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Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres zbieranych danych rynkowych oraz sposób wy∏aniania przedsi´biorców obowiàzanych do ich przekazywania, a tak˝e form´ i terminy przekazywania tych
danych, kierujàc si´ metodologià badaƒ oraz zasadami
obowiàzujàcymi w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych mo˝e okreÊlaç, w drodze rozporzàdzenia, wzory formularzy do zbierania danych rynkowych, z uwzgl´dnieniem
zakresu zbierania danych rynkowych.
Art. 10. Kto:
1) ujawnia lub w sposób niezgodny z ustawà wykorzystuje dane rynkowe, z którymi zapozna∏ si´
w zwiàzku z wykonywaniem pracy lub czynnoÊci na
zlecenie prowadzàcego rolnicze badania rynkowe,
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kazuje dane rynkowe niezgodne ze stanem faktycznym,
3) b´dàc obowiàzanym do nieodp∏atnego przekazywania danych rynkowych uniemo˝liwia wykonanie
kontroli prawid∏owoÊci przekazywania danych rynkowych albo na ˝àdanie osoby upowa˝nionej do
kontroli nie przekazuje informacji zwiàzanych
z przedmiotem kontroli, w szczególnoÊci nie udziela pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach
obj´tych kontrolà
— podlega karze grzywny.
Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 10 nast´puje na podstawie przepisów o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

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

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 administrowaniu 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, wymagania dotyczàce sk∏adu, oznakowania kosmetyków
oraz warunki obrotu kosmetykami.
2. Ustawa nie narusza przepisów o:
1) ogólnym bezpieczeƒstwie produktów,

2) Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.
Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy kosmetykiem jest
ka˝da substancja przeznaczona do zewn´trznego kontaktu z cia∏em cz∏owieka: skórà, w∏osami, wargami, pa-

Dziennik Ustaw Nr 42

— 2974 —

znokciami, zewn´trznymi narzàdami p∏ciowymi, z´bami i b∏onami Êluzowymi jamy ustnej, którego wy∏àcznym lub g∏ównym celem jest utrzymywanie ich w czystoÊci, piel´gnowanie, ochrona, perfumowanie lub
upi´kszanie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kategorie produktów b´dàcych kosmetykami, bioràc pod uwag´ kryteria okreÊlone w ust. 1.
Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) producent — przedsi´biorc´, który wytwarza,
wprowadza do obrotu, a tak˝e jego przedstawiciela oraz ka˝dà osob´, która wyst´puje jako wytwórca, umieszczajàc na produkcie bàdê do niego do∏àczajàc swoje nazwisko, nazw´, znak towarowy
bàdê inne odró˝niajàce oznaczenie; za producenta
uwa˝a si´ równie˝ importera oraz ka˝dego, kto prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà mo˝e wp∏ywaç na
bezpieczeƒstwo kosmetyku,
2) wprowadzenie do obrotu — przekazanie kosmetyku przez producenta po raz pierwszy w kraju: u˝ytkownikowi, konsumentowi bàdê przedsi´biorcy
uczestniczàcemu w obrocie handlowym,
3) sk∏adnik kosmetyku — substancj´, preparat chemiczny lub ich mieszaniny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego; nie sà sk∏adnikami kosmetyku wynikajàce z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materia∏y techniczne oraz
rozpuszczalniki i noÊniki kompozycji zapachowych
i aromatycznych,
4) barwnik — substancj´ s∏u˝àcà do nadania barwy
kosmetykowi lub zmiany barwy zewn´trznych cz´Êci cia∏a ludzkiego, z wyjàtkiem substancji przeznaczonych wy∏àcznie do kosmetyków stosowanych
do farbowania w∏osów,
5) substancja konserwujàca — substancj´, która mo˝e byç dodawana do kosmetyków w celu hamowania rozwoju drobnoustrojów w kosmetykach,
6) substancja promieniochronna — substancj´ chroniàcà skór´ przed szkodliwym dzia∏aniem promieniowania ultrafioletowego,
7) kompozycja zapachowa — substancj´ lub preparat
chemiczny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego s∏u˝àce do nadania kosmetykowi zapachu,
8) kompozycja aromatyczna — substancj´ lub preparat chemiczny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego s∏u˝àce do nadania kosmetykowi aromatu lub smaku.
