
Dziennik Ustaw – 55 –  Poz. 2274

 – 56 – 

Załącznik nr 2 

WYKAZ UZBROJENIA, NA KTÓREGO PRZYWÓZ LUB TRANSFER 

WEWNĄTRZUNIJNY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST 

WYMAGANE ZEZWOLENIE 

 

Uwaga:  W niektórych przypadkach substancje chemiczne są wymienione za pomocą 

nazwy oraz numeru CAS. Wykaz ma zastosowanie do substancji chemicznych 

o takiej samej formule strukturalnej (w tym hydratów) bez względu na nazwę 

lub numer CAS. Numery CAS są zamieszczone w celu ułatwienia identyfikacji 

danej substancji chemicznej lub mieszaniny bez względu na przyjętą 

nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być jednak użyte jako niepowtarzalne 

identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych 

wymienionych w niniejszym wykazie, a także ich mieszaniny, są lub mogą być 

oznaczone odmiennymi numerami CAS.  

 

LU7.b. bojowe środki trujące (BST) obejmujące: 

1.  bojowe środki paralityczno-drgawkowe: 

a. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) alkilo 
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany, takie jak: 
sarin (GB): O-izopropylometylofluorofosfonian (CAS 107-44-8) i soman 
(GD): O-pinakolinometylofluorofosfonian (CAS 96-64-0); 

b. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) N, Ndialkilo 

(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) amidocyjanofosforany, takie 

jak: tabun (GA): O-etylo(N, N-dimetylo)amidocyjanofosforan (CAS 77-

81-6); 

c. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), S-2- 
-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)-aminoetylo alkilo 
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany oraz 
odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: 
VX: O-etylo S-(2-diizopropyloaminoetylo) metylotiofosfonian (CAS 

50782-69-9); 

2.  bojowe środki parzące: 

a.  iperyty siarkowe, takie jak: 

1.  sulfid 2-chloroetylochlorometylowy (CAS 2625-76-5); 

2.  sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2); 

3.  bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6); 
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4.  1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8); 

5.  1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan (CAS 63905-10-2); 

6.  1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan (CAS 142868-93-7); 

7.  1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan (CAS 142868-94-8); 

8.  eter bis (2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1); 

9.  eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8); 

b. luizyty, takie jak: 

1.  (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3); 

2.  tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1); 

3.  bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8); 

c.  iperyty azotowe, takie jak: 

1.  HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8); 

2.  HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2); 

3.  HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1); 

LU7.c.  dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, takie jak: 

1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfonowe,  
takie jak: 
DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3); 

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) O-2- 
-dialkilo (metylo- etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)aminoetylo alkilo 
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfiniany i odpowiadające im 
alkilowane lub proponowane sole, takie jak: 
QL: O-etylo-2-diizopropyloaminoetylometylofosfinian (CAS 57856-11-8); 

3. chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7); 

4. chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5);  

LU7.j.  saksytoksyna (CAS 35523-89-8); 

LU7.k.  rycyna (CAS 9009-86-3). 

 

  




