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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy - Prawo atomowe wraz 
z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

Z szacunkiem 
 

(-) Marek Belka 



                                                                                                             P r o j e k t 

 

U S T A W A 

z dnia                                  

 

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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „zakład 

opieki zdrowotnej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazami „jednostka ochrony zdrowia”; 

2)  w art. 3: 

a) pkt 4-6 otrzymują brzmienie: 

„4) dawka pochłonięta – dawkę pochłoniętą określoną 

w załączniku nr 1 do ustawy; 

 5)  dawka równoważna – dawkę równoważną określoną 

w załączniku nr 1 do ustawy; 

 6) dawka skuteczna (efektywna) – dawkę skuteczną 

(efektywną) określoną w załączniku nr 1 do ustawy;”, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) jednostka ochrony zdrowia – zakłady opieki zdrowot-

nej oraz inne podmioty i osoby, udzielające świad-

czeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.124)) z wyko-

rzystaniem promieniowania jonizującego;”, 
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c) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) postępowanie z odpadami promieniotwórczymi         

– wszelkie działania związane z przetwarzaniem, 

przemieszczaniem, przechowywaniem lub składo-

waniem odpadów promieniotwórczych, włącznie 

z usuwaniem skażeń promieniotwórczych i likwi-

dacją obiektu;”, 

d) po pkt  49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu: 

„49a) typ zamkniętego źródła promieniotwórczego           

– oznaczenie katalogowe źródła lub zespół cech 

konstrukcyjnych i parametrów fizycznych cha-

rakteryzujących punktowe, powierzchniowe oraz 

liniowe źródło promieniotwórcze, w tym rodzaj 

wykorzystywanego promieniowania jonizującego;”, 

e) po pkt 54 dodaje się pkt 54a w brzmieniu: 

„54a) zamknięte źródło promieniotwórcze – źródło pro-

mieniotwórcze o takiej budowie, która w warun-

kach określonych dla jego stosowania unie-

możliwia  przedostanie się do środowiska zawartej 

w nim substancji promieniotwórczej;”, 

f) po pkt 55 dodaje się pkt 55a w brzmieniu: 

„55a) źródło niekontrolowane – zamknięte źródło promie-

niotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, 

którego aktywność w chwili znalezienia przekracza 

wartość An podaną w załączniku nr 2 do ustawy 

i które nie zostało objęte nadzorem i kontrolą 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej przez organy dozoru jądrowego albo 

zostało nimi objęte, ale kontrola i nadzór nad tym 

źródłem zostały utracone, w szczególności 
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z  powodu porzucenia, zaginięcia, kradzieży albo 

niezgodnego z prawem przekazania źródła;”, 

g) dodaje się pkt 58 w brzmieniu: 

„58) źródło wysokoaktywne – zamknięte źródło promie-

niotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, 

którego aktywność w momencie wytworzenia źródła 

albo, jeżeli wartość ta nie jest znana, w momencie 

jego wprowadzenia do obrotu jest równa lub wyższa 

niż wartość Aw podana w załączniku nr 2 do 

ustawy.”; 

3)  w art. 5: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione 

w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2.”, 

b)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu: 

„5a. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie 

działalności ze źródłem wysokoaktywnym jest 

ponadto zawarcie przez jednostkę organizacyjną 

składającą wniosek o wydanie zezwolenia: 

1) umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wy-

sokoaktywnego zawierającej zobowiązanie wy-

twórcy lub dostawcy do odbioru źródła po za-

kończeniu działalności z nim i zapewnienia 

dalszego postępowania z tym źródłem oraz 

regulującej sposób zabezpieczenia finansowego 

kosztów odbioru i postępowania ze źródłem albo 

2) umowy z państwowym przedsiębiorstwem uży-

teczności publicznej, o którym mowa w art. 114 

ust. 1, zawierającej zobowiązanie tego przed-

siębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu 
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działalności z nim i zapewnienia dalszego 

postępowania z tym źródłem oraz regulującej 

sposób zabezpieczenia finansowego kosztów 

odbioru i postępowania ze źródłem. 

