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USTAWA
z dnia 24 lutego 2006 r.
o zmianie ustawy — Prawo atomowe1)
Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w ustawie, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyrazy „zak∏ad opieki zdrowotnej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„jednostka ochrony zdrowia”;

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
— dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏ania odpadów radioaktywnych mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 35 z 12.02.1992, str. 24;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 90),
— dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiajàcej podstawowe normy bezpieczeƒstwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogó∏u spo∏eczeƒstwa przed zagro˝eniami wynikajàcymi z promieniowania jonizujàcego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291),
— dyrektywy Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeƒstwem wynikajàcym z promieniowania jonizujàcego zwiàzanego z badaniami medycznymi oraz uchylajàcej
dyrektyw´ 84/466/Euratom (Dz. Urz. WE L 180 z 9.07.1997, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 3, str. 332),
— dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych êróde∏ zamkni´tych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 7, str. 694).
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2) w art. 3:
a) pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4) dawka poch∏oni´ta — dawk´ poch∏oni´tà
okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do ustawy;
5) dawka równowa˝na — dawk´ równowa˝nà
okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do ustawy;
6) dawka skuteczna (efektywna) — dawk´ skutecznà (efektywnà) okreÊlonà w za∏àczniku
nr 1 do ustawy;”,
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) jednostka ochrony zdrowia — zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz inne podmioty
i osoby, udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên.
zm.2)) z wykorzystaniem promieniowania
jonizujàcego;”,
c) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) post´powanie z odpadami promieniotwórczymi — wszelkie dzia∏ania zwiàzane
z
przetwarzaniem,
przemieszczaniem,
przechowywaniem lub sk∏adowaniem odpadów promieniotwórczych, w∏àcznie
z usuwaniem ska˝eƒ promieniotwórczych
i likwidacjà obiektu;”,
d) po pkt 49 dodaje si´ pkt 49a w brzmieniu:
„49a) typ zamkni´tego êród∏a promieniotwórczego — oznaczenie katalogowe êród∏a
lub zespó∏ cech konstrukcyjnych i parametrów fizycznych charakteryzujàcych
punktowe, powierzchniowe oraz liniowe
êród∏o promieniotwórcze, w tym rodzaj
wykorzystywanego promieniowania jonizujàcego;”,
e) po pkt 54 dodaje si´ pkt 54a w brzmieniu:
„54a) zamkni´te êród∏o promieniotwórcze —
êród∏o promieniotwórcze o takiej budowie, która w warunkach okreÊlonych dla
jego stosowania uniemo˝liwia przedostanie si´ do Êrodowiska zawartej w nim
substancji promieniotwórczej;”,
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935,
z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083,
Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,
1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171,
poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249,
poz. 2104.
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f) po pkt 55 dodaje si´ pkt 55a w brzmieniu:
„55a) êród∏o niekontrolowane — zamkni´te êród∏o promieniotwórcze zawierajàce izotop
promieniotwórczy, którego aktywnoÊç
w chwili wykrycia êród∏a przekracza wartoÊç poziomu progowego aktywnoÊci êród∏a niekontrolowanego podanà w za∏àczniku nr 2 do ustawy, a które nie zosta∏o
obj´te nadzorem i kontrolà w zakresie
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej przez organy dozoru jàdrowego albo zosta∏o nimi obj´te, ale kontrola i nadzór nad tym êród∏em zosta∏y utracone, w szczególnoÊci z powodu porzucenia, zagini´cia, kradzie˝y albo niezgodnego z prawem przekazania êród∏a;”,
g) w pkt 57 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 58 w brzmieniu:
„58) êród∏o wysokoaktywne — zamkni´te êród∏o promieniotwórcze zawierajàce izotop
promieniotwórczy, którego aktywnoÊç
w momencie wytworzenia êród∏a albo, je˝eli wartoÊç ta nie jest znana, w momencie
jego wprowadzenia do obrotu jest równa
wartoÊci poziomu progowego aktywnoÊci
êród∏a wysokoaktywnego podanej w za∏àczniku nr 2 do ustawy lub wy˝sza od
niej.”;
3) w art. 5:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmieniu:
„5a. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ze êród∏em wysokoaktywnym jest ponadto zawarcie przez jednostk´ organizacyjnà sk∏adajàcà wniosek
o wydanie zezwolenia:
1) umowy z wytwórcà lub dostawcà êród∏a
wysokoaktywnego zawierajàcej zobowiàzanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru êród∏a po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci
z nim i zapewnienia dalszego post´powania z tym êród∏em oraz regulujàcej
sposób zabezpieczenia finansowego
kosztów odbioru êród∏a i post´powania
ze êród∏em albo
2) umowy z paƒstwowym przedsi´biorstwem u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, zawierajàcej
zobowiàzanie tego przedsi´biorstwa do
odbioru êród∏a po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci z nim i zapewnienia dalszego post´powania z tym êród∏em oraz regulujàcej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru êród∏a i post´powania ze êród∏em.
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5b. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa
w ust. 5a pkt 2, mo˝e polegaç na:
1) dokonaniu przez jednostk´ organizacyjnà
wykonujàcà dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktywnym jednorazowej wp∏aty albo
dokonywaniu przez nià systematycznych
wp∏at przeznaczonych na pokrycie kosztów odbioru êród∏a i post´powania z takim êród∏em na wydzielony, oprocentowany rachunek paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, s∏u˝àcy wy∏àcznie do gromadzenia Êrodków przeznaczonych na pokrycie takich kosztów lub
2) z∏o˝eniu przez jednostk´ organizacyjnà
wykonujàcà dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktywnym paƒstwowemu przedsi´biorstwu u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 — por´czenia
bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub weksla z por´czeniem wekslowym banku.
5c. WysokoÊç zabezpieczenia nie mo˝e przekraczaç kosztów odbioru i post´powania ze êród∏em wysokoaktywnym danego typu okreÊlonych w cenniku, o którym mowa w art. 118
ust. 2.
5d. Przepisu ust. 5a nie stosuje si´ do dzia∏alnoÊci polegajàcej na sk∏adowaniu i przechowywaniu êród∏a wysokoaktywnego przez
paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci
publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1,
oraz do dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie takiego êród∏a.”,
c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Wydanie, odmowa wydania oraz cofni´cie
zezwolenia, a tak˝e przyj´cie i odmowa
przyj´cia zg∏oszenia, nast´pujà w drodze
decyzji administracyjnej.
7b. Zezwolenie zawiera, je˝eli jest to niezb´dne, okreÊlenie warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem.”,
d) w ust. 11 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) jednostka organizacyjna nie wykona∏a sankcji na∏o˝onych na nià przez Komisj´ Europejskà na podstawie art. 83 Traktatu Euratom.”;
4) po art. 5 dodaje si´ art. 5a i 5b w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Jednostka organizacyjna wykonujàca
dzia∏alnoÊç wymagajàcà zezwolenia nie
mo˝e przekazaç materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ promieniotwórczych, urzàdzeƒ
zawierajàcych takie êród∏a, odpadów
promieniotwórczych ani wypalonego
paliwa jàdrowego jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej zezwolenia na
wykonywanie z nimi dzia∏alnoÊci.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do dzia∏alnoÊci, której wykonywanie
wymaga zg∏oszenia.
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Art. 5b. 1. ZawartoÊç naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu
Ra-226 i toru Th-228 w surowcach
i materia∏ach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
i inwentarza ˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏owych stosowanych
w budownictwie, nie mo˝e przekraczaç wartoÊci okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6
pkt 3.
2. Kontrol´ zawartoÊci naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40,
radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materia∏ach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏owych stosowanych
w budownictwie, prowadzà laboratoria, które posiadajà system zapewnienia jakoÊci wykonywanych badaƒ, niezb´dne wyposa˝enie, warunki lokalowe i Êrodowiskowe oraz uczestniczà,
na koszt w∏asny, w mi´dzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Prezesa Agencji,
a tak˝e laboratoria posiadajàce akredytacj´ w zakresie prowadzenia takiej
kontroli.”;

