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gr osze 
17. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile 

ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub 
płótnie wielkości do 80 cm' łącznie z płótnem. 80 

Przy masowej produkcji za każde 10 cm2 
• 5 

Za użyty sparadrap oblicza się według 
taksy za materjały. 

Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się 
na 20 cm2 3 gramy masy, a przy cienko posmarowa
nym plastrze 1,5 grama. 

Jeżeli ilość plastra nie jest wskazana a ozna-
czona jest tylko jego wielkość , to opłatę za zużyty 
plaster oblicza się według poniższej tablicy: 

Cm. Kw. Zwykłe 

1. Forma auricularis 12,5 2,0 

2. 
" 3. 
" 

4. 
" 5. 
" 

6. 
" 

7. 
" 

8. ft 

charta e lusoriae 
} 50,0 8,0 volae manus minoris 

volae manus mai~>ris. } 75 ° 
palmae manus mmons ' 12,0 

palmae manus 
majoris 125,0 20,0 

voluminis libri 
octavi 20.0,0 30,0 

voluminis libri 
quarti 400,0 60,0 

523. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

~ dnia 25 czerwca 1934 r. 

Cienkie 

1,2 

4,0 

6,0 

10,0 

15,0 

30,0 

wydane w poirozumieniu z Ministrem Przemysłu i 
Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków 

kosmetycznych. 

Na ,podstawiieart. 8 pkt. ,a), b}, c}, e} l'Ozporzą
<henia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o dozorze nada.rŁykuł.ami żywności i przed-

. miotami użytku (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz .. 343) , art. 1 
.rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21czerwc.a 1932 r.o przekazaniu zakresu działania 
Mini,stra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowi<l; 
publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) i 'art. 1 .rozporządze
nia Prezydenta Rzec,zy;pospolitej z dnia 12 lipca 
1932 r. o wprowadze.niu nazwy "Minister Opieki 
Sp.ołecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" 
(Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządza się co na
stępuje: 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Środki kosmetyczne, w rozumieniu nL
nl!e.jszego rozporząd.z.enia, są to środki do .oczyszcza-

grosze 
. 18. Z~ wydanie i owinięcie lekarstwa, 

przygotowanegc:') według recepty z sygnaturą, 
zawierającą odpi:':- recepty, kartkę do jej przy
klejenia, korkiem .~ . za opieczętowanie wraz . 
z materjałami do tego niezbędnemi .. 30. 

19. Za każdą jedl~orazową ekspedycję 
nocną t. j. od chwili zan. lmięcia apteki do 
chwili otwarcia (od godz. 22 . - 8) bez względu 
na to, z jakiej liczby przedmicitów ekspedycja 
się składa wolno doliczać. . . . .• 100 

Za ekspedycję lekarstw wedłU:~ recept, 
oznaczonych przez lekarza dopisJ<;iem 
"cito", "statim" i "pro pauper" opłata 
dodatkowa nie może być pobierana. 

20. Za napełnienie kapsułek żelatyno
wych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącz-
nie z należnością za kapsułkę. • . • • 10 

Przy masowej produkcji za kapsułkę . 5 

21. Za wydanie lekarstwa w sprzedaży 
odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub owią
zaniem słoika i kartką do oznaczenia zawar-
tości ;; 5 

22. Za przyrządzanie recept dla celów 
weterynaryjnych należy pobierać opłaty za pra-
cę w wysokości 50. % • 

nia, barwienia l pielęgnow.ania skóry, włosów~ 
paznogci ·oraz j.amy ustnej i zębów. 

§ 2. Środkami kosmetycznemi w rozumieniu ' 
§ 1 są: 

1} środki kosmetyczne do skóry: 
a) kremy, 
b} mydła toaletowe i mydła do golenLa, 
c} pudry, 
d) środki przeciw poceniu się, 
e} szminki, 
f) środki do masażu i do nacierania, 

g} śr·odki do pielęgnowania paznogd, 
h) dodatki d.o kąpieli (nie lecznicze) i 

2) środki kosmetyczne <lo włosów: 
.a) mydła do mycia włosów i głowy, 
b) płyny do włosów, 
c} olejki, brylantyny, pomady, 
d} śr·odki do ha:rwienia włosów, 
e} środki na odwłosienie; 

3} środki kosmetyczne do jamy ustnej: i zęhów: ! 
a} płyny i tabletk,i do plókania ust i zębów., 
b} proszki, pasty i mydełka do zębów, 
c} ołówki, pomadki i płyny do w.arg. 