Art. 4. 1. Kosmetyk wprowadzony do obrotu, u˝ywany w zwyk∏ych lub w innych dajàcych si´ przewidzieç warunkach, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
jego wyglàdu lub prezentacji, oznakowania, wszystkich instrukcji u˝ycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzàcych od producenta, nie mo˝e zagra˝aç
zdrowiu ludzi.
2. Zakazuje si´ stosowania w kosmetykach komórek, tkanek oraz innych substancji lub ich ekstraktów
pochodzàcych z cia∏a ludzkiego.
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Art. 5. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierajàcych:
1) substancje niedozwolone do stosowania w kosmetykach,
2) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wy∏àcznie w ograniczonych iloÊciach, zakresie i warunkach stosowania, o ile wymagania te zosta∏y przekroczone,
3) barwniki, substancje konserwujàce, substancje
promieniochronne dozwolone do stosowania
w kosmetykach wy∏àcznie w ograniczonych iloÊciach, zakresie i warunkach stosowania, o ile wymagania te zosta∏y przekroczone.
2. Dopuszczalna jest obecnoÊç Êladowych iloÊci
substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, je˝eli technicznie nie mo˝na ich wyeliminowaç
w procesie produkcji i je˝eli kosmetyk odpowiada warunkom, o których mowa w art. 4 ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami: w∏aÊciwym do spraw gospodarki
oraz w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, uwzgl´dniajàc charakterystyk´
toksykologicznà sk∏adników kosmetyków, a w szczególnoÊci sk∏ad chemiczny substancji, barwników, substancji konserwujàcych i substancji promieniochronnych, a tak˝e ocen´ ich zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa
zdrowia ludzi:
1) list´ substancji niedozwolonych do stosowania
w kosmetykach,
2) list´ substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wy∏àcznie w ograniczonych iloÊciach,
zakresie i warunkach stosowania,
3) listy dozwolonych do stosowania w kosmetykach:
a) barwników,
b) substancji konserwujàcych,
c) substancji promieniochronnych
— z podaniem ich iloÊci, zakresu i warunków stosowania,
4) wzór znaku graficznego wskazujàcego na umieszczenie informacji na do∏àczonej ulotce, nalepce, taÊmie lub kartce.
Art. 6. 1. Opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno byç oznakowane w sposób widoczny i czytelny,
metodà uniemo˝liwiajàcà ∏atwe usuni´cie oznakowania.
2. Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku, z zastrze˝eniem ust. 3, umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewn´trznym
powinno zawieraç nast´pujàce informacje:
1) nazw´ handlowà kosmetyku i jego kategori´,
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ i adres producenta, a tak˝e nazw´ paƒstwa, je˝eli kosmetyk jest produkowany poza Rzeczpospolità Polskà i paƒstwami Unii
Europejskiej; informacje te mogà byç skrócone, je˝eli identyfikacja producenta jest mo˝liwa,
3) zawartoÊç kosmetyku w opakowaniu, w chwili pakowania, w jednostkach wyra˝ajàcych wag´ lub
obj´toÊç netto, z wyjàtkiem oznakowania:
a) opakowaƒ zawierajàcych mniej ni˝ 5 gramów
lub 5 mililitrów,
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b) bezp∏atnych próbek i opakowaƒ jednorazowego
u˝ytku,
c) sprzedawanych zwyczajowo opakowaƒ zbiorczych, na których nie podaje si´ masy i obj´toÊci, je˝eli informacje te znajdujà si´ na opakowaniach jednostkowych; przy czym opakowania
zbiorcze muszà zawieraç czytelnà informacj´
o liczbie opakowaƒ jednostkowych, chyba ˝e
liczba opakowaƒ jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnàtrz lub wyroby sà sprzedawane
