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1. ------IND- 2009 0350 DK- PL- ------ 20090713 --- --- 
PROJET 

 

Ministerstwo Zdrowia i Profilaktyki  
Data: 30 czerwca 2009 r. 
Nr sprawy:  0900446. 
Za sprawę odpowiada: SUMTK/Polityka zdrowotna kt. 
Nr dok.:  69710 

Rozporządzenie w sprawie zabezpieczania niektórych substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów1 

Zgodnie z art. 1, art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy nr 474 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie zabezpieczania niektórych substancji biologicznych, 
środków przenoszenia i powiązanych materiałów postanawia się, co następuje. 

Zastosowanie 

Artykuł 1.  Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, wymienionych 
w załączniku 1, które są objęte systemem kontroli eksportu określonym 
w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego systemu kontroli produktów i technologii 
podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane w związku z atakami na 
ludzi i wobec tego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 
Ustęp 2. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania może 
całkowicie lub w części wyłączyć niektóre substancje biologiczne, środki 
przenoszenia i powiązane materiały z obowiązku stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2. Ministerstwo Zdrowia i Profilaktyki może wprowadzić przepisy 
postanawiające, że przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu będą także 
obejmować substancje biologiczne, środki przenoszenia i powiązane materiały, 
które nie są uwzględnione w art. 1, jeśli te substancje biologiczne, środki 
przenoszenia i powiązane materiały zostaną uznane za możliwe do wykorzystania 
w związku z biologicznymi atakami na ludzi i wobec tego stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego. 
Ustęp 2. Decyzje o włączeniu innych substancji biologicznych, środków 
przenoszenia i powiązanych materiałów, por. ust. 1, podejmowane są na podstawie 
specjalistycznych wytycznych duńskiego Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania. 

Definicje 

Artykuł 3. W niniejszym rozporządzeniu przyjęto następujące definicje: 

1) Substancje biologiczne: substancje biologiczne obejmują patogeny 
ludzkie, zoonozy i toksyny w postaci wirusów, riketsji, bakterii, toksyn lub 
podjednostek toksyn, niektóre grzyby oraz niektóre elementy genetyczne 
i organizmy zmodyfikowane genetycznie, które mogą być 
wykorzystywane w związku z biologicznymi atakami na ludzi i wobec 
tego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

2) Posiadanie: bycie właścicielem albo przechowywanie powierzonych 
substancji biologicznych, środków przenoszenia lub powiązanych 
materiałów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. 

                                                 
1 Projekt rozporządzenia był notyfikowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
98/34/WE (w sprawie procedury udzielania informacji) zmienioną dyrektywą 98/48/WE. 
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3) Podwójne zastosowanie: substancje biologiczne, środki przenoszenia lub 
powiązane materiały, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów 
zgodnych z prawem, jak i do ataku. 

4) Środki przenoszenia: urządzenia do rozpylania i inne urządzenia nie 
wymagające obsługi człowieka, które są zdolne do rozprzestrzeniania 
niektórych substancji biologicznych. 

5) Urządzenie do przechowywania: pojedynczy obiekt do przechowywania 
niektórych substancji biologicznych, np. zamknięta probówka zawierająca 
kulturę bakterii. 

6) Cel zawodowy: cele badawcze, diagnostyczne lub handlowe, które mogą 
się odnosić zarówno do prywatnych, jak i publicznych przedsiębiorstw, tj. 
wydziałów wyższych uczelni, laboratoriów szpitalnych, przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, przedsiębiorstw farmaceutycznych itp. 

7) Materiały powiązane: materiały, urządzenia i technologie, których dotyczą 
odpowiednie traktaty i porozumienia międzynarodowe albo są ujęte 
w krajowych wykazach kontrolnych i które mogą być wykorzystywane do 
projektowania, opracowywania, produkcji lub stosowania broni 
biologicznej i środków jej przenoszenia. 

8) Plan zabezpieczenia: plan działań lub środków ostrożności, które należy 
wdrożyć, aby zapobiec kradzieżom lub niewłaściwemu wykorzystaniu 
niektórych substancji biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych 
materiałów, umożliwić ich wykrycie i podjąć odpowiednie działania. 

