
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/OC/2004 
Rektora Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja 
z dnia 6 kwietnia 2004 r. 

OŚWIADCZENIE 
kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni (pracownika ) realizującego zadania przy 

użyciu toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów 

Ja, 
( stop. naukowy, imię i nazwisko) 

(stanowisko) 
niżej podpisany oświadczani, że 

1) posiadam wiedzę o bezpiecznym użyciu toksycznych związków chemicznych i ich 
prekursorów wymienionych w wykazie - załączniku do Konwencji o zakazie prowadzenia 
badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/OC/2004 Rektora Akademii Rolniczej im. 
Hugona Kołłątaja z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia działalności naukowo -
badawczej i innej z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich 
prekursorów. 

2) zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informację podane we wniosku 
( i załącznikach ) o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych 
związków chemicznych lub ich prekursorów z Wykazu 1 oraz informacje podane w 
Deklaracji Nr Nr są prawdziwe i kompletne oraz w pełni 

(wpisać Nr Nr Deklaracji) 
i wiernie opisują fakty dotyczące działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich 
prekursorami wymienionymi w Wykazach 1,2,3. 

3) znane mi są przepisy Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonaniu Konwencji o zakazie 
prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej 
zapasów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 812 ) i o odpowiedzialności karnej za niezgodną z 
prawem działalność przy użyciu toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów. 

( data i podpis pracownika) 

( data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej ( katedry, zakładu) 



Wyciąg z Ustawy dnia 22 czerwca 2001 r. 
o wykonaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni 
chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 812) 

Przepisy karne 

Art.27. Kto używa chemicznych środków policyjnych jako środka prowadzenia działań wojennych, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Art. 28.1. Kto bez wymaganego pozwolenia lub wbrew jego warunkom, w celach niezabronionych przez Konwencję, 
produkuje, wytwarza przetwarza, nabywa, gromadzi, przechowuje, zbywa, przekazuje, używa lub posiada toksyczne 
związki chemiczne lub ich prekursory, wymienione w Wykazie 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
2. Tej samej karze podlega, kto toksyczne związki chemiczne lub ich prekursory, wymienione w Wykazie 1, 
przekazuje osobie nieuprawnionej. 

Art. 29 Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom dokonuje obrotu z zagranica toksycznymi 
związkami chemicznymi lub ich prekursorami, wymienionymi w Wykazie 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 30.1. Kto nie dopełnia obowiązku mformowania uprawnionego organu bądź udziela informacji nieprawdziwych 
o prowadzonej działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, objętych 
postanowieniami Konwencji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa umyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
karze pozbawienia wolności do roku. 

Art. 31 Kto odmawia dopuszczenia zespołu inspekcyjnego lub zespołu eskortującego do kontrolowanego obiektu, 
udziela nieprawdziwych informacji członkom tych zespołów albo w inny sposób uniemożliwia lub utrudnia 
przeprowadzenie inspekcji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 32 W razie skazania za przestępstwo określone w art. 27-29 sąd może orzec przepadek towarów, technologii 
oraz innych przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa albo pochodzącego 
bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, nie wyłączając środków płatniczych, papierów wartościowych i wartości 
dewizowych oraz innych korzyści majątkowych, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. 