pojedynczo,
4) termin trwa∏oÊci, do którego kosmetyk przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje
w pe∏ni swoje w∏aÊciwoÊci i odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1; termin ten powinien byç poprzedzony wyrazami „najlepiej zu˝yç przed koƒcem”
lub informacjà o miejscu jego umieszczenia; termin
powinien byç wyraênie oznaczony przez podanie
odpowiednio miesiàca i roku, a je˝eli jest to niezb´dne ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊç kosmetyku, nale˝y wskazaç warunki zapewniajàce jego przydatnoÊç
do u˝ycia; podanie terminu trwa∏oÊci nie jest wymagane, je˝eli minimalny okres przydatnoÊci kosmetyku do u˝ytku wynosi wi´cej ni˝ 30 miesi´cy,
5) szczególne ostrze˝enia przy stosowaniu kosmetyku; je˝eli kosmetyk jest przeznaczony do u˝ytku
profesjonalnego — dodatkowo inne konieczne
ostrze˝enia,
6) numer serii lub inne dane pozwalajàce na identyfikacj´ serii kosmetyku,
7) dane o dzia∏aniu kosmetyku, je˝eli nie wynika to
jednoznacznie z jego prezentacji,
8) wykaz sk∏adników okreÊlonych nazwami przyj´tymi
w Mi´dzynarodowym Nazewnictwie Sk∏adników
Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem
„sk∏adniki”, zawierajàcy:
a) substancje w malejàcym porzàdku wed∏ug masy w czasie ich dodawania, przy czym sk∏adniki
w st´˝eniach poni˝ej 1% mogà byç wymienione
w dowolnej kolejnoÊci po sk∏adnikach w st´˝eniach wi´kszych ni˝ 1%,
b) kompozycje zapachowe i aromatyczne okreÊlone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyj´tymi w Mi´dzynarodowym Nazewnictwie Sk∏adników Kosmetycznych,
c) numery barwników, które mogà byç wymieniane po innych sk∏adnikach w dowolnej kolejnoÊci, zgodnie z ich numerami okreÊlonymi w liÊcie
barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów po oznaczeniu znakiem graficznym [+/–], jest dopuszczalne
wymienienie wszystkich barwników.
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5. W przypadku wyra˝enia zgody, o której mowa
w art. 7 ust. 1, przez G∏ównego Inspektora Sanitarnego
na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazw
jednego lub kilku sk∏adników kosmetyku, w wykazie
sk∏adników okreÊlonym w ust. 2 pkt 8 zamiast nazwy
sk∏adnika umieszcza si´ jego numer.
6. Je˝eli ze wzgl´du na wielkoÊç lub kszta∏t opakowania nie jest mo˝liwe podanie na opakowaniu jednostkowym zewn´trznym ostrze˝eƒ lub informacji,
o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 8, mogà one byç podane na do∏àczonej ulotce, nalepce, taÊmie lub kartce.
W tym przypadku na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewn´trznym umieszcza si´ skróconà informacj´ lub znak graficzny wskazujàcy na do∏àczenie
tych informacji.
7. Je˝eli ze wzgl´du na wielkoÊç lub kszta∏t opakowania nie jest mo˝liwe, aby informacje wymienione
w ust. 2 pkt 8 by∏y podane na do∏àczonej ulotce, nalepce, taÊmie lub kartce, informacje te powinny byç
umieszczone bezpoÊrednio na pojemniku lub w miejscu dost´pnym dla kupujàcego, w którym kosmetyk
jest wystawiony do sprzeda˝y.
8. Je˝eli kosmetyk nie jest pakowany w opakowanie zbiorcze, ale jest pakowany w punkcie sprzeda˝y na
proÊb´ kupujàcego lub jest pakowany zbiorczo do bezpoÊredniej sprzeda˝y, informacje wymienione w ust. 2
pkt 1, 2 oraz 4—8 powinny byç umieszczone na pojemniku lub opakowaniu, w którym kosmetyk jest wystawiony do sprzeda˝y.
9. Je˝eli producent umieÊci∏ na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewn´trznym wi´cej ni˝ jeden
adres producenta, to adres, pod którym przechowywane sà informacje o kosmetyku, o których mowa
w art. 11 ust. 1, powinien byç podkreÊlony.