5) w art. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wymagania dotyczàce zawartoÊci naturalnych
izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materia∏ach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ˝ywego,
a tak˝e w odpadach przemys∏owych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartoÊci
tych izotopów, w tym w szczególnoÊci warunki, jakie muszà spe∏niaç laboratoria prowadzàce kontrol´, odnoÊnie do systemu zapewnienia jakoÊci wykonywanych badaƒ, wyposa˝enia, warunków lokalowych i Êrodowiskowych
oraz cz´stotliwoÊci uczestniczenia w mi´dzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych,
sposób pobierania próbek i ich pomiaru oraz
czynniki uwzgl´dniane przy interpretacji wyników pomiaru — kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia skutecznej ochrony ludzi przed
skutkami promieniowania jonizujàcego pochodzàcego od naturalnych izotopów promieniotwórczych.”;
6) w art. 11 w ust. 2a po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) informacj´ o mo˝liwych skutkach utraty kontroli nad materia∏em jàdrowym, êród∏em promieniowania jonizujàcego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana
dzia∏alnoÊç;”;
7) w art. 22:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
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b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes
Agencji przekazuje informacj´ o dawkach
otrzymanych przez pracownika:
1) przed dniem zarejestrowania pracownika
w centralnym rejestrze dawek — na podstawie informacji uzyskanych od jednostek badawczo-rozwojowych, które przed
dniem powstania centralnego rejestru
dawek prowadzi∏y pomiary dawek indywidualnych oraz ocen´ dawek od nara˝enia wewn´trznego;
2) w roku kalendarzowym, w którym z∏o˝ono wniosek — na podstawie informacji
uzyskanych od kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik by∏ w tym
roku zatrudniony.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, informacje o nara˝eniu pracownika dyrektor
jednostki badawczo-rozwojowej, o której
mowa w ust. 2 pkt 1, oraz kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2
pkt 2, przekazujà nieodp∏atnie Prezesowi
Agencji, na jego wniosek, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.”;
8) w art. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podstawowe wymagania dotyczàce terenów
kontrolowanych i nadzorowanych, w tym
w szczególnoÊci:
a) sposób
oznakowania
tych
terenów,
z uwzgl´dnieniem wzorów znaków ostrzegawczych dla oznakowania granic terenu
kontrolowanego i nadzorowanego,
b) warunki dost´pu i opuszczania tych terenów dla pracowników i innych osób,
c) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla wykonywania pomiarów dozymetrycznych
w Êrodowisku pracy na tych terenach,
w szczególnoÊci odnoÊnie do zakresu programu pomiarów i wymagaƒ, jakie muszà
spe∏niaç osoby wykonujàce pomiary
— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia
ochrony radiologicznej pracownikom i osobom z ogó∏u ludnoÊci przebywajàcym na tych
terenach.”;
9) w art. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rejestracji dawek indywidualnych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
a) zawartoÊç i sposób prowadzenia rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez
kierownika jednostki organizacyjnej oraz
centralnego rejestru dawek indywidualnych,
d∏ugoÊç okresu rejestracyjnego, okres przechowywania danych w tych rejestrach, okres
przechowywania dokumentów stanowiàcych podstaw´ dokonywania wpisów do rejestrów, tryb sporzàdzania kopii danych zawartych w rejestrach oraz okres ich przechowywania, a tak˝e wzór karty zg∏oszeniowej
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do centralnego rejestru dawek indywidualnych i wzór karty ewidencyjnej centralnego
rejestru dawek indywidualnych,
b) podmioty, którym mogà byç przekazywane
dane z rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz z centralnego rejestru dawek indywidualnych, terminy przekazywania danych, a tak˝e zawartoÊç wniosku
o udost´pnienie danych z centralnego rejestru dawek indywidualnych,
c) nara˝enia, o których mowa w art. 16 ust. 1,
art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1, w tym wyniki pomiarów dozymetrycznych,
d) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych,
o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia
aktualnej informacji o dawkach indywidualnych otrzymanych przez pracowników i inne
osoby nara˝one na promieniowanie jonizujàce;”;

10) w art. 33:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dotacja mo˝e byç udzielona podmiotowi,
który spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) z∏o˝y∏ w terminie wniosek o udzielenie
dotacji;
2) dysponuje potencja∏em technicznym,
w szczególnoÊci sprz´tem, aparaturà i infrastrukturà technicznà, umo˝liwiajàcym
prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci
b´dàcej przedmiotem wniosku;
3) posiada potencja∏ finansowy umo˝liwiajàcy wspó∏finansowanie dzia∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem wniosku;
4) dysponuje pracownikami o kwalifikacjach
i doÊwiadczeniu niezb´dnych do wykonywania dzia∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem
wniosku;
5) zapewnia wykonywanie prac lub czynnoÊci przez osoby posiadajàce odpowiednie
uprawnienia, o ile takie uprawnienia sà
wymagane.”,
b) dodaje si´ ust. 6—21 w brzmieniu:
„6. Prezes Agencji dokonuje oceny wniosku
o udzielenie dotacji pod wzgl´dem merytorycznym i finansowym, w tym analizy wp∏ywu dzia∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji na stan bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
kraju.
7. Wniosek z∏o˝ony po terminie pozostawia si´
bez rozpatrzenia.
8. W przypadku z∏o˝enia wniosku niekompletnego Prezes Agencji wzywa podmiot, który
z∏o˝y∏ wniosek, do uzupe∏nienia go w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
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9. Wniosek nieuzupe∏niony w terminie, o którym mowa w ust. 8, pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

nego raportu koƒcowego Prezes Agencji
wzywa wykonawc´ do jego uzupe∏nienia
w terminie 14 dni.

10. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 6,
Prezes Agencji udziela dotacji i okreÊla jej
wysokoÊç albo odmawia jej udzielenia,
o czym zawiadamia na piÊmie podmiot, który z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie dotacji.

18. Niez∏o˝enie w terminie raportu koƒcowego
lub nieuzupe∏nienie raportu w terminie,
o którym mowa w ust. 17, jest podstawà do
uznania umowy za niewykonanà. Przepis
ust. 20 stosuje si´ odpowiednio.

11. Udzielenie dotacji nast´puje w drodze umowy mi´dzy Prezesem Agencji a podmiotem,
któremu jest ona udzielana (wykonawcà),
zawieranej w terminie uzgodnionym pomi´dzy nimi, nie póêniej jednak ni˝ do ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc
rozpocz´cia finansowania dzia∏alnoÊci, zawierajàcej:

19. Prezes Agencji powiadamia wykonawc´
o uznaniu umowy za wykonanà i rozliczonà
lub za niewykonanà w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu koƒcowego.

2) okreÊlenie wysokoÊci dotacji;

20. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci podlega zwrotowi, na zasadach okreÊlonych w ustawie o finansach publicznych, na
wskazany przez Prezesa Agencji rachunek
bie˝àcy wydatków albo rachunek bie˝àcy
dochodów Paƒstwowej Agencji Atomistyki.

3) okreÊlenie terminów, kwot i trybu przekazywania dotacji;

21. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

4) okreÊlenie trybu kontroli wykonywania
zadaƒ.

