
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Zagranicz-
nych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i termi-
nu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà
w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85,
poz. 935) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
który uzyska∏ rejestracj´ listy okr´gowej kandyda-
tów na pos∏ów lub kandydatów na senatorów
w okr´gu wyborczym w∏aÊciwym dla m.st. War-
szawy, lub upowa˝niona przez niego osoba, mo-
˝e zg∏osiç konsulowi po jednym kandydacie na
cz∏onka ka˝dej z obwodowych komisji wybor-
czych spoÊród wyborców zamieszka∏ych w obwo-
dzie wyborczym. W zg∏oszeniu podaje si´ nazw´
komitetu wyborczego, który dokonuje zg∏oszenia,
imi´ (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania
i numer paszportu kandydata oraz do∏àcza
oÊwiadczenie kandydata, ˝e wyra˝a zgod´ na po-
wo∏anie w sk∏ad wskazanej obwodowej komisji
wyborczej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Truszczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami
do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca
2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z póên.
zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolo-
nych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowa-

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2005/9/WE z dnia 28 stycz-

nia 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 76/768/EWG dotyczàcà produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej za-
∏àcznika VII do post´pu technicznego (Dz. Urz. UE L 27 z 29.01.2005, str. 46).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019
oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.

1520

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà w wyborach do Sejmu i do Senatu

———————
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134,
poz. 1437).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.