§ 3. (1) Środki kosmetyczne, wyszczególnione 
w § 2 pkt. 1 lit. d i e, pkt. 2 lit. h}, d}, e),or.az środ
ki kosinetyc.zne, wyszczególnione w pkt. 3 lit. a} i b}. 
a z.awiemjące składniki ,antyseptyczne (,§ 16 ust. 
ostatni), mQgą hyć wprowadzane w obieg nie in.aczej, 
jak po uprzedniem z,arejestrow,aniu ich przez M.ini
sterstwo Opi~ki Społ·ecznej. 

.. 

i 
I 

I 
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(2) Celem Wpisania do rejestru wytwórcy 
lub upr,aWinieni zastępcy pow:inni złożyć do Mi
nisterstwa Opieki Społecznej przez . terytorjalr;i,; 
właściwy Państwowy Zakład badania żywmOSCll 
:i przedmiotów użytku deklarację rejestracyjną, do
ł~!;:t~ ; ;:;-c do niej: 

1) 2 próby środka kosrnetyczMgo w ilości, wy
starc z,a j ącei do zhadania; 

2) 3 egzemplarze wzorów etykiet, dtuków re
kl amowych, opakow:ań, w j,akich środek kosmetycz
ny ma być wprow,aclzony w obieg w sprzedaży hur
to":,,ej i d :;;·talicznej; tekst etykiety powinie.nzawie
rac! 

a) nat.,wisko (fil'mę) wytwórcy, 
bl nazwę , miejscowośd, w której Jest wy

twórnia, 
c} naz'W,ę środka kosmetyczriego, 
cl} numer rejestru .•.•. na etykiecie lub IUI. 

opakowaniu; 
3) deklaracj,ę o składzie j,akośeiowym śrudk·a 

kosm€! yczneg,o. 
Do deklar,acji rejestracyj,tlej środków kOsme

tycznych, wys,z1::zególnionych w § 2 pkt. 2 lit. h)) 
dl i e), wi.i;ny być dołącz{)ue s:z.czegółoweopisy spo
sobI! użycia (zastosowania) danego środka. 

(3) Zarejestr,owane środki kosmetyczne, wprQl
wadzone do obiegu, powinny być zaopatrzone w ety
kie t ę zgDdną z przepisem ust. 2 i umieszczoną za
równ o na 7.ewn·ętrznem, jak i na bezpośredniein opa
kowaniu. 

(4) środki ko,smetyczne, sprowadzane z ża,gra
nIcy, or,az z obszarów, na których niolliejsz1e rozpo
,rządżenie nie obowiązuje, Ifi'ogą mieć na etykietach, 
o~ttkow,aniach napi:sy, wys,zczególollione w ust. 2 
pkt. :2 lit. a), b) i c) ollinie,jszego para,grafu w języku 
obcym, zaś ,druki reklamowe powinny być w języku 
po.}skim. Na etykiecie tych środków ko!;m.etyczhych 
pówinny być uwidocz,n.ione, po~ da:nemi, wysz.cze
g61nioneifii w ust. 2 pkt. 2 lit. a), b), cl, d), ponadtt> 
nazwisko, siedziba i adres uprawnionego zastępcy. 

§ 4. Środek kosmetyczny zostaje skreślony 
z re,j estru , o ile zostahie stwietd~ollle, że środek ko
smetyczny w obiegu handlowym: 

1) nie odpowiada prze,p~som ni.niejszego roz
iPotządze,nia: 

2) posiada skład niezgodny z deklM'acją (§ 3 
IQsf,2 pkt. 3); 

3) posiada etykiety i opakowanie nie zgodne 
,. z.atwierdzonemi przez Ministerstwo Opieki Spo
łecmej; 

4) jest reklamowany w sposób niedozwolony 
(§ 6). 

§ 5. (1) środki kosmetyczne nierejestrowane 
podpadają pod wszys~kie postanowienia niniejszego 
roz.porządzenia z wyjątkiem pOstanowień § 3 ust. l, 
2, 3, § 4, § 7 i § 19 ust. 1. 