Art. 7. 1. Producent mo˝e, ze wzgl´du na tajemnic´
przedsi´biorstwa, wystàpiç z wnioskiem do G∏ównego
Inspektora Sanitarnego, zwanego dalej „organem”,
o wyra˝enie zgody na nieujawnianie na opakowaniu
jednostkowym nazw jednego lub kilku sk∏adników kosmetyku.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji, wyra˝a zgod´ i nadaje numer zast´pujàcy nazw´
sk∏adnika kosmetyku.
3. Odmowa i cofni´cie zgody nast´puje w drodze
decyzji.
4. Decyzj´ wydaje si´ na okres do 5 lat, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na dalsze 3 lata.
5. Je˝eli ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo zdrowia ludzi jest to uzasadnione, G∏ówny Inspektor Sanitarny
odmawia wyra˝enia zgody, o której mowa w ust. 2.

3. Je˝eli jest to niemo˝liwe ze wzgl´du na wielkoÊç
kosmetyku, informacja wymieniona w ust. 2 pkt 6 mo˝e byç umieszczona tylko na opakowaniu jednostkowym zewn´trznym.

6. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez
G∏ównego Inspektora Sanitarnego s∏u˝y odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

4. Informacje wymienione w ust. 2 pkt 8 mogà byç
umieszczone tylko na opakowaniu jednostkowym zewn´trznym.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, informacje, jakie powinien
zawieraç wniosek o wyra˝enie zgody na nieujawnianie
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na opakowaniu jednostkowym nazwy sk∏adnika kosmetyku ze wzgl´du na tajemnic´ przedsi´biorstwa,
obejmujàce w szczególnoÊci: ocen´ bezpieczeƒstwa
sk∏adnika dla zdrowia ludzi w okreÊlonym gotowym
kosmetyku z podaniem jego nazwy handlowej i kategorii, z uwzgl´dnieniem charakterystyki toksykologicznej, budowy chemicznej i stopnia kontaktu z cia∏em
cz∏owieka, szczegó∏owe uzasadnienie przyczyn wystàpienia z wnioskiem o zachowanie tajemnicy przedsi´biorstwa oraz wzór wniosku.
8. Producent jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç organ, o którym mowa w ust. 1, o wszelkich
zmianach informacji wymienionych we wniosku, przy
czym o zmianie nazwy handlowej lub kategorii kosmetyku, zawierajàcego dany sk∏adnik — producent powiadamia ten organ nie póêniej ni˝ 15 dni przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu pod nowà nazwà handlowà lub zmienionà kategorià.
9. Organ, o którym mowa w ust. 1, cofa zgod´
w przypadku, gdy wystàpià nowe informacje lub gdy
zaistniejà uzasadnione podejrzenia, ˝e nieujawnienie
nazwy sk∏adnika mo˝e stwarzaç jakiekolwiek zagro˝enie dla zdrowia ludzi.
Art. 8. 1. Tworzy si´ krajowy system informowania
o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, do którego
zadaƒ nale˝y gromadzenie danych o kosmetyku i informacji o przypadkach zachorowaƒ spowodowanych
u˝yciem tego kosmetyku.
2. Producent jest obowiàzany, przed dniem wprowadzenia do obrotu kosmetyku, przekazaç do krajowego systemu informowania, o którym mowa w ust. 1,
dane obejmujàce:
1) nazw´ handlowà kosmetyku i jego kategori´,
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ i adres producenta zg∏aszajàcego kosmetyk,
3) je˝eli kosmetyk jest produkowany w kilku miejscowoÊciach — imi´ i nazwisko lub nazw´ i siedzib´
wszystkich, z oznaczeniem miejsca i adresu, gdzie
b´dà przechowywane dokumenty zawierajàce informacje, o których mowa w art. 11,
4) je˝eli kosmetyk jest przywo˝ony z zagranicy —
miejsce i adres przechowywania dokumentów zawierajàcych informacje, o których mowa w art. 11
— w celu zapewnienia G∏ównemu Inspektorowi Sanitarnemu szybkiego dost´pu do informacji dotyczàcych sk∏adu kosmetyku.
