
nych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, stosuje si´ przepis art. 19 ust. 9 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczas obo-
wiàzujàcym. 

3. Do towarzystw budownictwa spo∏ecznego, któ-
rych statuty lub umowy zosta∏y zatwierdzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, przepisy art. 24
ust. 3a i art. 26 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ po
up∏ywie 4 lat od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

4. W terminie 1 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy towarzystwa budownictwa spo∏ecznego istniejàce

w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy dostosujà postanowie-
nia swoich statutów lub umów do jej przepisów.

Art. 5. Rozliczenia banków z tytu∏u refundacji, ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa, premii gwarancyjnych,
o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2, wy-
p∏aconych na wnioski w∏aÊcicieli ksià˝eczek mieszka-
niowych, z∏o˝one w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
11 sierpnia 2002 r., nie podlegajà korekcie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 213 — 14942 — Poz. 2157 i 2158

2158

USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o zmianie ustawy o kosmetykach1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosme-
tykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 oraz z 2003 r. Nr 73,
poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) producent — przedsi´biorc´, który wytwa-
rza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo
który wprowadza kosmetyk do obrotu,
a tak˝e jego przedstawiciela oraz ka˝dà oso-
b´, która wyst´puje jako wytwórca, umiesz-
czajàc na produkcie lub do∏àczajàc do niego
swojà firm´, znak towarowy lub inne odró˝-
niajàce oznaczenie; za producenta uwa˝a
si´ tak˝e importera,”,

b) w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) prototyp kosmetyku — pierwszy model lub
projekt, nieprodukowany jeszcze seryjnie,
którego kopia lub ostateczna modyfikacja
stanowi kosmetyk.”;

2) w art. 4 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zakazuje si´ stosowania w kosmetykach sub-
stancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne
lub dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç, za-
kwalifikowanych do kategorii 1, 2 i 3 na podsta-

wie przepisów o substancjach i preparatach
chemicznych; substancje kategorii 3 mogà byç
stosowane w przypadku umieszczenia ich na li-
stach, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1—3.”;

3) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Zakazuje si´, w celu spe∏nienia wyma-
gaƒ niniejszej ustawy, przeprowadza-
nia testów kosmetyków na zwierz´-
tach. 

2. Zakazuje si´, w celu spe∏nienia wyma-
gaƒ niniejszej ustawy:

1) wprowadzania do obrotu kosmety-
ków:

a) testowanych na zwierz´tach,

b) zawierajàcych sk∏adniki lub ich
kombinacje testowane na zwie-
rz´tach,

2) przeprowadzania na zwierz´tach
testów sk∏adników kosmetyków lub
kombinacji tych sk∏adników.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
lit. b i pkt 2, obowiàzuje od momentu
zastàpienia testów na zwierz´tach
przez jednà lub wi´cej uznanych i przy-
j´tych w Unii Europejskiej metod alter-
natywnych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw nauki mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, procedury
przeprowadzania testów kosmetyków,
sk∏adników kosmetyków lub ich kom-

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrek-

tywy 2003/15/WE z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniajàcej dy-
rektyw´ 76/768/EWG w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do produktów ko-
smetycznych (Dz. Urz. WE L 66 z 11.03.2003).



binacji, majàc na uwadze post´p nauki
w rozwoju metod alternatywnych.”;

4) w art. 5 w ust. 3 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wzór znaku graficznego, który informuje, po ja-
kim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk
mo˝e byç stosowany bez stwarzania zagro˝e-
nia dla zdrowia u˝ytkownika.”;

5) w art. 6:

a) w ust. 2: 

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) termin trwa∏oÊci, do którego kosmetyk,
przechowywany we wskazanych przez
producenta warunkach, zachowuje
w pe∏ni swoje w∏aÊciwoÊci i odpowiada
wymaganiom art. 4 ust. 1, okreÊlony
zwrotem „najlepiej zu˝yç przed koƒcem”
i nast´pujàcym po nim oznaczeniem od-
powiednio miesiàca i roku lub dnia, mie-
siàca i roku albo informacjà o miejscu
umieszczenia tego terminu na opakowa-
niu; je˝eli jest to niezb´dne ze wzgl´du
na w∏aÊciwoÊç kosmetyku, nale˝y wska-
zaç warunki zapewniajàce zachowanie
jego przydatnoÊci do u˝ycia; podanie ter-
minu trwa∏oÊci nie jest wymagane, je˝e-
li minimalny okres przydatnoÊci kosme-
tyku do u˝ycia wynosi wi´cej ni˝ 30 mie-
si´cy; w tym przypadku nale˝y umieÊciç
znak graficzny okreÊlony w art. 5 ust. 3
pkt 5 oraz podaç, wyra˝ony w miesià-
cach lub latach, czas, w jakim od otwar-
cia opakowania kosmetyk mo˝e byç sto-
sowany bez stwarzania zagro˝enia dla
zdrowia u˝ytkownika,”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykaz sk∏adników okreÊlonych zgodnie
z nazwami przyj´tymi w Mi´dzynarodo-
wym Nazewnictwie Sk∏adników Kosme-
tycznych (INCI), poprzedzony wyrazem
„sk∏adniki” lub „ingredients”, obejmujàcy: 

a) sk∏adniki w malejàcym porzàdku we-
d∏ug masy w momencie ich dodawa-
nia, przy czym sk∏adniki w st´˝eniach
poni˝ej 1 % mogà byç wymienione
w dowolnej kolejnoÊci, po sk∏adni-
kach w st´˝eniach wi´kszych ni˝ 1 %, 

