
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zwana dalej „Agencjà”, mo˝e zastosowaç lub zwi´k-
szyç dop∏aty do oprocentowania w odniesieniu do nie-
sp∏aconej cz´Êci kredytu na warunkach okreÊlonych
w § 11 ust. 5 pkt 2 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, je˝eli:

1) przedsi´wzi´cia realizowane lub zrealizowane
przez kredytobiorców lub osoby trzecie, na które
zosta∏y przeniesione zobowiàzania z tytu∏u sp∏aty
kredytu, spe∏niajà warunki przewidziane w § 11
ust. 3 pkt 3 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1;

2) kredyt jest sp∏acany zgodnie z warunkami umowy
kredytowej; 

3) kredytobiorca przedstawi w banku wniosek, na for-
mularzu wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Prezesa
Agencji, wraz z opinià w∏aÊciwego oÊrodka doradz-
twa rolniczego o zgodnoÊci realizowanego lub zre-

alizowanego przedsi´wzi´cia z celami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1.

2. Dop∏aty do oprocentowania, o których mowa
w ust. 1, sà stosowane przez Agencj´ w wysokoÊci
okreÊlonej w niniejszym rozporzàdzeniu. 

§ 3. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia w za-
kresie pomocy finansowej, o której mowa w § 17 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 19a ust. 7 roz-
porzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek.1)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produk-
tów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek (Dz. U.
Nr 120, poz. 1278) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o nor-
mach zharmonizowanych, nale˝y przez to ro-
zumieç normy krajowe przenoszàce europej-
skie normy zharmonizowane, ustanowione
przez europejskie organizacje normalizacyj-
ne na podstawie mandatu udzielonego przez
Komisj´ Europejskà, których numery zosta∏y
opublikowane w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.”;

2) w § 2 wyraz „zabawek” zast´puje si´ wyrazem
„produktów”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. W przypadku gdy zabawka jest wyproduko-
wana zgodnie z normami zharmonizowa-
nymi, producent:

1) jest obowiàzany udost´pniç na ˝àdanie
organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej
nast´pujàce dokumenty i informacje: 

a) adresy miejsc produkcji i sk∏adowania
zabawek, 

b) szczegó∏owy opis projektowania
i produkcji zabawek,

c) opis Êrodków, przez które producent
zapewnia zgodnoÊç produkcji z nor-
mami zharmonizowanymi, takich jak
wykorzystywanie wyników badaƒ lub
dokumentacji technicznej;

2) mo˝e przedstawiç organowi nadzoru lub
Inspekcji Handlowej równie˝ nast´pujà-
ce dokumenty i informacje:

a) Êwiadectwo badania typu WE wysta-
wione przez notyfikowanà jednostk´
certyfikujàcà; badanie typu WE jest
procedurà, przez którà jednostka no-

———————
1) Rozporzàdzenie transponuje postanowienia Dyrektywy

Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie zbli˝ania
ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych bez-
pieczeƒstwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzonymi
Dyrektywà Rady 93/68/EWG.



tyfikowana lub laboratorium notyfiko-
wane upewnia si´ i poÊwiadcza przez
wydanie Êwiadectwa badania typu
WE, ˝e przedstawiony reprezentatyw-
ny egzemplarz zabawki spe∏nia zasad-
nicze wymagania,

b) kopie dokumentów, które producent
przedstawi∏ notyfikowanej jednostce
certyfikujàcej, 

c) opis Êrodków, przez które producent
zapewnia zgodnoÊç z zatwierdzonym
reprezentatywnym egzemplarzem za-
bawki,

d) deklaracj´ zgodnoÊci.

2. W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna
w ca∏oÊci lub w cz´Êci z normami zharmo-
nizowanymi albo je˝eli nie istniejà w sto-
sunku do niej normy zharmonizowane,
producent jest obowiàzany udost´pniç na
˝àdanie organu nadzoru lub Inspekcji Han-
dlowej nast´pujàce dokumenty i informa-
cje:

1) adresy miejsc produkcji i sk∏adowania
zabawek; 

2) szczegó∏owy opis procesu produkcji za-
bawek; 

3) opis Êrodków, przez które producent za-
pewnia zgodnoÊç z zatwierdzonym re-
prezentatywnym egzemplarzem zabaw-
ki, takich jak wykorzystywanie sprawoz-
daƒ z badaƒ lub dokumentacji technicz-
nej; 

4) kopie dokumentów, które producent
przedstawi∏ notyfikowanej jednostce
certyfikujàcej w celu wykonania badaƒ
dotyczàcych zgodnoÊci z zasadniczymi
wymaganiami; 

5) certyfikat zgodnoÊci lub jego uwierzytel-
nionà kopi´.

3. W przypadku gdy producent jest przedsi´-
biorcà zagranicznym i nie ma w Polsce upo-
wa˝nionego przedstawiciela, dokumenty
i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2,
przedstawia osoba wprowadzajàca zabaw-
k´ na rynek polski (importer).”;

4) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) tytu∏ otrzymuje brzmienie: „WYKAZ PRODU-
KTÓW, DO KTÓRYCH ROZPORZÑDZENIE NIE
MA ZASTOSOWANIA”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ozdoby bo˝ona-
rodzeniowe”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sprz´t wodny
przeznaczony do u˝ytku w g∏´bokiej wodzie”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabawki komer-
cyjne instalowane w miejscach publicznych (do-
my handlowe, dworce itd.)”;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Producent ∏y-
˝ew i deskorolek dla dzieci, które sà oferowane
w sprzeda˝y jako zabawki, powinien do∏àczyç do
zabawki instrukcj´ u˝ywania przypominajàcà
o koniecznoÊci zachowania ostro˝noÊci oraz
podkreÊlajàcà, ˝e u˝ywanie zabawki wymaga
specjalnych umiej´tnoÊci. Producent musi tak˝e
zaleciç stosowanie odpowiedniego sprz´tu
ochronnego, np. kasku, r´kawic, ochraniaczy na
kolana i ∏okcie.”,

b) uchyla si´ pkt 12 i 13.

§ 2.  Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci 
oraz sposobu znakowania zabawek1).

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 43, poz. 489,
z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 paêdziernika 2001 r. w sprawie warunków i trybu
dokonywania oceny zgodnoÊci oraz sposobu znakowa-
nia zabawek (Dz. U. Nr 144, poz. 1617 oraz z 2002 r.
Nr 157, poz. 1307) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) normach zharmonizowanych — nale˝y przez to
rozumieç normy krajowe przenoszàce europej-
skie normy zharmonizowane, ustanowione
przez europejskie organizacje normalizacyjne na

———————
1) Rozporzàdzenie transponuje postanowienia Dyrektywy

Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r.  w sprawie zbli˝a-
nia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
bezpieczeƒstwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzo-
nymi  Dyrektywà Rady 93/68/EWG.