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin sk∏adania wniosku oraz dokumenty,
jakie nale˝y do∏àczyç do wniosku,

1) szczegó∏owy opis zadaƒ wchodzàcych
w zakres dzia∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem umowy i terminy ich wykonania;

12. Opóênienie zawarcia umowy z przyczyn le˝àcych po stronie podmiotu, który z∏o˝y∏
wniosek o udzielenie dotacji:
1) trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni — powoduje obni˝enie wysokoÊci dotacji o jednà
dwunastà;
2) trwajàce powy˝ej 14 dni — powoduje nieudzielenie dotacji.
13. Kwot´ pozosta∏à w wyniku obni˝enia wysokoÊci lub nieudzielenia dotacji, w przypadku,
o którym mowa w ust. 12, Prezes Agencji
przeznacza na zwi´kszenie dofinansowania
innego wybranego zadania lub udzielenie
dotacji na wykonywanie dzia∏alnoÊci, która
pomimo z∏o˝enia wniosku nie uzyska∏a dofinansowania z powodu braku Êrodków.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13,
umowa jest zawierana w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia przez Prezesa Agencji
podmiotu wyst´pujàcego z wnioskiem
o udzielenie dotacji o zwi´kszeniu dofinansowania lub o udzieleniu dotacji. Przepis
ust. 12 stosuje si´ odpowiednio.
15. Wykonawca sk∏ada Prezesowi Agencji raporty kwartalne i koƒcowe z wykonywania
dzia∏alnoÊci, na którà zosta∏a udzielona dotacja. Raporty te Prezes Agencji ocenia pod
wzgl´dem merytorycznym i finansowym.
16. Negatywna ocena, niez∏o˝enie w terminie
lub z∏o˝enie niekompletnego raportu kwartalnego skutkuje zaprzestaniem dalszego dofinansowywania dzia∏alnoÊci. Przepis ust. 13
stosuje si´ odpowiednio.
17. Podstawà rozliczenia umowy jest raport
koƒcowy. W przypadku z∏o˝enia niekomplet-

2) termin zawiadomienia przez Prezesa
Agencji podmiotu, który z∏o˝y∏ wniosek
o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji
i jej wysokoÊci albo o odmowie udzielenia dotacji,
3) sposób dokumentowania wykorzystania
dotacji,
4) wzory raportów kwartalnych i koƒcowych
z wykonywania dzia∏alnoÊci, na którà zosta∏a udzielona dotacja, oraz terminy sk∏adania tych raportów Prezesowi Agencji
— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia
w∏aÊciwego dokumentowania przez ubiegajàcych si´ o udzielenie dotacji spe∏niania
warunków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a tak˝e prawid∏owego jej
rozliczenia przez wykonawc´.”;
11) w art. 33g ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:
„11. Komisje mogà z∏o˝yç wniosek o czasowe lub
sta∏e cofni´cie zgody na udzielanie Êwiadczeƒ
w zakresie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej oraz radiologii — diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej przez
jednostk´ ochrony zdrowia, w przypadku gdy
nie spe∏nia ona podstawowych wymagaƒ jakoÊci us∏ug i bezpieczeƒstwa pacjentów zgodnych z wymaganiami przepisów wydanych
na podstawie art. 33c ust. 9, art. 33d ust. 5
i art. 33e ust. 6.
12. W przypadku wniosku o czasowe cofni´cie
zgody w∏aÊciwa komisja przedstawia zakres
dzia∏aƒ, które jednostka ochrony zdrowia jest
obowiàzana podjàç dla ponownego uzyskania zgody.”;

Dziennik Ustaw Nr 52

— 2174 —

12) w art. 40:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) deklaracja dla terenu obiektu — ogólny opis
ka˝dego budynku dla terenu obiektu, ∏àcznie z opisem sposobu jego wykorzystania
i zawartoÊci, wraz z mapà terenu obiektu,
który Rzeczpospolita Polska jest zobowiàzana dostarczyç Mi´dzynarodowej Agencji
Energii Atomowej (MAEA) zgodnie z art. 2
lit. a pkt (iii) Protoko∏u dodatkowego;”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) inspektorzy Euratomu — inspektorów Komisji Europejskiej do spraw zabezpieczeƒ
materia∏ów jàdrowych wyznaczonych do
dzia∏ania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 81 Traktatu Euratom;
3b) inspektorzy MAEA — inspektorów MAEA
do spraw zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych wyznaczonych do dzia∏ania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z art. 85 Porozumienia;”,
c) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) lokalizacja poza obiektem — urzàdzenie
lub lokalizacj´, które sà okreÊlone w art. 18
lit. j Protoko∏u dodatkowego;
4b) materia∏y wyjÊciowe — materia∏y nale˝àce
do materia∏ów jàdrowych, zdefiniowane
w art. 197 ust. 3 Traktatu Euratom;”,
d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obiekt — obiekt zdefiniowany w art. 98
ust. 2 lit. I Porozumienia;”,
e) pkt 6—8 otrzymujà brzmienie:
„6) Porozumienie — Porozumienie mi´dzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà
Federalnà Niemiec, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej a Mi´dzynarodowà
Agencjà Energii Atomowej dotyczàce wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4
Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisane w Brukseli dnia 5 kwietnia
1973 r.;
7) Protokó∏ dodatkowy — Protokó∏ dodatkowy
do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii,
Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Irlandià, Republikà
W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
Królestwem Niderlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem Hiszpanii, Królestwem
Szwecji, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii
Atomowej
dotyczàcego
wprowadzenia
w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 wrzeÊnia 1998 r.;
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8) rejon bilansu materia∏owego — obszar na
terenie obiektu lub poza nim okreÊlony
w art. 98 ust. 2 lit. M Porozumienia;”,

f) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a i 8b w brzmieniu:
„8a) specjalne materia∏y rozszczepialne — materia∏y nale˝àce do materia∏ów jàdrowych
zdefiniowane w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom;
8b) Êrodki techniczne zabezpieczeƒ — aparaty
kontrolne i pomiarowe, przyrzàdy wykrywajàce promieniowanie jonizujàce, urzàdzenia obserwacyjno-rejestrujàce, urzàdzenia sygnalizujàce stan lub sposób dzia∏ania
obiektu, Êrodki zamykajàce, w tym piecz´cie zabezpieczajàce, oraz urzàdzenia s∏u˝àce do przekazywania informacji na odleg∏oÊç, w tym tak˝e poza granice paƒstwa,
instalowane w celu uzyskiwania ciàg∏ej informacji o iloÊci i jakoÊci materia∏ów jàdrowych podlegajàcych zabezpieczeniom;”;
13) art. 41a—41c otrzymujà brzmienie:
„Art. 41a. 1. Podejmowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na wykorzystywaniu materia∏ów jàdrowych lub technologii jàdrowych do budowy broni
jàdrowej lub jàdrowych ∏adunków
wybuchowych jest zabronione.
2. Prezes Agencji koordynuje wype∏nianie zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych i kontroli technologii jàdrowych, prowadzi krajowy system gromadzenia i przetwarzania danych zwiàzanych z wype∏nianiem
tych zobowiàzaƒ oraz bilansuje stan
iloÊciowy materia∏ów wyjÊciowych
i specjalnych materia∏ów rozszczepialnych w kraju.
3. W celu uzyskania potwierdzenia, ˝e
zakaz, o którym mowa w ust. 1, jest
przestrzegany, a zobowiàzania przyj´te przez Rzeczpospolità Polskà w zakresie zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych i kontroli technologii jàdrowych sà w sposób w∏aÊciwy wype∏niane, organy dozoru jàdrowego prowadzà kontrol´ obejmujàcà:
1) materia∏y wyjÊciowe i specjalne
materia∏y rozszczepialne wytwarzane, przetwarzane, przechowywane, stosowane lub transportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegajàce ewidencji materia∏ów jàdrowych, z wyjàtkiem materia∏ów przewo˝onych
tranzytem przez to terytorium;
2) dokumentacj´ jàdrowà;
3) pomieszczenia i urzàdzenia znajdujàce si´ na terenie obiektu;
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4) miejsca, w których mogà wyst´powaç Êlady dzia∏alnoÊci z materia∏ami jàdrowymi lub technologiami jàdrowymi, w szczególnoÊci wycofane z eksploatacji obiekty i lokalizacje poza obiektami;
5) miejsca, w których mogà wyst´powaç Êlady wydobycia lub przerobu rud uranu i toru;
6) miejsca sk∏adowania odpadów
promieniotwórczych, które mogà
zawieraç specjalne materia∏y rozszczepialne;
7) miejsca, w których wykorzystuje
si´ materia∏y jàdrowe do celów
niejàdrowych;
8) miejsca, w których znajdujà si´
materia∏y wyjÊciowe, które nie
osiàgn´∏y sk∏adu i stopnia czystoÊci kwalifikujàcych je do wykorzystania do produkcji paliwa jàdrowego lub do wzbogacania izotopowego;
9) dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà
w zakresie technologii jàdrowych
zdefiniowanà w art. 18 lit. a Protoko∏u dodatkowego;
10) wytwarzanie cz´Êci urzàdzeƒ oraz
urzàdzeƒ i materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer I do
Protoko∏u dodatkowego;
11) przywóz oraz wywóz urzàdzeƒ,
cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II
do Protoko∏u dodatkowego.
4. W zwiàzku z prowadzonà kontrolà organy dozoru jàdrowego majà prawo:
1) dost´pu o ka˝dej porze do materia∏ów, urzàdzeƒ i ich cz´Êci, pomieszczeƒ i miejsc, o których mowa
w ust. 3;
2) wglàdu do dokumentacji, o której
mowa w ust. 3;
3) do ˝àdania pisemnych lub ustnych
informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci z materia∏ami, technologiami,
urzàdzeniami i cz´Êciami urzàdzeƒ,
o których mowa w ust. 3.
5. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów
o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa.
6. O prowadzeniu kontroli dzia∏alnoÊci
badawczo-rozwojowej w zakresie
technologii jàdrowych, w szczególnoÊci w odniesieniu do wieloletnich planów takiej dzia∏alnoÊci, Prezes Agen-
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cji informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw nauki w terminie 14 dni od
dnia rozpocz´cia kontroli.