(2) Na etykietach, opakowaniach ,zewnę.trz
nych tych ' sr<>dków puwinny być umieszcżone: 

.a) nazwisko (firma) wytwórcy lub upoważnio
nego zastępcy i jego adres, 

b) nazwa miejscowości, w której jest wy
twórnia, 

c) nazwa środka kosmetycżnego. 

Postanowienia ust. 4 § 3 mają tu odpowiednie 
za:stosowanie. 

§ 6. Reklamy wsz~lkich środków kośmetycz" 
nyc·h, umieszczahe w prasie, w drukach lub wyświe
tlane nie mogą .z,awierać informacyj, wprowadzają
cych public~ność w błąd co do pochodzenia., składu 
i dzi.ałania danych śr,odków kosmetycznych. 

§ 7. (1) Zezwolenia na wyrób i obieg środków 
kosmetycznych, udzielone przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, zachowują swbją moc, 
i() ile środki te odpowi'ada'ją przepisom ,rozporządze-
nia. . 

(2) Zezwolenia na wyrób i obieg środków kQl
smetyc?:nych, nieodpowiadającychprze.pisom niniej
'szego ' rozporządzenia, a znajdujących się w obiegu 
w chwili wejścia w życie rozporządzenia, tracą moc 
rpo upływie dwóch lat od dnia oglosz.eni'a rozporzą
dzenia. 

§ 8. (1) Zabrania się używać do wyrobu środ
ków kosmetycznych związków, .należących do kate
g'O;rj.i trujących lub gwałt1own,ie dział,ającyoh, zwł.a
szc.7)a zwiq.zków, wyszczegól.nionych w z,ałącz.onym 
wykazie A. 

(2) Związki, wysz'CZególn.i,one w wykazie B, 
mogą być stosowane, lecz jedynie z ograniczeni:ami, 
t. j. przy wyrobie określonych środków kosmetycz
nych or.az Iprży śdsłem stDsowaniu norm ilOści,o
wych, podanych w niniejszem ro.zporządzeniu (roz
dział II). 

(3) Zmiany i uzupełnienia wykazów A i B bę
dą ó,gł.as~ane W Monitorze Polskim przez Ministra 
Opieki Społecznej w porozumieniu z Mi.nistrem 
Przetnyshl i Handlu. 

(4) Związki chemiczne, użyWane jako materjały 
pomocnicze przy wyrobie środków kosmetycznych, 
muszą być wolne od zanieczyszcz,eń substancjami, 
rtiedopuszcz.alnemi wogóle dD śr'oaków kQ6.ńletycz
nych. 

§ 9. Do barwienia środków kosmefyt:znych 
mogą być używane jedynie barwniki, wyszczegól
nione w § 6 i 9 rozrpo,rządzenia Mihistr,a Opieki Spo
łec~nej z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu art y

,kuł'ów żywttlQśd i przedmiotów użytku (Dz. U. ~. P. 
Nr. S, poz. 45). 

§ 10. (1) Zabrania się WlpI'owadzać do obiegu 
środki k,osmetyczne: 

a) szkodliwe dla z,drowia wskutek: . 
1) obecno-ści składn~ków, wymienionych w § 8 

ust. 1; 
2) obecności skł.adni.ków w ilDści, przekracza

,iącejokreślone w rozdziale II normy; 
3) zepsucia (zjełczenie tłuszczu, rozkład po

szczególnych składników pod wpływem dział'ania 
powietrza, temper:atury, świ.atła: i t. p.); 

b) o ile tekst etykiet, opakowań lub rekliam 
zawiera jakiekolwiek dane, mogące wpro
wadzi.ć nabywców w błąd co do wartości 
użytkO'wej lub co d.o własności działania 
danego środka. 
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(2) Środki kosmetyczne, wymienione w ust. 1 
lit. a)' powinny być, po wycofaniu ich z obiegu, j.ako 
szkodliwe dla zdrowia, zniszczone. Jedynie prepa
raty, w których skład wchodzi znaczn.a zawartość 
związków srebra, mogą, na życzenie strony i pod 
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia, być prze
r.obione celem wyeliminowania z nich tych związ
ków. środki kosmetyczne, wymienione w ust. 1 
lit. b), powinny być zaj.ęte aż do chwili .zmiany ety
kiet, opakowań, reklam. 

