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Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1085/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi
substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/845/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie,
przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1951/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki
odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do
badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1819/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1434/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór
mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań
naukowych oraz na sporządzenie wyciągów ze słomy makowej http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/197/1225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadkach
wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/179/1277

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1889/1

 

Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2015/1011  uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005
określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz
uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące
rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i
rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków
pomiędzy Unią a państwami trzecimi

Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do
włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do
włączenia niektórych prekursorów narkotyków do
wykazu substancji sklasyfikowanych
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