Art. 41b. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza
obiektem:
1) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dokonanie kontroli
prowadzonej przez siebie dzia∏alnoÊci
w zakresie okreÊlonym wymaganiami
zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych,
zapewniajàc w szczególnoÊci dost´p
do dokumentacji jàdrowej, materia∏ów jàdrowych, budynków, pomieszczeƒ i urzàdzeƒ obiektu lub lokalizacji
poza obiektem oraz do Êrodków technicznych zabezpieczeƒ zainstalowanych lub zdeponowanych przez inspektorów Euratomu lub MAEA;
2) dostarcza Prezesowi Agencji kopie dokumentacji jàdrowej przekazywanej
Komisji Europejskiej oraz od niej
otrzymywanej w ciàgu jednego dnia
roboczego od jej wys∏ania albo otrzymania;
3) przekazuje Prezesowi Agencji na jego
˝àdanie wyjaÊnienia dotyczàce danych zawartych w dokumentacji jàdrowej, w zakresie i terminie okreÊlonych w ˝àdaniu;
4) przekazuje organom dozoru jàdrowego, inspektorom Euratomu i inspektorom MAEA informacje o dzia∏alnoÊci
eksploatacyjnej, o której mowa w art. 2
lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatkowego,
w zakresie i terminie okreÊlonych w ˝àdaniu;
5) w przypadku stwierdzenia utraty materia∏u jàdrowego wskutek nadzwyczajnego zdarzenia lub okolicznoÊci,
a tak˝e je˝eli nastàpi∏o jego niedozwolone u˝ycie, niezw∏ocznie informuje
o tym Prezesa Agencji, podajàc:
a) iloÊç i rodzaj utraconego albo u˝ytego w niedozwolony sposób materia∏u jàdrowego,
b) rejon
bilansu
materia∏owego,
w którym materia∏ by∏ obj´ty ewidencjà,
c) okreÊlenie przyczyn i okolicznoÊci
utraty lub niedozwolonego u˝ycia
materia∏u jàdrowego,
d) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu przeciwdzia∏ania skutkom utraty lub
niedozwolonego u˝ycia materia∏u
jàdrowego oraz w celu zapobie˝enia podobnym zdarzeniom w przysz∏oÊci;
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6) zapewnia warunki niezb´dne do instalowania uzgodnionych z inspektorami
Euratomu oraz inspektorami MAEA
Êrodków technicznych zabezpieczeƒ;
7) zapewnia zachowanie w stanie nienaruszonym integralnoÊci barier fizycznych i piecz´ci chroniàcych przed nieupowa˝nionym dost´pem do materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ, wzorców,
próbek oraz Êrodków technicznych zabezpieczeƒ, zamkni´tych przez inspektorów Euratomu lub inspektorów
MAEA za pomocà barier fizycznych
i piecz´ci, a w przypadku stwierdzenia
naruszenia integralnoÊci barier fizycznych lub piecz´ci niezw∏ocznie informuje o tym Prezesa Agencji, podajàc:
a) przyczyny i okolicznoÊci naruszenia,
b) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu przeciwdzia∏ania skutkom naruszenia
oraz w celu zapobie˝enia naruszeniom w przysz∏oÊci;
8) organizuje wysy∏anie próbek pobranych dla lub przez inspektorów Euratomu lub inspektorów MAEA oraz odbiór i wysy∏anie materia∏ów i sprz´tu
s∏u˝àcych inspektorom do kontroli;
9) zapoznaje inspektorów Euratomu i inspektorów MAEA ze specyficznymi
wymaganiami ochrony radiologicznej
obowiàzujàcymi na terenie obiektu
lub lokalizacji poza obiektem, wyposa˝a ich w niezb´dne Êrodki ochrony
osobistej oraz prowadzi kontrol´ dawek promieniowania jonizujàcego
otrzymywanych przez inspektorów
w trakcie prowadzonej kontroli.
Art. 41c. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi w lokalizacji poza obiektem, wyznaczonej
przez
Prezesa
Agencji
w uzgodnieniu z Komisjà Europejskà,
przekazuje Prezesowi Agencji w podanych przez niego zakresie i terminie informacje niezb´dne do sporzàdzenia zbiorczych sprawozdaƒ dla Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 64, 67 i 68
Porozumienia.”;
14) po art. 41c dodaje si´ art. 41d—41l w brzmieniu:
„Art. 41d. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
dzia∏ajàcej na terenie obiektu:
1) przygotowuje projekt aktualizacji
deklaracji dla terenu obiektu i przekazuje ten projekt do uzgodnienia
Prezesowi Agencji do dnia 28 lutego ka˝dego roku;
2) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom Euratomu oraz
inspektorom MAEA dost´p do
wskazanych przez nich zabudo-
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waƒ, pomieszczeƒ i urzàdzeƒ jednostki na terenie obiektu, w których nie znajdujà si´ materia∏y
wyjÊciowe lub specjalne materia∏y
rozszczepialne:
a) w terminie 2 godzin od przedstawienia przez inspektora MAEA
pisemnego polecenia przeprowadzenia w nich kontroli w normalnych godzinach pracy jednostki organizacyjnej w ramach
dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa w art. 5 lit. a pkt (i)
Protoko∏u dodatkowego, lub
w zwiàzku z kontrolà prowadzonà na podstawie Porozumienia,
b) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o decyzji przeprowadzenia kontroli, przekazanym
przez Prezesa Agencji lub osob´
przez niego upowa˝nionà za pomocà faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej
8 godzin przed rozpocz´ciem
kontroli, w przypadku gdy kontrola w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego na podstawie Protoko∏u dodatkowego nie jest planowana w zwyk∏ych godzinach
pracy jednostki lub nie jest planowana w zwiàzku z kontrolà
prowadzonà na podstawie Porozumienia;
3) w trakcie kontroli, o której mowa
w pkt 2, umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom MAEA
i inspektorom Euratomu przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6 lit. a Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
2. W przypadku gdy na terenie obiektu
dzia∏a wi´cej ni˝ jedna jednostka organizacyjna, obowiàzki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, wype∏nia kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa Agencji, aktualizujàc deklaracj´ dla terenu obiektu w oparciu o dane przekazane mu
przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na
terenie obiektu.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2,
kierownik jednostki organizacyjnej
wyznaczonej przez Prezesa Agencji
przekazuje kierownikom innych jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych
na terenie obiektu informacj´ o przedstawieniu przez inspektora MAEA pisemnego zawiadomienia o kontroli,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
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Art. 41e. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç polegajàcà na
sk∏adowaniu odpadów promieniotwórczych zawierajàcych specjalne materia∏y rozszczepialne lub na post´powaniu
z takimi odpadami:
1) prowadzi dokumentacj´ odpadów
promieniotwórczych zawierajàcych
specjalne materia∏y rozszczepialne,
wobec których MAEA wyda∏a decyzj´
o zakoƒczeniu ewidencji, obejmujàcà
informacje o iloÊci zawartego w nich
plutonu, uranu-233, uranu wzbogaconego co najmniej w 20 % w izotopy
uranu-233 lub uranu-235, ich koncentracji, postaci fizycznej, sposobie
unieszkodliwienia oraz dacie przyj´cia do sk∏adowiska albo przechowalnika i miejscu sk∏adowania albo przechowywania;
2) informuje Prezesa Agencji o planowanym przemieszczeniu poza granice
sk∏adowiska albo przechowalnika lub
o planowanym przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych zawierajàcych materia∏y wymienione w pkt 1,
z podaniem, odpowiednio, terminu
przemieszczenia lub rozpocz´cia przetwarzania i jego zakoƒczenia, w terminie co najmniej 210 dni przed dniem
rozpocz´cia przemieszczania lub przetwarzania;
3) informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 15 stycznia ka˝dego roku,
o dokonanych w poprzednim roku
kalendarzowym zmianach w lokalizacji odpadów promieniotwórczych zawierajàcych specjalne materia∏y rozszczepialne wymienione w pkt 1;
4) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p do budynków i urzàdzeƒ jednostki w celu dokonania kontroli w ramach dost´pu
uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa
w art. 6 lit. b Protoko∏u dodatkowego,
oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
Art. 41f. Kierownik jednostki wykorzystujàcej
materia∏y jàdrowe do celów niejàdrowych lub jednostki, w posiadaniu której
znajdujà si´ materia∏y wyjÊciowe
o sk∏adzie i czystoÊci niekwalifikujàcych
ich do produkcji paliwa jàdrowego lub
do wzbogacania izotopowego:
1) przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku, informacj´, za okres poprzednie-
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go roku kalendarzowego, o iloÊci
i sk∏adzie chemicznym materia∏ów jàdrowych, dacie ich przywozu lub
przyj´cia i pochodzeniu, dacie ich
wywozu lub przekazania i miejscu
przeznaczenia oraz sposobie ich wykorzystania lub planowanego wykorzystania, z podaniem terminu i sposobu wykorzystania;
2) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p do materia∏ów jàdrowych w celu dokonania
kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa w art. 5
lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatkowego,
umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6
lit. b Protoko∏u dodatkowego, oraz
udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ
zwiàzanych z przeprowadzanymi
czynnoÊciami.
Art. 41g. 1. Kierownik jednostki, która zamierza
prowadziç dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà zwiàzanà z jàdrowym cyklem
paliwowym, zdefiniowanà w art. 18
lit. a Protoko∏u dodatkowego, chocia˝by dzia∏alnoÊç ta nie podlega∏a
obowiàzkowi uzyskania zezwolenia
albo zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1, przekazuje Prezesowi
Agencji, nie póêniej ni˝ w ciàgu
30 dni przed planowanym terminem
rozpocz´cia tej dzia∏alnoÊci, informacj´ zawierajàcà nazw´ i adres jednostki, która zamierza prowadziç
dzia∏alnoÊç, przedmiot i cel dzia∏alnoÊci, dat´ planowanego rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci, miejsce i sposób jej prowadzenia, etapy realizacji i planowany termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci,
nazw´ i adres jednostki zamawiajàcej
oraz finansujàcej dzia∏alnoÊç.
2. Kierownik jednostki, która prowadzi
dzia∏alnoÊç
badawczo-rozwojowà
zwiàzanà z jàdrowym cyklem paliwowym okreÊlonà w art. 18 lit. a Protoko∏u dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, do dnia 31 marca ka˝dego
roku, informacj´ dotyczàcà dzia∏alnoÊci w minionym roku kalendarzowym,
zawierajàcà nazw´ i adres jednostki,
która prowadzi dzia∏alnoÊç, przedmiot
i cel dzia∏alnoÊci, dat´ rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci, miejsce i sposób jej prowadzenia, etapy realizacji i planowany
termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci, nazw´ i adres jednostki zamawiajàcej
oraz finansujàcej dzia∏alnoÊç.
3. Kierownik jednostki, o której mowa
w ust. 1 lub 2, umo˝liwia organom
dozoru jàdrowego oraz inspektorom
MAEA dost´p do miejsc, w których
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dzia∏alnoÊç ma byç lub jest prowadzona, w celu dokonania kontroli
w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego,
o którym mowa w art. 5 lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których
mowa w art. 6 lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych
wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
Art. 41h. 1. Kierownik jednostki prowadzàcej
dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania
urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów zwiàzanych z technologiami jàdrowymi, wymienionych w za∏àczniku numer I do Protoko∏u dodatkowego, informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku, o dzia∏alnoÊci wykonywanej
w poprzednim roku kalendarzowym,
podajàc:
1) nazw´ i adres jednostki, która prowadzi dzia∏alnoÊç;
2) rodzaj wytworzonych lub skompletowanych urzàdzeƒ lub cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów oraz ich iloÊç;
3) informacj´ o dokonanym wywozie
urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów, o których mowa w pkt 2, do innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza to terytorium, z podaniem nazwy i adresu
ich odbiorcy oraz daty wywozu.
2. Kierownik jednostki, o której mowa
w ust. 1, umo˝liwia organom dozoru
jàdrowego i inspektorom MAEA dost´p do budynków, w których urzàdzenia, cz´Êci urzàdzeƒ lub materia∏y
wymienione w za∏àczniku numer I do
Protoko∏u dodatkowego sà wytwarzane lub przechowywane, w celu dokonania kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa w art. 5
lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych
wyjaÊnieƒ
zwiàzanych
z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
Art. 41i. 1. Kierownik jednostki dokonujàcej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub wywozu z tego terytorium
urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ lub materia∏ów wymienionych w za∏àczniku
numer II do Protoko∏u dodatkowego
informuje Prezesa Agencji, w terminie
30 dni od koƒca ka˝dego kwarta∏u,
w którym mia∏ miejsce taki przywóz
lub wywóz, o:
1) ich rodzaju, sposobie identyfikacji
oraz iloÊci;
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2) nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpowiednio przywozu lub wywozu
oraz deklarowanym przez odbiorc´
przeznaczeniu tych urzàdzeƒ, cz´Êci
urzàdzeƒ lub materia∏ów.
2. Kierownik jednostki dokonujàcej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ lub
materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II do Protoko∏u dodatkowego umo˝liwia organom dozoru jàdrowego i inspektorom MAEA dost´p
do przywiezionych urzàdzeƒ, cz´Êci
urzàdzeƒ lub materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II do Protoko∏u dodatkowego w celu dokonania
kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa w art. 5 lit. b
Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia
im przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6 lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
Art. 41j. Kierownik jednostki b´dàcej odbiorcà
koƒcowym urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ
lub materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II do Protoko∏u dodatkowego przywiezionych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej umo˝liwia organom dozoru jàdrowego i inspektorom MAEA dost´p do nich w celu dokonania kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa w art. 5
lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 lit. c Protoko∏u
dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
Art. 41k. 1. U˝ytkownik gruntów lub zabudowaƒ
znajdujàcych si´ poza terenem obiektu, w tym miejsc, w których znajdujà
si´ obiekty lub lokalizacje poza obiektami wycofane z u˝ytkowania, umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego
oraz inspektorom MAEA dost´p do
nich w celu przeprowadzenia kontroli
w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego,
o którym mowa w art. 5 lit. a pkt (iii)
oraz lit. c Protoko∏u dodatkowego,
umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6
lit. a oraz d Protoko∏u dodatkowego,
oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.
2. Podczas kontroli, o której mowa
w ust. 1, mogà byç obecni inspektorzy
Euratomu za zgodà Prezesa Agencji
wyra˝onà w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli.
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Art. 41l. Kierownik jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 41e, kierownik jednostki, o której mowa w art. 41f—41j,
oraz u˝ytkownik gruntów lub zabudowaƒ, o którym mowa w art. 41k ust. 1,
w przypadku gdy ma byç przeprowadzona kontrola w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego na podstawie Protoko∏u
dodatkowego, umo˝liwiajà dost´p do
nich odpowiednio organom dozoru jàdrowego, inspektorom MAEA lub inspektorom Euratomu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o planowanej
kontroli, przekazanym przez Prezesa
Agencji lub osob´ przez niego upowa˝nionà za pomocà faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej
8 godzin przed rozpocz´ciem kontroli.”;
15) w art. 42 uchyla si´ pkt 1;
16) w art. 43 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób zabezpieczenia êróde∏
wysokoaktywnych przed uszkodzeniem, kradzie˝à lub dostaniem si´ w r´ce osób niepowo∏anych, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapobie˝enia powstaniu zdarzenia radiacyjnego
zwiàzanego z takim êród∏em.”;
17) po art. 43 dodaje si´ art. 43a— 43d w brzmieniu:
„Art. 43a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
wytwarzajàcej êród∏a wysokoaktywne
ma obowiàzek:
1) nadaç ka˝demu ze êróde∏ niepowtarzalny numer identyfikacyjny,
a je˝eli jest to mo˝liwe, wygrawerowaç albo wybiç ten numer
w sposób trwa∏y na obudowie êród∏a i jego pojemniku;
2) w przypadku gdy nie jest mo˝liwe
wygrawerowanie albo wybicie numeru identyfikacyjnego na pojemniku lub na obudowie êród∏a, a tak˝e w przypadku pojemników transportowych wielokrotnego u˝ytku
— umieÊciç na pojemniku informacj´ o typie êród∏a;
3) oznaczyç pojemnik ze êród∏em, a je˝eli jest to mo˝liwe, tak˝e obudow´
êród∏a, symbolem promieniowania
jonizujàcego, którego wzór okreÊla
za∏àcznik nr 3 do ustawy;
4) do∏àczyç do êród∏a dokument zawierajàcy numer identyfikacyjny
êród∏a, wskazujàcy, ˝e zosta∏o ono
oznaczone w sposób okreÊlony
w pkt 1—3, oraz potwierdzajàcy
czytelnoÊç tego oznaczenia;
5) wraz ze êród∏em dostarczyç jednostce organizacyjnej b´dàcej odbiorcà êród∏a fotografie êród∏a
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i pojemnika êród∏a tych samych typów.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej,
która dostarcza lub udost´pnia innej
jednostce organizacyjnej êród∏o wysokoaktywne przywo˝one spoza terytorium Unii Europejskiej, ma obowiàzek zapewniç, ˝e dostarczone êród∏o
posiada nadany przez wytwórc´ niepowtarzalny numer identyfikacyjny
oraz ˝e pojemnik ze êród∏em i êród∏o
sà oznaczone w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 1—3, a do êród∏a jest do∏àczony dokument, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4.
Art. 43b. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
wykonujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em
wysokoaktywnym ma obowiàzek:
1) sprawiç, ˝eby do êród∏a zosta∏ do∏àczony dokument zawierajàcy numer identyfikacyjny êród∏a, wskazujàcy, ˝e zosta∏o ono oznaczone
w sposób okreÊlony w art. 43a
ust. 1 pkt 1—3, oraz potwierdzajàcy czytelnoÊç tego oznaczenia;
2) przed przekazaniem êród∏a innej
jednostce organizacyjnej sprawdziç, czy posiada ona zezwolenie
Prezesa Agencji na dzia∏alnoÊç
z tym êród∏em;
3) niezw∏ocznie zawiadomiç Prezesa
Agencji o kradzie˝y lub utracie êród∏a, a tak˝e o korzystaniu z niego
przez osob´ nieuprawnionà;
4) po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ze êród∏em niezw∏ocznie przekazaç êród∏o:
a) jednostce organizacyjnej posiadajàcej zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci z takim êród∏em albo
b) paƒstwowemu przedsi´biorstwu
u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, albo
c) jednostce organizacyjnej, która
êród∏o dostarczy∏a albo udost´pni∏a.
2. Do dokumentu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, do∏àcza si´ fotografie,
o których mowa w art. 43a ust. 1
pkt 5, oraz, stosownie do okolicznoÊci, fotografi´ typowego opakowania
transportowego,
urzàdzenia
lub
sprz´tu, typu takiego, jak ten, w którym znajduje si´ to êród∏o.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do
dzia∏alnoÊci polegajàcej na sk∏adowaniu i przechowywaniu êród∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej,
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o którym mowa w art. 114 ust. 1, oraz
do dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie takiego êród∏a.
Art. 43c. 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr êróde∏ wysokoaktywnych, z którymi jest
wykonywana dzia∏alnoÊç, oraz innych
zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych
wykonujàcych na podstawie zezwolenia dzia∏alnoÊç polegajàcà na stosowaniu lub przechowywaniu zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych lub
urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera okreÊlenie:
1) jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em;
2) typu êród∏a;
3) izotopu promieniotwórczego zawartego w êródle;
4) aktywnoÊci êród∏a w momencie jego wytworzenia, a je˝eli nie jest
znana, w momencie wprowadzenia êród∏a do obrotu albo wejÊcia
w posiadanie êród∏a przez jednostk´ organizacyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç z tym êród∏em;
5) w przypadku êróde∏ wysokoaktywnych, je˝eli jest to mo˝liwe, tak˝e
numeru identyfikacyjnego êród∏a.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujàcych dzia∏alnoÊç ze
êród∏ami wysokoaktywnymi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
wykonujàcych na podstawie zezwolenia dzia∏alnoÊç polegajàcà na stosowaniu lub przechowywaniu zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych lub
urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a
przekazujà Prezesowi Agencji kopie
dokumentów ewidencji êróde∏ promieniotwórczych, w tym êróde∏ wysokoaktywnych.
4. Kopie dokumentów ewidencji êróde∏
promieniotwórczych, o których mowa w ust. 3, stanowià podstaw´ dokonywania wpisów do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
Art. 43d. 1. Kierownik jednostki, której pracownicy mogà w trakcie pracy zetknàç si´
ze êród∏ami niekontrolowanymi,
w szczególnoÊci kierownik jednostki
zajmujàcej si´ magazynowaniem,
sprzeda˝à lub przetwórstwem z∏omu
metali, ma obowiàzek zapewniç tym
pracownikom szkolenie obejmujàce:
1) informacj´ o mo˝liwoÊci natkni´cia si´ na takie êród∏o;
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2) wizualne wykrywanie êróde∏ niekontrolowanych i ich pojemników;
3) podstawowe informacje o promieniowaniu jonizujàcym i jego skutkach;
4) informacj´ o dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç w przypadku wykrycia
albo podejrzenia wykrycia êród∏a
niekontrolowanego.
2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef S∏u˝by Celnej oraz Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej zapewniajà szkolenie, o którym
mowa w ust. 1, funkcjonariuszom
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej oraz
stra˝akom, którzy mogà zetknàç si´
ze
êród∏ami
niekontrolowanymi
w zwiàzku z pe∏nionà s∏u˝bà.”;

18) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. Rada Ministrów, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapobiegania niekontrolowanemu
nara˝eniu pracowników i osób z ogó∏u
ludnoÊci zwiàzanemu z wykonywaniem
pracy ze êród∏ami promieniowania jonizujàcego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki bezpiecznej
pracy ze êród∏ami promieniowania jonizujàcego, uwzgl´dniajàc:
1) wymagania techniczne i wymagania
ochrony radiologicznej dotyczàce pracowni stosujàcych êród∏a promieniotwórcze lub urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a oraz wymagania dotyczàce
urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce i pracowni stosujàcych takie urzàdzenia, z wyjàtkiem aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzeƒ nienowotworowych oraz pracowni stosujàcych takie
aparaty, w tym w szczególnoÊci wzory
tablic informacyjnych s∏u˝àcych do
oznakowania wejÊç do pracowni, wzór
tablicy informacyjnej s∏u˝àcej do oznakowania miejsca przechowywania êróde∏ promieniotwórczych oraz podzia∏
pracowni izotopowych z otwartymi êród∏ami promieniotwórczymi na klasy
i kryteria tego podzia∏u;
2) wymagania dotyczàce pracy ze êród∏ami promieniotwórczymi, urzàdzeniami
zawierajàcymi takie êród∏a oraz urzàdzeniami wytwarzajàcymi promieniowanie jonizujàce stosowanymi poza
pracowniami, o których mowa w pkt 1;
3) sposób prowadzenia kontroli i ewidencji, o których mowa w art. 43 ust. 1,
cz´stotliwoÊç przeprowadzania tej
kontroli i sposób dokumentowania jej
wyników, w tym ustali wzory kart ewi-
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dencyjnych s∏u˝àcych do prowadzenia
ewidencji êróde∏ promieniotwórczych,
okres przechowywania tych kart i innych dokumentów ewidencji, dokumenty ewidencji, których kopie stanowià podstaw´ wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 43c ust. 1, cz´stotliwoÊç ich przekazywania, a tak˝e okres
przechowywania tych kopii przez Prezesa Agencji.”;
19) w art. 48:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych
dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której znajdujà si´ odpady,
a w momencie przyjmowania odpadów kierownik jednostki organizacyjnej przyjmujàcej odpady promieniotwórcze.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w kwalifikacji, o której mowa w ust. 1.”;
20) w art. 62:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Odpadami promieniotwórczymi w rozumieniu niniejszego artyku∏u sà odpady sta∏e, ciek∏e lub gazowe zawierajàce substancje promieniotwórcze lub ska˝one tymi
substancjami, których wykorzystanie jest
niecelowe lub niemo˝liwe i w których substancje promieniotwórcze przekraczajà
wartoÊci aktywnoÊci ca∏kowitej i st´˝enia
promieniotwórczego okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1
jako kryterium zwolnienia z obowiàzku
uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia,
w tym wycofane z u˝ytkowania (zu˝yte) zamkni´te êród∏a promieniotwórcze, z wyjàtkiem takich êróde∏, które nie zawierajà materia∏ów rozszczepialnych i sà zwracane
dostawcy.”,
b) w ust. 4:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) warunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu
przez to terytorium materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych i urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a, termin
i sposób zawiadomienia Prezesa Agencji
o dokonanym przywozie i wywozie, a tak˝e treÊç tego zawiadomienia oraz wzór deklaracji przewozu zamkni´tego êród∏a promieniotwórczego przywo˝onego z paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej albo wywo˝onego do takiego
paƒstwa, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç
zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym pracowników i osób
z ogó∏u ludnoÊci;”,
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— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przes∏anki udzielania przez Prezesa Agencji zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt
przez to terytorium wypalonego paliwa
jàdrowego przeznaczonego do przerobu
lub przechowywania, sposób post´powania w sprawie ubiegania si´ o zgod´ oraz
wzór dokumentu zwiàzanego z tym post´powaniem, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezpiecznego post´powania z wypalonym paliwem jàdrowym.”;