§ 11. (1) Wszelkie naczyniia do wyrobu, 
przechowywania ·omz wprowadzania w obieg środ
ków kosmetycznych muszą być sporządzone z ma
te.rjału nieszkodliwego dla zdrowia i odpornego na 
dzi.ałanie składników, zawartych w tych środkach 
kosmetycznych, lub sporządzone w sposób, 
zabezpieczający całkowicie Wipływ szkodliwego ma
terjału n.a treść środka kosmetycznego (ust. 2 
pkt. a)' b), c). 

(2) W szczególnośd: 
1) naczynia metalowe (pudełka, tuby i t. p.J 

oraz pobiała tych naczyń muszą być wolne ·od ar
senui nie zawierać zanieczyszczeń powyżej 1 % j 

2) naczynia metalowe (pudełka, tuby i t. p.), 
używane do przechowyw,ania, pakowania oraz wpro
wadzani!a w obieg środków kosmetycznych mogą 
być sporządzone z glinu, cyny lub niklu,a dla 
suchych śr·odków sproszkowanych także z żelaza 
ocynowanego. Naczynia z ołowiu lub cynku mogą 
być dopuszc.zone do tych celów jedynie z zaslrze
żeniemzachowani:a nastę,pujących warunków: 

a) nacz.ynia [pudełka, tuby i t. p.) winny być 
równomiernie cynowane (platerowane, t. j. 
obustronnie p okryte wwalcowaną wołów 
lub cynk warstwą cyny), przytem stosunek 
cyny do ołowiu lub cynku winien być nie 
mnie.j:szy, niż 10: 90, czyli grubość każdo
stronnej warstwy cynowej winna stanowić 
5 % grubości warstwy ołowiu lub cYillkuj 

b) zawartość zanieczyszczeń w cynie, użytej 
do pokrycia ołowiu lub cynku, nie może 
przekraczać 1 % j 

c) warstwa cyny mnna W zupełności izolować 
treść środkia kosmetycznego od masy ołlO
wiowej lub cynkowej. 

§ 12. Do opakowanila, chociażby nie bezpo
§redniego, środków kosmetyczn.ych niedopuszczalna 
jest folja ołowio.wa; używana do tych celów cyn
folja nie może zawiemć zanieczyszczeń ponad 1 %. 

§ 13. Papier i inne materjlały, służące do bez
pośredniego ·opako,wania środków kosmetycznych, 
:mo,gą być barwione tylko barwnikami dopuszc.zalne
mi (§ 9) do barwienia tych środków i nie mogą za
wierać składników szkodliwych dla .zdrowia, w 
szczególności arsenu i ołowiu. 

§ 14. 
s k ó r y: 

Ro z d z i a ł II. 
Postanowienia szczególne. 

środki kosmetyczne do 

a) Kremy są to środki 
. do pielęgnowania skóry. 

kosmetyczne, używane 

Niedopuszcz,alna jest w nich obecność, poza 
związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. 1: 

fenolu, krezolu, 
wolnego .aldehydu mrówkowego, 
wolnych wodorotlenków alkalicznych, 
węglanów sodu i potasu w ilości powyżej 0,5 % , 
kw,asu salicylowego w ilości powyżej 1,0 % • 
b) Mydła toaletowe są to środki kosmetyczne, 

używane do oczyszczania skóry. . 
Niedopusz.czalua jest w nich obecność, poza 

związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. 1: 
boraksu i siarki, o .ile nie !są ·one deklarowane, 
wolnych wodorotlenków alkalicznych W ilości 

powyżej 0, 1 % , 
węglanów sodu i potasu W ilości powyżej 0,5 %. 
To samo dotyczy płatków i proszków mydla ... 

nych, o ile służą one do celów toaletowych, jednak 
deklarowanie na ich opakowaniu obecnośc,i bo~aksu 
tnie jest obowiązkowe. 

Mydł.a, kremy i proszki do golenIa podpa.dają 
pod te same przepisy; dopuszczalny· jest w nich 
amonj.ak (wolny lub związany) w ilości do 1 % • 

c) Pudry są to proszkowane lub prasowane 
środki kosmetyczne, używane do upiększania skóry. 