3. Producent jest obowiàzany zg∏aszaç do krajowego systemu informowania o kosmetykach wszelkie
zmiany danych, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 11
ust. 1 pkt 5, w odniesieniu do kosmetyku znajdujàcego
si´ ju˝ w obrocie.
Art. 9. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza przekazania
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danych oraz sposób ich gromadzenia w systemie,
o którym mowa w art. 8, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ
technicznych niezb´dnych do przetworzenia otrzymanych informacji.
Art. 10. 1. Dane zawarte w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu sà udost´pniane organom Inspekcji Sanitarnej.
2. Informacje dotyczàce sk∏adu kosmetyków sà
udost´pniane organom Inspekcji Sanitarnej, podmiotom udzielajàcym Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci zak∏adom opieki zdrowotnej oraz lekarzom
i lekarzom stomatologom prowadzàcym indywidualnà
praktyk´ lekarskà, wy∏àcznie w celu podj´cia natychmiastowego i w∏aÊciwego leczenia, je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e stosowanie kosmetyku by∏o przyczynà zachorowania.
Art. 11. 1. Producent jest obowiàzany przechowywaç i udost´pniaç do celów kontroli w miejscu wyznaczonym, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 3 lub 4, informacje obejmujàce:
1) iloÊciowy i jakoÊciowy sk∏ad kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych
— nazw´ i numer kompozycji oraz dane pozwalajàce na ustalenie to˝samoÊci dostawcy poszczególnych sk∏adników kosmetyku,
2) specyfikacj´ fizykochemicznà i mikrobiologicznà
sk∏adników oraz kryteria chemicznej i mikrobiologicznej czystoÊci gotowego kosmetyku,
3) metod´ produkcji zgodnà z dobrà praktykà produkcji,
4) ocen´ wp∏ywu kosmetyku na bezpieczeƒstwo zdrowia ludzi, wraz z dokumentacjà ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ogólnej charakterystyki sk∏adników pod wzgl´dem toksykologicznym, ich budowy
lub sk∏adu chemicznego i stopnia kontaktu z cia∏em
cz∏owieka, a tak˝e nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za t´ ocen´,
5) dane o niepo˝àdanych dzia∏aniach na zdrowie ludzi
w nast´pstwie stosowania kosmetyku,
6) udokumentowane wyniki badaƒ dzia∏ania kosmetyku, je˝eli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem dzia∏ania kosmetyku.
2. Ocena wp∏ywu kosmetyku na bezpieczeƒstwo
zdrowia ludzi, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna
byç sporzàdzona zgodnie z zasadami dobrej praktyki
laboratoryjnej, pod kierunkiem osoby posiadajàcej
wy˝sze wykszta∏cenie w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub dziedzinach pokrewnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady dobrej praktyki produkcji kosmetyku, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
ogólnych wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia i stosowania systemów zapewnienia jakoÊci na wszystkich
etapach produkcji kosmetyku, mogàcych mieç wp∏yw
na jego jakoÊç, w celu wyeliminowania nieprawid∏o-
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woÊci mogàcych stanowiç zagro˝enie dla zdrowia ludzi.
Art. 12. 1. W razie wystàpienia udokumentowanych
przypadków lub stwierdzenia w wyniku badaƒ naukowych lub klinicznych, ˝e kosmetyk spe∏niajàcy wymagania okreÊlone w ustawie zagra˝a zdrowiu ludzi,
G∏ówny Inspektor Sanitarny podejmuje decyzj´ o czasowym zakazie obrotu kosmetykiem lub okreÊla warunki jego obrotu, majàc na uwadze w szczególnoÊci
sk∏ad, przeznaczenie oraz dost´pnoÊç kosmetyku.
2. Z chwilà uzyskania cz∏onkostwa przez Rzeczpospolità Polskà w Unii Europejskiej G∏ówny Inspektor
Sanitarny informuje o decyzji, o której mowa w ust. 1,
odpowiednie organy innych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej oraz Komisj´ Europejskà, podajàc
przyczyny swojej decyzji.