9) Ocena słabych punktów: ustalenie zagrożeń i słabych ogniw zabezpieczeń 
związanych z posiadaniem, produkcją, stosowaniem, przechowywaniem, 
nabywaniem, sprzedażą, transportem, przekazywaniem i usuwaniem niektórych 
substancji biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów. 

10) Przedsiębiorstwo: osoba fizyczna lub prawna, która jako właściciel i/lub 
niezależna osoba jest odpowiedzialna za niektóre substancje biologiczne, 
środki przenoszenia i powiązane materiały, w tym szpitale, instytucje, 
przedsiębiorstwa produkcyjne itp. albo ich oddziały. 

Przepisy ogólne  

Artykuł 4. Substancje biologiczne, środki przenoszenia i powiązane materiały, 
których dotyczy niniejsze rozporządzenie można posiadać, produkować, stosować 
i przechowywać tylko po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.  

Pozwolenie na posiadanie, produkowanie, stosowanie i przechowywanie itd. 
niektórych substancji biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych 

materiałów  

Artykuł 5. Pozwolenia, o których mowa w art. 4 wydaje duńskie Centrum ds. 
Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania. 
Ustęp 2. Wnioski o wydanie pozwolenia składa się na formularzach przygotowanych 
przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania. 
Formularze można uzyskać w duńskim Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i 
Przeciwdziałania albo pobrać ze strony internetowej www.biosikring.dk. 
Ustęp 3. Wnioski o wydanie pozwolenia muszą być podpisane przez dyrektora 
odpowiedzialnego za daną działalność, por. art. 6. Wniosek musi zawierać co 
najmniej następujące informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres osoby, przedsiębiorstwa, instytucji itp.; 
2) oddział, w którym znajdują się substancje biologiczne, środki przenoszenia 

i powiązane materiały; 
3) imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za 

zabezpieczenie, por. art. 11 i 12; 
4) cel i wymagany zakres pozwolenia, por. art. 6 i 7; 
5) informacje na temat warunków zabezpieczenia, por. art. 17; 
6) informacje na temat warunków przechowywania, por. art. 15. 
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Artykuł 6. Pozwolenia można wydawać tylko osobom, w tym osobom prawnym, 
które mają zawodowe i prawnie usankcjonowane powody do uzyskania 
pozwolenia na substancje itd., o których mowa w art. 1 i 2.  
Ustęp 2. Osoby prawne muszą wyznaczyć osobę fizyczną, która wraz z osobą 
prawną będzie odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania przepisów 
dotyczących substancji biologicznych, środków przenoszenia i materiałów 
powiązanych, o których mowa w art. 1 i 2, por. art. 11. 

Artykuł 7. Pozwolenia można wydawać na jedną substancję biologiczną, jeden 
środek przenoszenia lub materiał powiązany albo na grupę substancji 
biologicznych, środków przenoszenia lub materiałów powiązanych. 
Ustęp 2. Pozwolenia można wydawać na czas określony albo na cały okres 
prowadzenia działalności, na którą wydano pozwolenie, por. jednak art. 9. 
Ustęp 3. Pozwolenia można wydawać ponadto na badania diagnostyczne 
z użyciem substancji biologicznych, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, 
por. załącznik 1. Takie substancje biologiczne należy usunąć najpóźniej w ciągu 14 
dni od zakończenia badania, o ile podmiot nie uzyskał pozwoleń na dane 
substancje biologiczne. 

Artykuł 8. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania 
może w związku z wydawaniem pozwoleń ustanowić szczegółowe wymagania 
odnoszące się do przechowywania, usuwania, magazynowania, warunków 
zabezpieczeń i kwalifikacji personelu, w tym osób odpowiedzialnych za 
zabezpieczenie, które są uzupełnieniem wymagań podanych w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Artykuł 9. Zmiany w działalności przedsiębiorstwa, które mają istotne znaczenie 
dla wydawania pozwoleń muszą być zgłaszanie do duńskiego Centrum ds. 
Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania.  
Ustęp 2. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania może 
całkowicie lub w części zawiesić wydane pozwolenia, o których mowa w art. 4, 
jeśli wymagania ustanowione na mocy art. 8 nie są spełnione albo jeśli okaże się, 
że przedsiębiorstwo już nie spełnia warunków kwalifikujących do uzyskania 
pozwolenia. 
Ustęp 3. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania może 
całkowicie lub w części zawiesić lub zmienić wydane wcześniej pozwolenia, jeśli 
wymagają tego ważne względy bezpieczeństwa publicznego. 
Ustęp 4. Ostateczne terminy usunięcia substancji itd. po wygaśnięciu ważności 
pozwoleń ustalane są przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania, por. art. 8. 