Niedopuszczalna jest w nich obecność, poza 
związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. 1 ~ 

związków rtęci z wyjątkiem siarczku rtęci (cy" 
nobru) , 

związków baru z wyjątkiem siarczanu baru, 
krzemionki (Si 02). 
d) Środki przeciw poceniu się nie mogą zawie- . 

rać, poza związkami, wyszczególnionemi pod lit. c): 
fenolu oraz soli kwasu chromowego, aldehydu mrów
kowego w ilości powyżej 1 %, kwasu salicylowego 
w ilości powyżej 1 % . 

e) Szminki są to preparaty płynne, maziste lub 
stałe, używane do zabarwiania skóry. Przepisy, do
tyczące kremów i pudrów, mają tu zastosowanie. 

f) Dodatki do kąpieli są to dodawane do ką .. 
pieli sole, proszki, płyny zapachowe, którym nie ... 
przyznawane są własności lecznicze. 

§ · 15. środki kosmetyczne 
Vił o s ó w: 

a) Mydła i proszki mydlane (szampony) są to 
środki kosmetyczne do mycia włosów i głowy. Za
kazy oraz ograniczenia co do ilości poszczególnych 
składników, wyszczególnione dla mydeł toaletowych 
(§ 14 lit. b), mają tu zastosowanie z tą różnicą, że 
w proszkach mydlanych (szamponach) węglany oraz 
kwaśne węglany sodu i potasu są dopuszczalne 
w ilości do 50 %, boraks zaś bez obowiązku dekla
racji, o ile te proszki (szampony) opatrzone są prze
pisem, wskazującym, że do ich rozpuszczenia należy 
użyć dużej ilości wody. 

b) Płyny do włosów są to środki kosmetyczne, 
używane do zacr>obiegarua tworzeniu ,się i do usuwa'" 
nia łupieżu. 

Niedopuszczalna jest w nich obecność, poza 
związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. h 

wolnego amonjaku w ilości powyżej l%.~ 
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wolnych kwasów minel'alnych, 
węglowodorów "l:hlorowanych z wyjątkiem 

czterochlorku węgla, 
fenolu i krez'olu w ilości powyżej 1 %, ' 
kwasu salicylowego w ilości powyżej 1 % . 

c) Olejki, brylantyny, pomady są to środki ko
smetyczne do pielęgnowania włosów. 

Zakazy ,oraz ograniczeni1a co do ilości poszcze
gólnych s.kładników, wyszczególnione dla płynów 
do włosów (§ 15 lit. b), mają tuz,astosowanie. 

d) środki do barwienia włosów. 
NiedopuszczaliIla jest w roztwol'iach tych, poza 

związkami, wyszczególnione mi w § 8 ust. 1, 
obecność: . 

wolnego kwasu siarkowe,go lub azotoweg,o, 
" "solnego w ilości powyżej 0,1 % , 

związków baru, 
metali dężkich z wyjąt'kiem srebra w postaci 

amonjakalnego roztworu, zawierającego 
najwyżej 3% srebra metalicznego, nadman
,ganianów, 

wolnego amonjaku w ilości powyżej 1 % , 
wolnych wodorotlenkówalkalic.znych w ilości 

powyżej 0,3 % , 
p) :ogallolu w ilości powyżej 3%, 
roztworu wody utlenionej powyżej 5 % (t. j. 

o zawartości wody utlenionej powyżej 5 gr 
w 100 cm sz,eśc.), 

wolnego kwasu fosforowego w . ilości, dającej 
kwasowość ogólną wyższą od odpwiadają
cej 5 cm sz·eśc. ługu normalnego w 100 cm 
sześc . , 

wielosiarcz,ków o,raz związków bizmutu w iloś
d, dającej ogól1)ą 'alkaliczność roztworu 
wyższ.ą niż l % (w ' obliczeniu na Wlodorotle
nek sodu lub potasu). 

e) środki na odwłosienie (płyny, pasty, proszki). 
NiedolPus.zczama jest w .n.ich obecno'ść, poza 

związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. l: 

zwiąZ'ków baru, związków talu, wodorosiarcz
ków oraz siarczków i wielosiarczaków al
kalicznych wogóle, 

s~arczków strontu lub w,apnia .z,aś w ilości, da
iącejalkaliczność części rozpusz,czalnych w 
wodzie wyż,szą, niż 8 % w .obliczeniu na wo
dorotlenek wapnia lub 12% w 'Obliczeniu Ola 
wodorotlenek strontu. 