 5b. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 5a 

pkt 2, może polegać na: 

1) dokonaniu przez jednostkę organizacyjną wy-

konującą działalność ze źródłem wysokoaktyw-

nym jednorazowej wpłaty albo dokonywaniu 

przez nią systematycznych wpłat przeznaczo-

nych na pokrycie kosztów odbioru i postępo-

wania z takim źródłem na wydzielony, opro-

centowany rachunek państwowego przedsię-

biorstwa użyteczności publicznej, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1, służący wyłącznie do gro-

madzenia środków przeznaczonych na pokrycie 

takich kosztów lub 

2) złożeniu przez jednostkę organizacyjną wyko-

nującą działalność ze źródłem wysokoaktywnym 

państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności 

publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1         

– poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub weksla z po-

ręczeniem wekslowym banku. 

 5c. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać 

kosztów odbioru i postępowania ze źródłem wy-

sokoaktywnym danego typu określonych w cenniku, 

o którym mowa w art. 118 ust. 2. 

 5d. Przepisu ust. 5a nie stosuje się do działalności 

polegającej na składowaniu i przechowywaniu źródła 

wysokoaktywnego przez państwowe przedsiębior-
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stwo użyteczności publicznej, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1, oraz do działalności polegającej na 

transporcie takiego źródła.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. Wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie zezwo-

lenia, a także przyjęcie i odmowa przyjęcia zgło-

szenia, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 6b. Zezwolenie zawiera, tam gdzie to niezbędne, okre-

ślenie warunków wykonywania działalności zwią-

zanej z narażeniem.”, 

d)  w ust. 11 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) jednostka organizacyjna nie wykonała sankcji na-

łożonych na nią przez Komisję Europejską na 

podstawie art. 83 Traktatu Euratom.”; 

4)  po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Jednostka organizacyjna wykonująca działalność 

wymagającą zezwolenia nie może przekazać 

materiałów jądrowych, źródeł promieniotwór-

czych, urządzeń zawierających takie źródła, 

odpadów promieniotwórczych ani wypalonego 

paliwa jądrowego jednostce organizacyjnej nie- 

posiadającej zezwolenia na wykonywanie z nimi 

działalności. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dzia-

łalności, której wykonywanie wymaga zgłoszenia.  

 Art. 5b. 1. Zawartość naturalnych izotopów promieniotwór-

czych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 

w surowcach i materiałach stosowanych w bu-

dynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwen-

tarza żywego, a także w odpadach przemysło-
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wych stosowanych w budownictwie, nie może 

przekraczać wartości określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6 pkt 3. 

2. Kontrolę zawartości naturalnych izotopów pro-

mieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru 

Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 

i  inwentarza żywego, a także w odpadach prze-

mysłowych stosowanych w budownictwie, pro-

wadzą laboratoria, które posiadają system za-

pewnienia jakości wykonywanych badań, nie-

zbędne wyposażenie, warunki lokalowe i środo-

wiskowe oraz uczestniczą, na koszt własny, 

w międzylaboratoryjnych pomiarach porównaw-

czych organizowanych przez Prezesa Agencji, 

a także laboratoria posiadające akredytację 

w zakresie prowadzenia takiej kontroli.”; 

5) w art. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 

promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru    

Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w bu-

dynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 

żywego, a także w odpadach przemysłowych stoso-

wanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych 

izotopów, w tym w szczególności warunki, jakie muszą 

spełniać laboratoria prowadzące kontrolę odnośnie 

systemu zapewnienia jakości wykonywanych badań, 

wyposażenia, warunków lokalowych i środowiskowych 

oraz częstotliwości uczestniczenia w międzylabora-

toryjnych pomiarach porównawczych, sposób pobierania 

próbek i ich pomiaru oraz czynniki uwzględniane przy 

interpretacji wyników pomiaru –  kierując się koniecz-
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nością zapewnienia skutecznej ochrony ludzi przed 

skutkami promieniowania jonizującego pochodzącego od 

naturalnych izotopów promieniotwórczych.”; 