Odpowiedzialność i kwalifikacje  

Artykuł 10. Przedsiębiorstwa mają obowiązek przestrzegania przepisów 
ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i zachowania zgodności z wszelkimi 
warunkami lub wymaganiami określonymi w wydanych pozwoleniach. 

Artykuł 11. Przedsiębiorstwa mają obowiązek wyznaczenia jednego lub kilku 
pracowników odpowiedzialnych za zabezpieczenie. Pracownicy ci muszą być 
ponadto zatwierdzeni przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania. Należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą wyznaczenie 
pracowników odpowiadających za zabezpieczenie oraz przedstawić ich zgodę na 
uzyskanie informacji o karalności. 
Ustęp 2. Przedsiębiorstwo odpowiada za wyznaczenie nowej osoby 
odpowiedzialnej za zabezpieczenie, zanim osoba dotychczas za to odpowiedzialna 
opuści swoje stanowisko oraz za zapewnienie zatwierdzenia tej osoby przez 
duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania. 
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Artykuł 12. Wyznaczona przez przedsiębiorstwo osoba odpowiedzialna za 
zabezpieczenie musi odbyć szkolenie w duńskim Centrum ds. Zagrożenia 
Biologicznego i Przeciwdziałania. Szkolenia prowadzone są bezpłatnie. 
Ustęp 2. Wyznaczona przez przedsiębiorstwo osoba odpowiedzialna za 
zabezpieczenie musi zapewnić, by wszystkie osoby mające dostęp do substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie zapoznały się z przepisami w tej dziedzinie oraz z 
wytycznymi wydanymi przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania. Wytyczne te można uzyskać w duńskim Centrum ds. 
Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania albo pobrać ze strony internetowej 
www.biosikring.dk. 
Ustęp 3. Wyznaczona przez przedsiębiorstwo osoba odpowiedzialna za 
zabezpieczenie musi rejestrować osoby mające dostęp do substancji biologicznych, 
których dotyczy to rozporządzenie. Wykaz musi być w każdej chwili możliwy do 
przedstawienia na żądanie duńskiemu Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania. 

Artykuł 13. Osobom niezarejestrowanym można zezwolić na dostęp do substancji 
biologicznych, których dotyczy niniejsze rozporządzenie tylko w towarzystwie 
osoby zarejestrowanej, por. art. 12 ust. 3; odpowiedzialność ponosi osoba 
zarejestrowana. 

Artykuł 14. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania 
może zażądać oceny bezpieczeństwa osób zaangażowanych w prace z niektórymi 
substancjami biologicznymi, środkami przenoszenia lub powiązanymi materiałami, 
na które wydano pozwolenie, o którym mowa w art. 4, w przypadku gdy ich praca 
wiąże się bezpośrednio z produkcją lub testowaniem broni. 

Przechowywanie i transport  

Artykuł 15. Substancje biologiczne, środki przenoszenia i powiązane materiały, 
których dotyczy niniejsze rozporządzenie należy przechowywać w taki sposób, by 
uniemożliwić ich kradzież i niewłaściwe wykorzystanie. 