§ 16. Ś r o d k i k o s m e t y c z n e d o j. a
m y u s t n e j i z ę b ó w: 

a) Płyny i tabletki do płókania jamy ustnej 
i zębów. 

Niedopuszczalna jest w nich obecność, poza 
związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. l: 

chlo'ranów i nadchloranów, 
aldehydu mrówkoweg,o, 
fenolu, krezolu, 
wolnych kwasów minet:aLnyc'h oraz kwasu ho 

roweg,o i salicylowe,go. 

W pł)'il1ach, używanych w stanie niero:Zc1eńczo
nym, niedopuszczalna jest obecność: 

wody utlenionej w ilości powyżej 0,6% (wag.) . 

, b) Proszki, pasty i mydełka do czyszczenia 
zębów. 

Niedopuszczalua jest w nich obecność, po~a 
związkami, wyszczególnionemi w § 8 ust. 1: 

ałunu,nadtlenków, nadchlorków i innych nad
związków, o ile :powodować mogą przy uży
ciu powstanie związków kwaśnych. 

Przepisy, dotyc.zące płynów do płókaniaj;amy 
ustnej i zębów (§ 16 lit. la)' mają tu zastosowanie z tą 
różnicą, że pasty do zębów mogą zawierać do 5% 
chloranu potasowego. 

c) Ołówki, pomadki i płyny do warg są to 
środki kosmetyczne, używane do barwienia warg. 

Składnikami ,antyseptycwemi, dopuszczalnemi 
do rejestrowanych (§ 3 ust. 1) środków kos
metycznych, wymienionych pod literami a} 
i b) niniejszego paragrafu, są: 

boraks w ilości najwyższej 0,5 % , 
salol " " 0,25 % , 
mentol" " 1 % , 
tymol " " 0,3 % . 

Roz d z i a ł UL 

Postanowienia końcowe. 

§ 17. (1) Wyrób, sprzedaż oraz inne wprowa
clZ'aJllie w obieg środków k 'osmetycznych, nieodpo
wiadających prz.episom niniejszeg'O rozporz,ądzenia, 
jest wzbronione. 

(2) Po,stanowienia niniejszego mzporządzeni.a 
st'O,sują się również do środków kosmetycznych, spro
wadzanych z z,agranicy lub z 'Obszarów, na których 
rozporządzenie niniejsze nie obowiązuje . 

(3) O ile ze 'VzgI.ędu na zapotrzebowanie rynku 
zagranicznego wyrób środków kosmetycznych o,dby
wać się będzie odmiennieo,d postanowień niniejsz'e
go rozpo.rządzenia , wytwórca obowiązany jest do
nieść o tern bez.zwłocwie wojewódzkiej władzy ad
ministracjiogólnej. 

§ 18. Przepiisom nini~j:s.z,eg:o rozporządze,niia 
podlegają również środki kosmetyczne, stosowane 
we fryzjerniach, gola.rniach; instytutach upiększa
nia oraz we wszystkich zakładach, uprawiających 
sŁosowanie zabiegów kosmetycznych, niezależnie od 
tego, czy śr,odki te są w zwykłym trybie odprzeda
w,ane, czy też sJos,owane n:a miejscu do przeprowa
dzania tych ~abiegów. 

§ 19. (1) Za z.g'odne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia wprowadzanie ,do obiegu zarejestro
wanych środków kosmetycznych lub Zia .za
chowanie warunków, zastrzeżonych w uprzednio 
wydanych zezwoleniach (§ 7), jest odpowiedzialna 
osoba (firma), na której nazwisko środek kosme
tyczny został zarejestl"ow.any, lub ze.zwolenie zo,
,stało wydane. 
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(2) Za zgodne z przepi'sami niniejszego rozpo
rządzenia wprowadzanie do obiegu niezarejestrowa
nych środków kosmetycznych jest odpo,wiedz.ialna 
Hrma (wylwórni;a) produkująca. 