b) kompozycje zapachowe i aromatycz-
ne okreÊlone wyrazem „zapach” lub
„aromat” lub ich odpowiednimi na-
zwami przyj´tymi w INCI, z uwzgl´d-
nieniem substancji w nich wyst´pujà-
cych, które zosta∏y umieszczone na li-
Êcie, o której mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2, i muszà byç wymienione nieza-
le˝nie od funkcji, jakà pe∏nià w ko-
smetyku,

c) numery barwników, które mogà byç
wymieniane po innych sk∏adnikach

w dowolnej kolejnoÊci, zgodnie z ich
numerami okreÊlonymi w liÊcie barw-
ników dozwolonych do stosowania
w kosmetykach; w przypadku kosme-
tyków sprzedawanych w wielu odcie-
niach kolorów, jest dopuszczalne wy-
mienienie wszystkich barwników, po
oznaczeniu znakiem graficznym
„+/–”.”,

b) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Producent mo˝e umieÊciç na pojemniku,
opakowaniu jednostkowym zewn´trznym
lub do∏àczonej ulotce, nalepce, taÊmie lub
kartce informacj´, ˝e kosmetyk nie by∏ te-
stowany na zwierz´tach jedynie wówczas,
gdy producent i jego dostawcy nie wyko-
nywali i nie zlecali wykonania testów na
zwierz´tach kosmetyku, jego prototypu ani
˝adnego z jego sk∏adników oraz gdy nie za-
wiera on sk∏adników testowanych na zwie-
rz´tach przez innych producentów w celu
wytworzenia nowych kosmetyków.”;

6) w art. 11:

a) w ust. 1:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ocen´ wp∏ywu kosmetyku na bezpie-
czeƒstwo zdrowia ludzi, przygotowanà
z uwzgl´dnieniem charakterystyki toksy-
kologicznej sk∏adników, ich struktury
chemicznej i stopnia kontaktu z cia∏em
cz∏owieka, a tak˝e nazwisko i adres oso-
by odpowiedzialnej za t´ ocen´; ocena ta
uwzgl´dnia cechy miejsc, w których ko-
smetyk b´dzie stosowany lub grup´ od-
biorców, dla których jest on przeznaczo-
ny, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ko-
smetyków przeznaczonych wy∏àcznie do
zewn´trznej higieny intymnej oraz dla
dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia,”,

— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) dane dotyczàce wszelkich testów na
zwierz´tach przeprowadzonych przez
producenta, jego przedstawicieli lub do-
stawców w czasie opracowywania lub
dokonywania oceny wp∏ywu kosmetyku
lub jego sk∏adnika na bezpieczeƒstwo
zdrowia ludzi; wymóg ten dotyczy rów-
nie˝ testów przeprowadzanych w celu
spe∏nienia wymogów paƒstw nieb´dà-
cych cz∏onkami Unii Europejskiej.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi
posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze w dziedzi-
nie farmacji, medycyny lub dziedzinach
pokrewnych.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Producent zapewnia publiczny dost´p do
informacji o sk∏adzie kosmetyku z poda-
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niem danych iloÊciowych w odniesieniu do
substancji niebezpiecznych w rozumieniu
przepisów o substancjach i preparatach
chemicznych oraz do danych wymienio-
nych w ust. 1 pkt 5; informacje te muszà
byç ∏atwo dost´pne za poÊrednictwem od-
powiednich Êrodków przekazu informacji,
w szczególnoÊci drogà pocztowà, telefo-
nicznà lub elektronicznà.

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, kon-
sumentom krajowym udost´pnia si´ w j´-
zyku polskim, natomiast konsumentom
z pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich
w stosownym, jednym z oficjalnych j´zy-
ków Unii Europejskiej.”;

7) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacj´ o podj´ciu decyzji, o której mowa
w ust. 1, wraz z podaniem przyczyn jej powzi´-

cia, G∏ówny Inspektor Sanitarny przekazuje
niezw∏ocznie Prezesowi Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, zgodnie z przepisami
o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, oraz
równoczeÊnie do Komisji Europejskiej.”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 i pkt 5
lit. a, które wchodzà w ˝ycie z dniem 11 marca 2005 r. 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386,
Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspiera-
nie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania obj´tej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 i Nr 158,
poz. 1652) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. P∏atnoÊç ONW za dany rok podlega zmniej-
szeniu o 1 % za ka˝dy dzieƒ roboczy, je˝eli
wniosek zosta∏ z∏o˝ony po terminie, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 3, jednak nie póêniej
ni˝ do dnia 9 czerwca danego roku.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejszenie albo wstrzymanie p∏atnoÊci
ONW nast´puje na podstawie decyzji admini-

stracyjnej kierownika biura powiatowego
Agencji, z tym ˝e zmniejszenie, o którym mo-
wa w § 6a, nast´puje w decyzji administracyj-
nej o przyznaniu p∏atnoÊci ONW.”;

3) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia cz´Êç A otrzy-
muje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. W 2004 r. pomoc finansowa na wspieranie
dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) podlega zmniej-
szeniu o 1 % za ka˝dy dzieƒ roboczy, w przypadku
wniosków z∏o˝onych po dniu 30 czerwca, jednak nie
póêniej ni˝ do dnia 25 lipca.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nast´pu-
je w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy fi-
nansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na ob-
szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW).

§ 3.  Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