Artykuł 16. Transport substancji biologicznych, których dotyczy niniejsze 
rozporządzenie, por. art. 1, realizuje się zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w sprawie transportu towarów niebezpiecznych. W przypadku 
transportu drogowego obowiązują przepisy umowy ADR (europejskiej umowy 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) 
dla klasy 6.1 i 6.2 (numery identyfikacyjne UN 2814, 3373, 3172 i 3462), 
w przypadku transportu koleją obowiązują przepisy regulaminu RID (regulaminu 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) dla klasy 6.1 
i 6.2 (numery identyfikacyjne UN 2814, 3373, 3172 i 3462), w przypadku 
transportu morskiego obowiązują przepisy kodeksu IMDG (międzynarodowego 
kodeksu o niebezpiecznych towarach morskich) dla klasy 6.1 i 6.2 (numery 
identyfikacyjne UN 2814, 3373, 3172 i 3462), a w przypadku transportu lotniczego 
obowiązują przepisy instrukcji technicznych ICAO-TI (instrukcje techniczne 
dotyczące bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą) dla 
klasy 6.1 i 6.2 (numery identyfikacyjne UN 2814, 3373, 3172 i 3462). 
Ustęp 2. Przedsiębiorstwo musi zapewnić, by przewoźnicy, spedytorzy itd., 
z których usług korzysta byli świadomi swojej odpowiedzialności za 
zabezpieczenie powierzonych im towarów. 
Ustęp 3. Przewoźnicy, spedytorzy itd. muszą zagwarantować, że przesyłki 
zawierające substancje biologiczne, środki przenoszenia i powiązane materiały, 
których dotyczy niniejsze rozporządzenie będą przewożone, przechowywane 
podczas tranzytu oraz przekazywane odbiorcy w sposób uniemożliwiający ich 
kradzież, niewłaściwe wykorzystanie i utratę, a także muszą zapewnić, by osoby 
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nieupoważnione nie mogły zetknąć się z takimi substancjami biologicznymi, 
środkami przenoszenia i powiązanymi materiałami. 

Zabezpieczenie  

Artykuł 17. Przedsiębiorstwa ubiegające się o pozwolenia muszą przygotować 
ocenę słabych punktów i plan zabezpieczenia, które zostaną wzięte pod uwagę 
przy ocenie wniosku o wydanie pozwolenia. Ocenę słabych punktów i plan 
zabezpieczenia przygotowuje się na specjalnym formularzu, który można uzyskać 
w duńskim Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania albo pobrać 
ze strony internetowej www.biosikring.dk. 
Ustęp 2. Plan zabezpieczenia musi obejmować: 

1) procedury rejestracji dotyczące zapasów; 
2) procedury dotyczące usuwania; 
3) procedury postępowania w razie wypadków; 
4) systemy kontroli dostępu; 
5) techniczne bariery bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe, 

kontrole techniczne urządzeń alarmowych itp.; 
6) ocenę bezpieczeństwa wybranych osób tam, gdzie jest to 

wymagane, por. art. 14; 
7) zabezpieczenie informacji o szczególnym znaczeniu, w tym danych 

dotyczących przechowywania informacji odnoszących się do 
technologii, przechowywania substancji itp. oraz personelu i wizyt 
(bezpieczeństwo dokumentów/bezpieczeństwo informatyczne). 

8) ćwiczenia/szkolenie. 
Ustęp 3. Przedsiębiorstwo musi zawsze posiadać plan zabezpieczenia i być 
w stanie przedstawić go na żądanie duńskiemu Centrum ds. Zagrożenia 
Biologicznego i Przeciwdziałania. 

Rejestracja i usuwanie substancji biologicznych, środków przenoszenia 
i powiązanych materiałów  

Artykuł 18. Przedsiębiorstwo musi prowadzić rejestry/wykazy substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, za które to przedsiębiorstwo odpowiada. Taki 
rejestr/wykaz musi być stale aktualizowany, co najmniej raz na kwartał. Rejestry 
i inne dokumenty dotyczące pozwoleń należy przechowywać co najmniej przez 
okres pięciu lat. 
Ustęp 2. Przedsiębiorstwo musi przynajmniej raz w roku przekazywać duńskiemu 
Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania informacje o poziomie 
zapasów. Przepływ towarów należy rejestrować zgodnie z procedurami określonymi 
przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania. 
Ustęp 3. Przedsiębiorstwo musi być w stanie przedstawić na żądanie 
rejestry/wykazy duńskiemu Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego 
i Przeciwdziałania. 