(3) Za zgodne z przepisami niniejszego rozpo
rządzenia W'pl'ow.adzanie do obiegu środków kQSme
tycznych, sp,row.adzanych z zagr.ani<:y i z obs,zarów, 
na których rozporz<l!dzenie niniejsze nie obowiązu
je, jest odpowiedzialny zastępca firmy produkującej 
lub roz.pow.szechniającej dany środek kosmetyczny, 
względnie w braku tych osób, osoba wprowadz,ająoa 
go bezpośrednio w obieg. 

§ 20. Środki kosm,e ty;cm e , nieodpowiada'jące 
przepi.som rozporz<l!dzeni.a, a znaj,dujące się w obie
gu w 'chwńli wejśc1Ja w życie niniejsz,ego rozporzą
dzenia, mo,gą być w obi<egu niedłuże.j niż w prze
ciągu dwóch llat od dni.a ogłoszeni.a rozporządzenia, 
z wyjątkiem tyoh, które zostaną UZlIlane przez wła
dzę dozoru na:d artykułami żywności i przedmio,ta
mi użytku za szkodliwe dla zdrowia. 

§ 21. Winni naruszenia odpowiednich przepi
sów niniejszego rozpo.rządzenia podlegają karom, 
przewidzi,anym w rozdziale III rozpo-rządzeni.a Prezy
denta Rzeczypospolitei z dnia 22 marCa 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 343). 

§ 22. Rozporządzeni,e niniejsze w<:hodzi w ży
de w 6 miesięcy po ogł.o.szeniu. 

Jednocześnie tr,~cą moc obowiązującą artyku
ły 21 i 22 rosyjskiej ustawy lekars,kiej (Zb. pr. ces. 
ros. t. XIII wyd. z 1905 r). 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski 

Załącznik do rozporządzenia Min. 
Opieki Społ. z dn. 25 czerwca 1934 r. 
(poz. 523). 

A. Wykaz związków nie dopuszczalnych wśrod-
kach kosmetycznych. 

Alkohol metylowy. 
Alkohol propylowy. 
Alkohol skażo.ny z wyjątkIem alkoholu s'każo

nego specj,aInemi śro.dkami do wyrobu 
środków kosmetycznych. 

Akonityna, pseudoakonityna, pikra:konity.na. 
Antymon i jego związki. 

Arsen i jego związki. 
B-naftol. 
Dwuaminofenol (amido.I). 
Helleboreina. 
H ydr'ochi.non. 
Kan t.arydyna. 
Kardol. 
Kot,mna. ' 
Kwas cyanoWlOdorowy i jego pochodne. 
Kw.as pikrynowy i jego sole. 
Kw,as szczawiowy i jego sole. 
Kwas 4e,aminofenol-2-sulfol1owy i jego sole. 
Kwas 2-aminofe.nol-4-sulfonowy i je.go sole. 
Kwas 4-amino-1-anilinobenzol-2-suHo.nowy i je-

go sole. 
Kwas dwumetylofenyldwuam.inosulfonowy i je

go sole. 
Kwas 'ortoamin'o,fenolosulfonowy (eug1atol) i je-

go sole. . 
Kwas odofenylodwuaminosuHonowy i jego s.o

leo 
Kwas pat:aami.nodwufenyloamittlosuUo.nowy i je

go s.ole. 
Kwas parafenylodwuaminos.uUonowy i jego. 

sole. 
Metafenyloowuamin. 
Metol. 
Miedź i jej związki. 
1,2-nafty10dwuamin. 
2-nitrozo,-1-naftol. 
1-nitr.ozo-2-naHol. 
Nitro benzol. 
Olejek gor,czycowy. 
Ołów i jegoz,wiązki. 
Paraaminofen yl tol y lamin. 
P:arafenyl·odwu,amin. 
Parat::-luendwuamm. 
Pi l lo,k ,arpi.n.a. 
Pyro-ka techina. 
Rtęć i jej związki z wyjątkiem siarczku rtęci 

(cynober). 
Siarczek haru. 
Siarczki i wieI.osiarczkialkaliczne z wyjątkiem 

s~arcz,ku wap1I1ia i strontu (wykaz B). 
Strychnj,na. 
Szkło wodne. 
Uran i jego związki. 
Weratryna. 
Związki i przetwory pochodzące z jagody wil

czej (awopa belladona). 

