
wskazaç podstaw´ przej´cia wierzytelnoÊci wobec
Skarbu Paƒstwa, przedstawiajàc, na ˝àdanie wojewo-
dy, orygina∏ lub uwierzytelnionà notarialnie kopi´ ka˝-
dego dokumentu, który ma uzasadniaç przej´cie wie-
rzytelnoÊci; w∏aÊciwym wojewodà jest w tym przypad-
ku wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ organi-
zacji wymienionej w orzeczeniu Spo∏ecznej Komisji Re-
windykacyjnej.

2. Podmiot uprawniony do uzyskania kompensaty
zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa w formie obligacji Skarbu
Paƒstwa jest obowiàzany w∏aÊciwemu wojewodzie,
wyst´pujàcemu w imieniu Skarbu Paƒstwa na zasadzie
przepisu art. 31 ust. 6 ustawy rewindykacyjnej:

1) zg∏osiç kwoty zobowiàzaƒ podlegajàcych kompen-
sowaniu w tej formie:
a) w terminie 45 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-

wy — w przypadku zobowiàzaƒ wynikajàcych
z orzeczeƒ wydanych do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b) w terminie do dnia 15 lutego 2002 r. — w przy-
padku zobowiàzaƒ wynikajàcych z orzeczeƒ wy-
danych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.,

2) wskazaç rachunek papierów wartoÊciowych otwar-
ty w ramach umowy o Êwiadczeniu us∏ug broker-
skich, na który majà zostaç przekazane obligacje
Skarbu Paƒstwa.

3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 37

ust. 2 ustawy rewindykacyjnej.

4. W∏aÊciwi wojewodowie, w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, informujà organizacje wy-
mienione w orzeczeniach Spo∏ecznej Komisji Rewindy-
kacyjnej, a tak˝e inne znane im podmioty uprawnione,
o których mowa w ust. 1, o obowiàzkach okreÊlonych

w ust. 2, a tak˝e o skutkach niedope∏nienia tych obo-
wiàzków.

Art. 3. 1. Uregulowanie zobowiàzaƒ, o których mo-
wa w art. 1 ust. 3, nast´puje w formie obligacji asymi-
lowanych do zerokuponowych obligacji skarbowych,
sprzedawanych na przetargu poprzedzajàcym uregulo-
wanie przedmiotowych zobowiàzaƒ, w terminach:

1) trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy —
w przypadku zobowiàzaƒ ustalonych w orzecze-
niach Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, które
uprawomocni∏y si´ do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2) do dnia 30 kwietnia 2002 r. — w przypadku zobo-
wiàzaƒ ustalonych w orzeczeniach Spo∏ecznej Ko-
misji Rewindykacyjnej, które uprawomocni∏y si´
w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.

2. Pozosta∏e warunki emisji obligacji zostanà okre-
Êlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych w liÊcie emisyjnym.

3. Podmiotowi uprawnionemu na mocy ustawy do
otrzymania kompensaty w formie obligacji przys∏ugu-
jà obligacje w liczbie ustalonej w sposób okreÊlony
w liÊcie emisyjnym, zaokràglonej wy∏àcznie w gór´ do
pe∏nej liczby obligacji.

Art. 4. W sprawach kompensowania zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa w zakresie uregulowanym niniejszà
ustawà nie stosuje si´ przepisów ustawy rewindyka-
cyjnej, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy tak stano-
wià.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 marca 2001 r.

o rolniczych badaniach rynkowych.

Art. 1. Ustawa reguluje sposób prowadzenia rolni-
czych badaƒ rynkowych polegajàcych na zbieraniu
i opracowywaniu informacji o poziomie cen i wielkoÊci
obrotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi niezale˝nie od
miejsca jego prowadzenia, zwiàzanych z danym przed-
si´biorcà.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze — produkty rolne w po-
staci surowców, pó∏produktów, wyrobów goto-
wych otrzymywanych z tych surowców i pó∏pro-
duktów, w tym Êrodki spo˝ywcze, u˝ywki, a tak˝e
zwierz´ta gospodarskie oraz ryby,

2) dane rynkowe — informacje o poziomie cen i wiel-
koÊci obrotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi nieza-
le˝nie od miejsca jego prowadzenia, zwiàzanych
z przedsi´biorcà,

3) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193), a tak-
˝e osoby fizyczne lub prawne prowadzàce dzia∏al-
noÊç wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu, hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa oraz rybactwa Êródlàdo-
wego.