Artykuł 19. Fakt nabycia, sprzedaży, przekazania lub usunięcia substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie należy zgłaszać duńskiemu Centrum ds. Zagrożenia 
Biologicznego i Przeciwdziałania w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich 
nabycia, sprzedaży, przekazania lub usunięcia, z podaniem rodzaju, ilości 
substancji oraz nadawcy/odbiorcy. Ustęp 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek 
zagwarantować, że usunięcie odbędzie się w taki sposób, by substancje 
biologiczne, środki przenoszenia i powiązane materiały nie mogły stać się 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi. 
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Ustęp 3. Przedsiębiorstwo ustala procedury usuwania substancji biologicznych, 
środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy niniejsze 
rozporządzenie, por. art. 17 ust. 2. 

Wypadki i utrata  

Artykuł 20. W następujących przypadkach należy bezzwłocznie zawiadomić 
duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania: 

1) kradzież, niewłaściwe wykorzystanie lub inna utrata substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, 
których dotyczy niniejsze rozporządzenie; 

2) podejrzenie uwolnienia substancji biologicznych, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie; 

3) znalezienie lub podejrzenie pojawienia się substancji biologicznych, 
środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie. 

Ustęp 2. Osobom nieupoważnionym nie wolno znajdować się na terenach, gdzie 
doszło do niekontrolowanego występowania substancji biologicznych, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, dopóki duńskie Centrum ds. Zagrożenia 
Biologicznego i Przeciwdziałania nie zagwarantuje, że wprowadzono odpowiednie 
środki przeciwdziałające potencjalnemu zagrożeniu. 

Kontrola 

Artykuł 21. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania 
monitoruje i przeprowadza kontrole, których celem jest zapewnienie 
przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 22. Duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania 
może zabronić posiadania, produkowania, stosowania i przechowywania substancji 
biologicznych, środków przenoszenia i powiązanych materiałów, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie do czasu spełnienia wymagań określonych przez to 
Centrum. 

Odwołania, kary, wejście w życie i przepisy przejściowe  

Artykuł 23 Od decyzji podjętych przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia 
Biologicznego i Przeciwdziałania na mocy niniejszego rozporządzenia przysługuje 
odwołanie do Ministerstwa Zdrowia i Profilaktyki w terminie czterech tygodni. 

Artykuł 24. Osoby, które naruszają art. 4, art. 8, art. 9 ust. 1 i 4, art. 10–16, art. 17 
ust. 3, art. 18–20 oraz art. 22 podlegają karze grzywny, o ile na podstawie innych 
przepisów nie mają zastosowania inne kary. 
Ustęp 2. Kara za naruszenie art. 4, art. 8, art. 9 ust. 1 i 4, art. 15–16 oraz art. 19 ust. 
1–2 może zostać, w przypadku wystąpienia okoliczności obciążających, 
zaostrzona do kary pozbawienia wolności do lat 2, jeśli naruszenie popełniono 
umyślnie albo z powodu poważnego zaniedbania, a w wyniku naruszenia doszło 
do poważnych obrażeń ciała u osób, znacznego uszkodzenia mienia albo szkód 
w środowisku albo mogło dojść do ryzyka ich wystąpienia, albo kiedy osoby 
winne naruszenia lub inne osoby osiągnęły lub miały zamiar osiągnąć korzyść 
finansową, w tym oszczędności. 
Ustęp 3. Przedsiębiorstwa itd. (osoby prawne) mogą podlegać odpowiedzialności 
karnej na podstawie przepisów rozdziału 5 kodeksu karnego. 
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Artykuł 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. 
Ustęp 2. Przedsiębiorstwa, które w chwili wejścia w życie tego rozporządzenia 
znajdują się w posiadaniu substancji biologicznych, środków przenoszenia 
i powiązanych materiałów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie muszą złożyć 
wniosek o wydanie zezwolenia najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, jeśli dane przedsiębiorstwo chce nadal je posiadać. 
W przeciwnym razie takie substancje biologiczne, środki przenoszenia i powiązane 
materiały należy zniszczyć w bezpieczny sposób, por. art. 19. 
Ustęp 3. Przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek w terminie określonym w ust. 2 
otrzymają tymczasowe pozwolenie, które będzie obowiązywać do czasu podjęcia 
przez duńskie Centrum ds. Zagrożenia Biologicznego i Przeciwdziałania decyzji 
w sprawie wniosku. 

Ministerstwo Zdrowia i Profilaktyki  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


