
Art. 53. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w razie stwierdzenia, ̋ e produkt biobójczy, na który zo-
sta∏o wydane pozwolenie albo który zosta∏ wpisany do
rejestru w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 9 pkt 1, mo-
˝e odmówiç wydania pozwolenia albo wpisu do reje-
stru tego produktu albo te˝ ograniczyç zakres jego sto-
sowania, powiadamiajàc o tym Komisj´ Europejskà,
pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej
i wnioskodawc´.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, musi
zawieraç nazw´ produktu i szczegó∏owe uzasadnienie
odmowy udzielenia pozwolenia albo wpisu do rejestru
lub te˝ zaproponowanych ograniczeƒ.

Art. 54. 1. W okresie 10 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e wy-
daç pozwolenie albo dokonaç wpisu do rejestru pro-
duktu biobójczego zawierajàcego substancje czynne
niezamieszczone w wykazach, o których mowa w art. 6
ust. 3 pkt 1 i 2, pod warunkiem ˝e sà one sk∏adnikiem
produktu biobójczego b´dàcego w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy przedmiotem obrotu przeznaczonego do in-
nych celów ni˝ badania naukowe i rozwojowe oraz ba-
dania na potrzeby rozwoju produkcji.

2. Pozwolenie ulega cofni´ciu, je˝eli w okresie,
o którym mowa w ust. 1, substancja czynna nie zosta-
nie zamieszczona w wykazie, o którym mowa w art. 6
ust. 3 pkt 1. Je˝eli substancja czynna zosta∏a zamiesz-
czona w wykazach, o których mowa w art. 6 ust. 3, po-
zwolenie podlega zmianie z urz´du w zakresie niezb´d-
nym do dostosowania do wymagaƒ okreÊlonych
w tych wykazach.

3. Produkt biobójczy ulega wykreÊleniu z rejestru,
je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 1, substancja
czynna nie zostanie zamieszczona w wykazie, o którym
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2.

Rozdzia∏ 11

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 55. 1. Kto bez pozwolenia lub zg∏oszenia do re-
jestru wprowadza do obrotu produkt biobójczy albo
nie dope∏nia okreÊlonych w pozwoleniu lub w wpisie
do rejestru warunków, o których mowa w art. 15 ust. 1,
podlega karze aresztu albo grzywny, albo obu tym ka-
rom ∏àcznie.

2. Kto wprowadza do obrotu produkt biobójczy nie-
opakowany lub nieoznakowany w sposób okreÊlony
w art. 42, 43 i 44, podlega karze aresztu albo grzywny,
albo obu tym karom ∏àcznie.

Rozdzia∏ 12

Przepisy koƒcowe

Art. 56. Przepisy art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 17
ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 28—36, art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz
art. 50—53 stosuje si´ z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 grudnia
2002 r.
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U S TAWA

z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r.

o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63,
poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765
i Nr 153, poz. 1271) w art. 4 dodaje si´ ust. 3 i 4
w brzmieniu:

„3. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie jest zbie-
ranie lub przekazywanie informacji mieszczà-
cych si´ w zakresie zadaƒ wywiadowczych,
kontrwywiadowczych i dla ochrony granic.

4. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie jest
wspó∏dzia∏anie pozorne lub uchylanie si´ od

dostarczenia informacji pomimo formalnego
dope∏nienia czynnoÊci lub procedur wymaga-
nych przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa
oczekujàcy wspó∏pracy.”.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych prawomocnym
orzeczeniem Sàdu.

2. CzynnoÊci w sprawach, o których mowa w ust. 1,
dokonane przed wejÊciem w ˝ycie ustawy sà skutecz-
ne, je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów do-
tychczasowych.

Art. 3. 1. Je˝eli podstawà oÊwiadczenia osoby
stwierdzajàcego fakt wspó∏pracy z organami bezpie-
czeƒstwa paƒstwa by∏y dzia∏ania, które po wejÊciu



w ˝ycie niniejszej ustawy nie stanowià wspó∏pracy z ty-
mi organami, z∏o˝one oÊwiadczenie uwa˝a si´ za nie-
by∏e, je˝eli osoba ta, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z∏o˝y w tym samym trybie nowe
oÊwiadczenie.

2. Je˝eli treÊç oÊwiadczenia stwierdzajàcego fakt
wspó∏pracy osoby z organami bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa zosta∏a podana do publicznej wiadomoÊci
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, organ, któremu zosta∏o z∏o˝one no-
we oÊwiadczenie, podaje treÊç tego oÊwiadczenia do
publicznej wiadomoÊci w tym samym trybie wraz ze
wzmiankà, ˝e poprzednio z∏o˝one oÊwiadczenie z mo-
cy prawa uwa˝a si´ za nieby∏e.

Art. 4. 1. Post´powanie lustracyjne zakoƒczone
prawomocnym orzeczeniem stwierdzajàcym niezgod-

noÊç z prawdà oÊwiadczenia o wspó∏pracy osoby z or-
ganami bezpieczeƒstwa paƒstwa wznawia si´, je˝eli
osoba ta z∏o˝y nowe oÊwiadczenie zgodnie z art. 3
ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Je˝eli orzeczenie stwierdzajàce niezgodnoÊç
z prawdà oÊwiadczenia o wspó∏pracy osoby z organa-
mi bezpieczeƒstwa paƒstwa zosta∏o podane do pu-
blicznej wiadomoÊci w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, orzeczenie
o wznowieniu post´powania i uchyleniu tego orzecze-
nia podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w tym samym
trybie.

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

o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Estoƒskà, sporzàdzona w Warszawie dnia 
5 listopada 1998 r., oraz Decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umowà o wolnym handlu
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Estoƒskà, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez 
Polsk´ w imporcie produktów rolnych pochodzàcych z Estonii, sporzàdzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 5 listopada 1998 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpo-
spolità Polskà a Republikà Estoƒskà, a w dniu 14 lipca 2000 r. zosta∏a sporzàdzona w Tallinie Decyzja Nr 1/2000
Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umowà o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà 
Estoƒskà, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polsk´ w imporcie produktów rolnych pochodzà-
cych z Estonii.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà Umowà i Decyzjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏y one uznane za s∏uszne zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nich zawartych,

— sà przyj´te, ratyfikowane i potwierdzone,

— b´dà niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L. S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Tekst umowy i decyzji stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)