Art. 3. 1. Rolnicze badania rynkowe prowadzi mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych.

2. Do zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych w zakresie prowadzenia rolniczych badaƒ ryn-
kowych nale˝y:

1) opracowywanie metodologii rolniczych badaƒ ryn-
kowych,

2) zbieranie danych rynkowych,

3) tworzenie i zarzàdzanie elektronicznà bazà danych
obejmujàcà dane rynkowe oraz ich zabezpieczanie,

4) przetwarzanie oraz analiza danych rynkowych,

5) udost´pnianie i rozpowszechnianie wyników rolni-
czych badaƒ rynkowych,

6) szkolenie w zakresie rolniczych badaƒ rynkowych.

Art. 4. 1. Przedsi´biorcy sprzedajàcy lub kupujàcy
artyku∏y rolno-spo˝ywcze, domy maklerskie, domy
sk∏adowe oraz przedsi´biorcy prowadzàcy gie∏dy to-
warowe sà obowiàzani do nieodp∏atnego przekazywa-
nia danych rynkowych, je˝eli:

1) sà obj´ci zakresem zbierania danych rynkowych
okreÊlonym w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 9,

2) zostali zawiadomieni przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych.

2. Wybór gie∏dy towarowej, domu maklerskiego,
domu sk∏adowego oraz innego przedsi´biorcy sprze-
dajàcego lub kupujàcego artyku∏y rolno-spo˝ywcze do
nieodp∏atnego przekazywania danych rynkowych na-
st´puje w drodze losowania lub doboru celowego spo-
Êród przedsi´biorców spe∏niajàcych warunki, o których
mowa w art. 9 ust. 1.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera informacje o zakresie, formie i terminach prze-
kazywania danych rynkowych.

Art. 5. 1. Wyniki rolniczych badaƒ rynkowych sà
jawne.

2. Wyniki rolniczych badaƒ rynkowych sà udost´p-
niane i rozpowszechniane w szczególnoÊci przez:

1) wydawanie biuletynów informacyjnych lub 

2) zamieszczanie ich na stronie internetowej minister-
stwa obs∏ugujàcego urzàd ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych.

Art. 6. 1. Dane rynkowe mogà byç wykorzystywane
tylko w celu wykonania ustawy.

2. Dane osobowe przedsi´biorcy sà chronione na
zasadach okreÊlonych w przepisach o ochronie danych
osobowych.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych mo˝e zleciç  zbieranie danych rynkowych pod-
miotom, które zapewnià niezb´dne warunki do zbiera-
nia tych danych, a w szczególnoÊci posiadajà warunki
organizacyjne i techniczne umo˝liwiajàce zbieranie da-
nych rynkowych.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:

1) miejsce zbierania danych rynkowych oraz ich za-
kres,

2) termin i sposób zbierania danych rynkowych,

3) termin i form´ przekazywania danych rynkowych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych,

4) sposób zabezpieczenia danych rynkowych podczas
ich zbierania, przetwarzania i przekazywania.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych mo˝e kontrolowaç prawid∏owoÊç przekazywa-
nych danych rynkowych przez przedsi´biorców, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie ich rzetelnoÊci.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, oso-
ba upowa˝niona przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych ma prawo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ kontrolowanego w godzi-
nach od 700 do 2100,

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli, w tym informacji
o wielkoÊci produkcji artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, w odniesieniu do których sà zbierane dane
rynkowe, je˝eli kontrolowany prowadzi produkcj´
tych artyku∏ów.