6) w art. 11 w ust. 2a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad 

materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizu-

jącego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest 

wykonywana działalność;”; 

7)  w art. 22: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b)  dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji 

przekazuje informację o dawkach otrzymanych przez 

pracownika: 

1) przed dniem zarejestrowania pracownika w cen-

tralnym rejestrze dawek – na podstawie informacji 

uzyskanych od jednostek badawczo-rozwojowych, 

które przed dniem powstania centralnego rejestru 

dawek prowadziły pomiary dawek indywidualnych 

oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego; 

2)  w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek 

– na podstawie informacji uzyskanych od kie-

rownika jednostki organizacyjnej, w której pra-

cownik był w tym roku zatrudniony. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2, informacje 

o narażeniu 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, przekazują nieodpłatnie Prezesowi 
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Agencji, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku.”; 

8)  w art. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrol-

owanych i nadzorowanych, w tym w szczególności: 

a) sposób oznakowania tych terenów, z uwzględnieniem 

wzorów znaków ostrzegawczych dla oznakowania 

granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego,  

b) warunki dostępu i opuszczania tych terenów dla 

pracowników i innych osób, 

c) warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania 

pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy na 

tych terenach, w szczególności odnośnie zakresu 

programu pomiarów i wymagań, jakie muszą spełniać 

osoby wykonujące pomiary 

– kierując się koniecznością zapewnienia ochrony 

radiologicznej pracownikom i osobom z ogółu ludności 

przebywającym na tych terenach.”; 

9)  w art. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rejestracji dawek indywidualnych, uwzględniając w szcze-

gólności: 

a) narażenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 

ust. 1 i art. 20 ust. 1, w tym wyniki pomiarów 

dozymetrycznych,  

b) sposób ich gromadzenia i terminy ich przekazywania, 

w tym podmioty uprawnione do gromadzenia i prze-

kazywania danych oraz podmioty, którym mogą być 

one przekazywane, a także zawartość wniosku o udo-

stępnienie danych,  
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c) zawartość i sposób prowadzenia rejestru dawek 

indywidualnych prowadzonego przez kierownika 

jednostki organizacyjnej oraz centralnego rejestru 

dawek indywidualnych, długość okresu rejestracyj-

nego, okres przechowywania danych w tych reje-

strach, okres przechowywania dokumentów stano-

wiących podstawę dokonywania wpisów do rejestrów, 

tryb sporządzania kopii danych zawartych w rejestrach 

oraz okres ich przechowywania, a także wzór karty 

zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek indy-

widualnych i wzór karty ewidencyjnej centralnego 

rejestru dawek indywidualnych, 

d) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, o których 

mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia aktualnej 

informacji o dawkach indywidualnych otrzymanych przez 

pracowników i inne osoby narażone na promieniowanie 

jonizujące;”; 

 10) w art. 33:  

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia 

następujące warunki:  

a) złożył w terminie wniosek o udzielenie dotacji,  

b) dysponuje potencjałem technicznym, w szczegól-

ności sprzętem, aparaturą i infrastrukturą tech-

niczną umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie 

działalności będącej przedmiotem wniosku, 

c)  posiada potencjał finansowy umożliwiający współ-

finansowanie działalności będącej przedmiotem 

wniosku, 
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d) dysponuje  pracownikami o kwalifikacjach i doś-

wiadczeniu, niezbędnych do wykonywania dzia-

łalności będącej przedmiotem wniosku, 

e) zapewnia wykonywanie prac lub czynności przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, o ile 

takie uprawnienia są wymagane.”, 

b)  dodaje się ust. 6-21 w brzmieniu: 

„6. Prezes Agencji dokonuje oceny wniosku o udzielenie 

dotacji pod względem merytorycznym i finansowym, 

w tym analizy wpływu działalności będącej przedmio-

tem wniosku o udzielenie dotacji, na stan bezpie-

czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. 