Art. 13. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy sprawuje na zasadach i w trybie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa w zakresie znakowania, zafa∏szowaƒ
i prawid∏owoÊci obrotu.
2. Nadzór obejmuje wykonywanie czynnoÊci i stosowanie Êrodków okreÊlonych w ustawie oraz w odr´bnych przepisach, a w szczególnoÊci kontrol´, pobieranie próbek kosmetyku oraz przeprowadzanie badaƒ
laboratoryjnych, w zakresie bezpieczeƒstwa zdrowia
ludzi.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) procedury pobierania próbek kosmetyków,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç upowa˝nienie do pobrania próbki, treÊç protoko∏u pobrania i wielkoÊç
próbki,
2) procedury przeprowadzania badaƒ laboratoryjnych, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci metod
analiz niezb´dnych do kontroli sk∏adników kosmetyku, kryteriów czystoÊci mikrobiologicznej i chemicznej sk∏adników kosmetyku, metody kontroli
zgodnoÊci z tymi kryteriami oraz wymagaƒ, jakim
powinna odpowiadaç dokumentacja z badaƒ.
4. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 2,
przeprowadzajà laboratoria akredytowane zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.
5. Do czasu zakoƒczenia procesu akredytacji laboratoriów na podstawie przepisów ustawy z dnia 28
kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz.
489) G∏ówny Inspektor Sanitarny wyznacza do wykonywania badaƒ laboratoryjnych, o których mowa
w ust. 2, tak˝e inne laboratoria.
Art. 14. 1. Kto, bez zg∏oszenia do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do
obrotu, wprowadza kosmetyk do obrotu
— podlega karze grzywny.
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2. Kto, wbrew nakazom wynikajàcym z art. 6 oraz
art. 11 ust. 1 i 2, wprowadza do obrotu kosmetyk
— podlega karze aresztu albo karze grzywny.
3. Kto, wbrew zakazom wynikajàcym z art. 5 ust. 1,
wprowadza do obrotu kosmetyk
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
4. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1
i 2, nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.
5. W przypadku ukarania za przest´pstwo okreÊlone w ust. 3, orzeka si´ przepadek przedmiotów, chocia˝by nie stanowi∏y w∏asnoÊci sprawcy.
6. W przypadku ukarania za wykroczenie okreÊlone
w ust. 2, mo˝na orzec przepadek przedmiotów, chocia˝by nie stanowi∏y w∏asnoÊci sprawcy.
7. Mo˝na zarzàdziç zniszczenie przedmiotów, których przepadek orzeczono, niezale˝nie od ich wartoÊci.
Koszty zniszczenia ponosi producent.
Art. 15. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 i Nr 29, poz. 320) w art. 4 pkt 4, art. 24
ust. 1, art. 27 ust. 2, art. 29 i art. 36 ust. 3 po wyrazach
„przedmioty u˝ytku” u˝ytych w ró˝nych przypadkach
dodaje si´ wyraz „ , kosmetyki” w odpowiednich przypadkach.
Art. 16. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych do tego dnia stosuje si´ przepisy ustawy.
Art. 17. W sprawach nieuregulowanych ustawà
w post´powaniu przed organami Inspekcji Sanitarnej
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 18. Producent kosmetyku ju˝ zarejestrowanego lub który uzyska∏ Êwiadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez Paƒstwowy Zak∏ad Higieny na podstawie dotychczasowych przepisów, majàcy siedzib´
w kraju, jest obowiàzany dostosowaç sk∏ad kosmetyku, jego opakowanie i oznakowanie do wymagaƒ ustawy oraz zg∏osiç go do krajowego systemu informowania o kosmetykach, o którym mowa w art. 8 ust. 1, do
koƒca 2002 r.
Art. 19. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artyku∏ami ˝ywnoÊci i przedmiotami u˝ytku (Dz. U. Nr 36,
poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54,
poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44, z 1949 r. Nr 42, poz. 311
i z 1970 r. Nr 29, poz. 245) w zakresie dotyczàcym Êrodków kosmetycznych.
Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