3. Na ˝àdanie osoby przeprowadzajàcej kontrol´
kontrolowany jest obowiàzany do umo˝liwienia prze-
prowadzenia kontroli, a w szczególnoÊci do umo˝liwie-
nia sporzàdzania przez osob´ przeprowadzajàcà kon-
trol´ notatek z udost´pnionych dokumentów i innych
noÊników informacji oraz do udzielania pisemnych lub
ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych kontrolà.

4. Przed przystàpieniem do kontroli osoba przepro-
wadzajàca kontrol´ jest obowiàzana okazaç kontrolo-
wanemu upowa˝nienie ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych.

5. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 4, zawie-
ra: dat´ wydania, okres wa˝noÊci, oznaczenie organu,
który je wyda∏, powo∏anie podstawy prawnej, imi´, na-
zwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe osoby upowa˝nio-
nej, oznaczenie kontrolowanego, zakres upowa˝nienia,
podpis ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych
oraz piecz´ç urz´dowà.

6. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ przedstawia
wyniki kontroli w protokole kontroli sporzàdzonym
w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazy-
wany kontrolowanemu za pokwitowaniem.

7. Kontrolowany ma prawo do pisemnego zg∏osze-
nia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych
zastrze˝eƒ dotyczàcych wyników kontroli zawartych
w protokole, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni
od dnia jego otrzymania. W razie nieuwzgl´dnienia za-
strze˝eƒ w ca∏oÊci albo w cz´Êci, minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych przekazuje na piÊmie swoje sta-
nowisko kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zg∏oszenia o zastrze˝eniach. Brak stanowi-
ska w tym terminie oznacza akceptacj´ zastrze˝eƒ zg∏o-
szonych przez kontrolowanego.
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Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres zbieranych danych rynkowych oraz sposób wy-
∏aniania przedsi´biorców obowiàzanych do ich przeka-
zywania, a tak˝e form´ i terminy przekazywania tych
danych, kierujàc si´ metodologià badaƒ oraz zasadami
obowiàzujàcymi w tym zakresie w prawie Unii Euro-
pejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych mo-
˝e okreÊlaç, w drodze rozporzàdzenia, wzory formula-
rzy do zbierania danych rynkowych, z uwzgl´dnieniem
zakresu zbierania danych rynkowych.

Art. 10. Kto:

1) ujawnia lub w sposób niezgodny z ustawà wykorzy-
stuje dane rynkowe, z którymi zapozna∏ si´
w zwiàzku z wykonywaniem pracy lub czynnoÊci na
zlecenie prowadzàcego rolnicze badania rynkowe,

2) b´dàc obowiàzanym do nieodp∏atnego przekazy-
wania danych rynkowych nie przekazuje lub
wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w ustawie prze-

kazuje dane rynkowe niezgodne ze stanem faktycz-
nym,

3) b´dàc obowiàzanym do nieodp∏atnego przekazy-
wania danych rynkowych uniemo˝liwia wykonanie
kontroli prawid∏owoÊci przekazywania danych ryn-
kowych albo na ˝àdanie osoby upowa˝nionej do
kontroli nie przekazuje informacji zwiàzanych
z przedmiotem kontroli, w szczególnoÊci nie udzie-
la pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach
obj´tych kontrolà

— podlega karze grzywny.

Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny wymienio-
ne w art. 10 nast´puje na podstawie przepisów o po-
st´powaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 marca 2001 r.

o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o admini-
strowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
(Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z
2001 r. Nr 29, poz. 320) w art. 9 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie  14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 marca 2001 r. 

o kosmetykach.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla, w zakresie niezb´dnym
dla zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowia ludzi, wyma-
gania dotyczàce sk∏adu, oznakowania kosmetyków
oraz warunki obrotu kosmetykami. 

2. Ustawa nie narusza przepisów o:

1) ogólnym bezpieczeƒstwie produktów,

2) Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach medycz-
nych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceu-
tycznej.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy kosmetykiem jest
ka˝da substancja przeznaczona do zewn´trznego kon-
taktu z cia∏em cz∏owieka: skórà, w∏osami, wargami, pa-