21) po art. 62 dodaje si´ art. 62a w brzmieniu:
„Art. 62a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wykaz przejÊç granicznych,
przez które mogà byç wwo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywo˝one z tego terytorium materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze, urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a, odpady
promieniotwórcze i wypalone paliwo jàdrowe, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia kontroli zgodnoÊci zg∏oszonej przesy∏ki z faktycznà jej zawartoÊcià
oraz majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç
zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
jonizujàcym
pracowników
i osób z ogó∏u ludnoÊci.”;
22) po art. 70 dodaje si´ art. 70a w brzmieniu:
„Art. 70a. Nadzorowi i kontroli, o których mowa
w art. 63 ust. 1, wykonywanym na zasadach okreÊlonych w niniejszym rozdziale podlegajà tak˝e jednostki, na terenie
których mogà, w szczególnoÊci w wyniku dzia∏alnoÊci prowadzonej w przesz∏oÊci, znajdowaç si´ materia∏y jàdrowe,
êród∏a promieniotwórcze, urzàdzenia
zawierajàce takie êród∏a, odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jàdrowe, chocia˝by nie wykonywa∏y one
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 4
ust. 1.”;
23) w art. 72 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) przyjmuje i weryfikuje informacje o zdarzeniach radiacyjnych;”;
24) po art. 72 dodaje si´ art. 72a w brzmieniu:
„Art. 72a. W przypadku gdy informacje otrzymane
ze stacji i placówek sà niewystarczajàce
do dokonania oceny sytuacji radiacyjnej
kraju, Prezes Agencji prowadzi pomiary
mocy dawki promieniowania jonizujàcego i ska˝eƒ promieniotwórczych
w wybranych miejscach na terenie kraju nieobj´tych monitoringiem prowadzonym przez stacje i placówki.”;
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25) w art. 74 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w sytuacji prawdopodobieƒstwa wystàpienia
lub wystàpienia zdarzenia radiacyjnego okreÊla:
a) cz´stotliwoÊç przekazywania przez stacje
wyników pomiarów do Centrum do Spraw
Zdarzeƒ Radiacyjnych,
b) miejsca, cz´stotliwoÊç oraz zakres pomiarów wykonywanych przez placówki, a tak˝e
cz´stotliwoÊç przekazywania przez nie wyników pomiarów do Centrum do Spraw
Zdarzeƒ Radiacyjnych.”;
26) art. 76 otrzymuje brzmienie:
„Art. 76. Prezes Agencji przyjmuje informacje
o zdarzeniach radiacyjnych na terenie
kraju, w szczególnoÊci uzyskiwane na
podstawie art. 83 i art. 85 ust. 1, a w razie
potrzeby udziela, w oparciu o uzyskane
informacje, bezzw∏ocznej pomocy w ocenie wielkoÊci powsta∏ego zagro˝enia radiacyjnego oraz doradza w zakresie likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia.”;
27) w art. 77 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) przyjmowanie z MAEA, Komisji Europejskiej
oraz punktów kontaktowych innych paƒstw
i organizacji mi´dzynarodowych powiadomieƒ o awariach jàdrowych, o bezprawnym
u˝yciu, przemieszczeniu, przetworzeniu materia∏ów jàdrowych lub zaw∏adni´ciu nimi albo
o realnej groêbie pope∏nienia któregokolwiek
z tych czynów, o kradzie˝y lub utracie êród∏a
wysokoaktywnego oraz o odnalezieniu êród∏a
niekontrolowanego, a tak˝e przyjmowanie
próÊb tych paƒstw o udzielenie pomocy
w przypadku takich zdarzeƒ i informowanie
ich o tym, czy pomoc mo˝e byç udzielona,
oraz o warunkach udzielenia i zakresie tej pomocy;
2) przekazywanie do MAEA, Komisji Europejskiej
oraz punktów kontaktowych, o których mowa
w pkt 1, powiadomieƒ o powsta∏ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdarzeniach radiacyjnych oraz przypadkach bezprawnego
u˝ycia, przemieszczenia, przetworzenia materia∏ów jàdrowych lub zaw∏adni´cia nimi albo
o realnej groêbie pope∏nienia któregokolwiek
z tych czynów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo innego paƒstwa, o kradzie˝y lub
utracie êród∏a wysokoaktywnego oraz o odnalezieniu êród∏a niekontrolowanego, a tak˝e
przekazywanie próÊb Rzeczypospolitej Polskiej
o udzielenie pomocy w przypadku takich zdarzeƒ;”;
28) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78. Prezes Agencji mo˝e powierzyç wykonywanie zadaƒ, o których mowa w art. 72a,
art. 74, art. 76 i art. 77, instytucji wyspe-
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cjalizowanej w dziedzinie ochrony radiologicznej.”;