 7. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

 8.  W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, 

Prezes Agencji wzywa podmiot, który złożył wniosek, 

do uzupełnienia go w terminie 7 dni od dnia otrzy-

mania wezwania.  

 9.  Wniosek nieuzupełniony w terminie, o którym mowa 

w ust. 8,  pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 10. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 6, Prezes 

Agencji udziela dotacji i określa jej wysokość albo 

odmawia jej udzielenia, o czym zawiadamia na piśmie 

podmiot, który złożył wniosek o udzielenie dotacji.  

  11. Udzielenie dotacji następuje w drodze umowy między 

Prezesem Agencji a podmiotem, któremu jej udzielono 

(wykonawcą), zawieranej w terminie uzgodnionym 

pomiędzy nimi, nie później jednak niż do ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia 

finansowania działalności, zawierającej: 
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1) szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres 

działalności będącej przedmiotem umowy i terminy 

ich wykonania; 

2) wysokość dotacji; 

3) terminy, kwoty i tryb przekazywania dotacji; 

4) tryb kontroli wykonywania zadań. 

 12. Opóźnienie zawarcia umowy z przyczyn leżących po 

stronie podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie 

dotacji: 

1) trwające nie dłużej niż 14 dni – powoduje obniżenie 

wysokości dotacji o jedną dwunastą, 

2) trwające powyżej 14 dni – powoduje nieudzielenie 

dotacji. 

 13.  Kwotę pozostałą w wyniku obniżenia wysokości lub 

nieudzielenia dotacji, w przypadku, o którym mowa w 

ust. 12, Prezes Agencji  przeznacza na powiększenie 

dofinansowania innego wybranego zadania lub 

udzielenie dotacji na wykonywanie działalności, która 

pomimo złożenia wniosku nie uzyskała dofinanso-

wania z powodu braku środków.  

 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, umowa jest 

zawierana w terminie 14 dni od zawiadomienia przez 

Prezesa Agencji podmiotu występującego z  wnios-

kiem o udzielenie dotacji o powiększeniu dofinanso-

wania lub o udzieleniu dotacji. Przepis ust. 12 stosuje 

się odpowiednio.   

 15. Wykonawca składa Prezesowi Agencji raporty kwar-

talne i końcowe z wykonywania działalności, na którą 

została udzielona dotacja. Raporty te Prezes Agencji 

ocenia pod względem merytorycznym i finansowym. 
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 16.  Negatywna ocena, niezłożenie w terminie lub złożenie 

niekompletnego raportu kwartalnego skutkuje zaprze-

staniem dalszego dofinansowywania działalności. 

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

 17. Podstawą rozliczenia umowy jest raport końcowy. 

W przypadku złożenia niekompletnego raportu końco-

wego, Prezes Agencji wzywa wykonawcę do jego 

uzupełnienia w terminie 14 dni. 

 18.  Niezłożenie w terminie raportu końcowego lub nieuzu-

pełnienie raportu w terminie, o którym mowa w ust. 17, 

jest podstawą do uznania umowy za niewykonaną. 

Przepis ust. 20 stosuje się odpowiednio. 

 19. Prezes Agencji powiadamia wykonawcę o uznaniu 

umowy za wykonaną i rozliczoną lub za niewykonaną 

w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania raportu końcowego. 

 20. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi, na zasadach określonych w ustawie o finan-

sach publicznych, na wskazany przez Prezesa Agencji 

rachunek bieżący wydatków albo rachunek bieżący 

dochodów Państwowej Agencji Atomistyki. 