,'f 

..p 
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B. Wykaz związków dopuszczalnych z ograniczeniami. 

Nazwa związku 

Aldehyd mrówkowy 
Amonjak 
AUl'Oniak 

Amonjak 
Amonj.akalny roztwór srebr,a 
Boraks 
BOraJks 

Boraks 
Chinina (alkaloidy chinowe) 

Chloran potasu 
Feliol 

Krezol 

-K wlas fosfor'owy (wolny) 

Kwas mlekowy 
KWillsoctowy 
Kwas sali<:ylowy 
Kwas salicylowy 
K was salicylowy 

Kwas solny 
Mentol 

PyrogaUol 
Rezorcyna 
Sa101 

Siarcz,an baru (ch. cz.) 
Siarczek cynku 
Siarc,zek k,admu 
Siarczek rtęci 
Siarczek strontu 
Siarczek wapnia 
Siarka 
Siarka 
Stearynian cynku 
Tlenek chromu 
Tlenek cyny 
Tymol 

Węgl-any sodu i potasu 
Węglany s,odu i potasu 
Woda utleniona 
Woda utleniona 
Wodorotlenki alkaHczne (wolne) 
Wodorotlenki alkaliczne (wolne) 
Zasadowy azotan bizmutu 
Zasadowy chlorek bizmutu 
Związki bizmutu 

Środek kosmetycz·ny 

środki przeciw poceniu ,się 
Mydła, kremy, pl'oszki do golenia 
Płyny do wł,osów, olejki, brylantYlny, 

pomady 
środki do barwienia włosów 
środki do barwienia włosów 
Mydła 
Mydba do mycia włosów i głowy 

(szampony) 
środki do j1amy ustnej i .zębów 
Płyny do włosów, 'Olejki, brylantyny, 

pomady 
! Pros,zki, !pasty do zębów 
Pły;ny do włosów, 'Olej,ki, brylantyny, 

pomady 
Płyny do włosów, olej,ki, brylianŁyn.y, 

pomady 
środki do barw,ienia włosów 

Płyny do wł,osów 
Płyny do wł,osów 
Kremy, szminki 
środki prz,eciw poceniu się 
Płyny do włosów, oIetki, bryl'antyny, 

pomady 
Śl'odki do ba,rwienia włosów 
środki ko,smeŁyczne do jamy ustnej 

i zębów 
Śl'o,dki do barwienia włosów 
Płyny do wł'osów 
środki kosmeŁycz,ne do jamy usŁnej 

i zębów 
Mydła, puder, szminki 
M ydła, szminki 
Mydł.a, szminki 
Kremy, mydł,a, pudry, szminki 
Środki na odwłosieni'e 
środki na 'odwłosienie 
Mydł,a 
Mydł'a do mycia włosów i głowy 
Mydł.a, szminki 
Mydł,a, szminki 
Mydł.a, szminki 
środki kosmetyczne do j,amy ustne;j 

i zębów 
Kremy, szminki 
Mydła (płatki, pros,zki mydlane) 
Śl'odki de barwienia włosów 
Płyny do płókania j.amy ustnej 
Mydta (pl,atki, preszki mydllane) 
Śr'odki de ba,rwienia włosów 
M ydł:a, szminki 
Mydl,a, szminki 
Środki do barwienia włosów 

Ulość mak5ymaln·aw odse-tkacb 

l ' 
l ' ' 
3 

(z dekl.ara.cją) 

50 
0,5 

11 
5 

1 

1 
maksym. kWlas<OWQŚć Io-d,powi,a" 

dająca 5 cm. sz. ługu norm. 
w 100 cm . .sz,eśc. 
2 . 
5 
l ' 
t: 

1/ 
0,1 

1,00 
3 
2 

0,25 
1: 
5 
1, 

12 (al~al. cz. rozp.) 
8 (alkal. cz. r'ozp.) 

[z dekl.aracją) 
3 
5 
0,5 
5 

0,3 
0,5 
0,5 
5 (wag.) 
0,6 (wag.) 
0,1 
0,3 

10 
10 

1 (alkal. roztw. oblicz. na 
NaOH KOH.) 