29) w art. 84 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodujàcego zagro˝enie o zasi´gu wojewódzkim akcjà likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Je˝eli zdarzenie radiacyjne mia∏o miejsce podczas transportu, akcjà likwidacji zagro˝enia
i usuwania skutków zdarzenia kieruje osoba
odpowiedzialna za bezpieczeƒstwo przesy∏ki
w czasie transportu w porozumieniu z wojewodà w∏aÊciwym dla miejsca zdarzenia dzia∏ajàcym we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.”;
30) art. 86 otrzymuje brzmienie:
„Art. 86. W przypadku stwierdzenia podwy˝szonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizujàcego lub wystàpienia ska˝eƒ promieniotwórczych, w tym spowodowanych aktem terroru, z wy∏àczeniem
zdarzeƒ radiacyjnych, o których mowa
w art. 82, oraz w przypadku znalezienia
porzuconej substancji promieniotwórczej, w tym êród∏a niekontrolowanego,
akcjà likwidacji zagro˝enia i usuwania
skutków zdarzenia kieruje wojewoda
w∏aÊciwy dla województwa, na którego
obszarze stwierdzono podwy˝szony poziom mocy dawki promieniowania jonizujàcego, wystàpienie ska˝eƒ promieniotwórczych lub znaleziono porzuconà
substancj´
promieniotwórczà,
we
wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, podejmujàc stosowne dzia∏ania interwencyjne
okreÊlone w wojewódzkim planie post´powania awaryjnego, z zastrze˝eniem
art. 84 ust. 5.”;
31) po art. 86 dodaje si´ art. 86a—86c w brzmieniu:
„Art. 86a. W przypadku wykrycia przez Stra˝ Granicznà lub S∏u˝b´ Celnà próby nielegalnego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczej, o ile nie dosz∏o
do zdarzenia radiacyjnego, w∏aÊciwy terenowy organ Stra˝y Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej S∏u˝by
Celnej podejmuje dzia∏ania okreÊlone
w procedurze post´powania opracowanej odpowiednio przez Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub Szefa
S∏u˝by Celnej i uzgodnionej z Prezesem
Agencji.
Art. 86b. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz
wojewoda mogà rozszerzyç odpowiednio zak∏adowy i wojewódzki plan post´-
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powania awaryjnego, których wzory
okreÊlono w przepisach wydanych na
podstawie art. 87 pkt 2, o inne elementy niezb´dne ze wzgl´du na specyfik´
jednostki organizacyjnej albo województwa do sprawnego prowadzenia
akcji likwidacji zagro˝enia i usuwania
skutków zdarzenia.
Art. 86c. W sytuacji zdarzenia radiacyjnego Prezes Agencji prowadzi dzia∏ania majàce
na celu identyfikacj´ materia∏ów jàdrowych, êróde∏, odpadów i innych substancji promieniotwórczych b´dàcych
przedmiotem nielegalnego obrotu lub
nieznanego pochodzenia, a odbioru,
transportu, przechowywania i sk∏adowania takich materia∏ów, êróde∏, odpadów i substancji dokonuje paƒstwowe
przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1.”;
32) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. W zakresie dzia∏aƒ interwencyjnych,
o których mowa w art. 90, wojewodzie
sà podporzàdkowane organy i jednostki
organizacyjne administracji rzàdowej
i samorzàdu województwa oraz inne si∏y i Êrodki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych
dzia∏aƒ.”;
33) w art. 114 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zak∏ad wykonuje równie˝ dzia∏alnoÊç polegajàcà na odbiorze, transporcie, przechowywaniu i sk∏adowaniu materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych oraz innych substancji promieniotwórczych.”;
34) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zak∏ad z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci pobiera op∏aty, których wysokoÊç okreÊla cennik
us∏ug Zak∏adu zatwierdzony przez ministra
sprawujàcego nadzór nad Zak∏adem.”;
35) w art. 119:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zak∏ad otrzymuje z bud˝etu paƒstwa dotacj´
podmiotowà na post´powanie z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem
jàdrowym oraz na odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie i sk∏adowanie
materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych, a tak˝e innych substancji promieniotwórczych.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zak∏ad mo˝e otrzymywaç dotacj´ celowà
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwiàzanych z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 114
ust. 1 i 1a.”;
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36) art. 119a otrzymuje brzmienie:
„Art. 119a. W razie koniecznoÊci dokonania przez
Zak∏ad
nieplanowanego
odbioru,
transportu, przetwarzania, przechowywania lub sk∏adowania odpadów promieniotwórczych lub innych substancji
promieniotwórczych
pochodzàcych
z nielegalnego obrotu, niewiadomego
pochodzenia, z dzia∏alnoÊci jednostki
organizacyjnej, która koƒczàc dzia∏alnoÊç, sta∏a si´ niewyp∏acalna, lub powsta∏ych w wyniku ska˝enia Êrodowiska, którego sprawca nie jest znany,
koszty tych us∏ug sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa.”;
37) w art. 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania wysokoÊci oraz rozliczania dotacji, o których mowa w art. 119 ust. 1
i 1a, w tym rodzaje dokumentów i danych, jakie powinny byç uwzgl´dnione przy ustalaniu
wysokoÊci i rozliczaniu dotacji, oraz sposób
ustalania op∏at, o których mowa w art. 118
ust. 2, uwzgl´dniajàc czynniki, jakie nale˝y
braç pod uwag´ przy ustalaniu op∏at, tryb i termin podawania cennika us∏ug Zak∏adu do publicznej wiadomoÊci oraz sposób prowadzenia
gospodarki finansowej Zak∏adu, w tym kontroli sprawozdaƒ finansowych i wyboru bieg∏ych
do ich badania, oraz organ w∏aÊciwy do zatwierdzania rocznych sprawozdaƒ finansowych Zak∏adu, tryb zbywania sk∏adników majàtkowych, sposób finansowania wynagrodzeƒ i inwestycji, a tak˝e tryb podejmowania
decyzji w sprawach finansowych.”;
38) w art. 123 w ust. 1 w pkt 6 na koƒcu dodaje si´
przecinek i dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa
w art. 41b pkt 2—9, art. 41c, art. 41d ust. 1 pkt 1
lub art. 41e pkt 1—3,
8) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa
w art. 43a ust. 1 lub 2 lub art. 43b ust. 1”;
39) po art. 127 dodaje si´ art. 127a—127d w brzmieniu:
„Art. 127a. Kto nie dope∏nia obowiàzku, o którym
mowa w art. 22 ust. 3, podlega karze
grzywny.
Art. 127b. Kto nie dope∏nia obowiàzku, o którym
mowa w art. 41f pkt 1, art. 41g ust. 1
lub 2, art. 41h ust. 1 lub art. 41i ust. 1,
podlega karze grzywny.
Art. 127c. 1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w art. 41b pkt 1, art. 41d ust. 1 pkt 2,
art. 41e pkt 4, art. 41f pkt 2, art. 41g
ust. 3, art. 41h ust. 2, art. 41i ust. 2,
art. 41j lub art. 41k ust. 1, podlega karze grzywny.
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2. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 48, art. 71, art. 72 lub
art. 73 Porozumienia, o którym mowa w art. 40 pkt 6, podlega karze
grzywny.
3. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 81 Traktatu Euratom, podlega karze grzywny.
Art. 127d. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 127—127c, nast´puje w trybie Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.”;
40) za∏àcznik do ustawy oznacza si´ jako za∏àcznik nr 1
i dodaje si´ za∏àczniki nr 2 i 3 do ustawy w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszej ustawy.
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 pkt 3, art. 25 pkt 2, art. 28
pkt 1, art. 33 ust. 5, art. 45, art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 oraz
art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 6 pkt 3, art. 25 pkt 2, art. 28 pkt 1, art. 33 ust. 21,
art. 45, art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktywnym, na którà wydano zezwolenie do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z wyjàtkiem dzia∏alnoÊci polegajàcej na
sk∏adowaniu lub przechowywaniu êród∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
oraz dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie takiego
êród∏a, zawrze, do dnia 31 grudnia 2007 r., umow´,
o której mowa w art. 5 ust. 5a pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
Art. 4. 1. Do êróde∏ wysokoaktywnych, na dzia∏alnoÊç z którymi wydano zezwolenie do dnia wejÊcia
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w ˝ycie niniejszej ustawy, przepisy art. 43b ust. 1 pkt 1
i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej wytwarzajàcej êród∏a wysokoaktywne nie ma obowiàzku spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w stosunku
do êróde∏ wytworzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej, która dostarcza lub udost´pnia innej jednostce organizacyjnej
êród∏o wysokoaktywne przywiezione spoza terytorium
Unii Europejskiej, nie ma obowiàzku spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w art. 43a ust. 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w stosunku
do êróde∏ przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
4. Do dnia 31 grudnia 2007 r. kierownik jednostki
organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em
wysokoaktywnym, na którà wydano zezwolenie do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci polegajàcej na sk∏adowaniu lub przechowywaniu êród∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe
przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym
mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe, oraz dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie takiego êród∏a, o ile to mo˝liwe:
1) do∏àczy do êród∏a wysokoaktywnego dokument
identyfikujàcy to êród∏o i jego typ;
2) oznaczy obudow´ êród∏a wysokoaktywnego i pojemnik êród∏a symbolem promieniowania jonizujàcego, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. (poz. 378)

„Za∏àcznik nr 2

POZIOMY PROGOWE AKTYWNOÂCI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH (Bq)
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