 21. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin jego 

składania oraz dokumenty, jakie należy dołączyć 

do wniosku, 

2)  termin zawiadomienia przez Prezesa Agencji 

podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, 

o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie 

udzielenia dotacji, 
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3)  sposób dokumentowania wykorzystania dotacji, 

4)  wzory raportów kwartalnych i końcowych z wy-

konywania działalności, na którą została udzielona 

dotacja oraz terminy ich składania Prezesowi 

Agencji  

– kierując się koniecznością zapewnienia właściwego 

dokumentowania przez ubiegających się o udzielenie 

dotacji warunków jej otrzymania oraz kontroli wy-

korzystania dotacji, a także prawidłowego jej roz-

liczenia przez wykonawcę.”; 

 11)  w art. 40: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) deklaracja dla terenu obiektu – ogólny opis każdego 

budynku dla terenu obiektu, łącznie z opisem jego 

wykorzystania i zawartości wraz z mapą terenu 

obiektu, który Rzeczpospolita Polska jest zobowią-

zana dostarczyć Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej (MAEA) zgodnie z art. 2 lit. a pkt (iii)  

Protokołu dodatkowego;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) inspektorzy Euratomu – inspektorzy Komisji Euro-

pejskiej do spraw zabezpieczeń materiałów jądro-

wych wyznaczeni do działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 81 Traktatu 

Euratom; 

 3b)  inspektorzy MAEA – inspektorzy MAEA do spraw 

zabezpieczeń materiałów jądrowych wyznaczeni do 

działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z art. 85 Porozumienia;”, 
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c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a) lokalizacja poza obiektem – urządzenie lub loka-

lizacja określone w art. 18 lit. j Protokołu dodatko-

wego; 

 4b) materiały wyjściowe – materiały należące do mate-

riałów jądrowych, 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 otrzymują brzmienie: 

„6) Porozumienie –  Porozumienie pomiędzy Królestwem 

Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną 

Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim 

Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, 

Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Między-

narodową Agencją Energii Atomowej dotyczące 

wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zawarte 

w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 roku (Dz. U. Nr ….., 

poz. …); 

7) Protokół dodatkowy –  Protokół dodatkowy do Poro-

zumienia pomiędzy Republiką Austrii, Królestwem 

Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii,  

Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką,  

Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem 

Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką 

Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem 

Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 

i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej doty-
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czącego wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 

Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, za-

warty w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. (Dz. U. 

Nr ….., poz. …); 

8) rejon bilansu materiałowego – obszar na terenie 

obiektu lub poza nim określony w art. 98 ust. 2 lit. M 

Porozumienia;”, 

f) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a) specjalne materiały rozszczepialne – materiały na-

leżące do materiałów jądrowych zdefiniowane 

w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom; 

 8b)  środki techniczne zabezpieczeń – aparaty kontrolne 

i pomiarowe, przyrządy wykrywające promienio-

wanie jonizujące, urządzenia obserwacyjno-reje-

strujące, urządzenia sygnalizujące stan lub sposób 

działania obiektu, środki zamykające, w tym pie-

częcie zabezpieczające, oraz urządzenia służące do 

przekazywania informacji na odległość, w tym także 

poza granice państwa, instalowane w celu uzyskania  

ciągłej informacji o ilości i jakości materiałów jądro-

wych podlegających zabezpieczeniom;”; 

 12)  art. 41a-41c otrzymują brzmienie: 

„Art. 41a. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności pole-

gającej na wykorzystaniu materiałów jądrowych 

lub technologii jądrowych do budowy broni 

jądrowej lub jądrowych ładunków wybuchowych 

jest zabronione.  

2. Prezes Agencji koordynuje wypełnianie zobo-

wiązań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli 
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technologii jądrowych, prowadzi krajowy 

system gromadzenia i przetwarzania danych 

związanych z wypełnianiem tych zobowiązań 

oraz bilansuje stan ilościowy materiałów 

wyjściowych i specjalnych materiałów roz-

szczepialnych w kraju. 

3.  W celu uzyskania potwierdzenia, że zakaz, 

o którym mowa w ust. 1, jest przestrzegany, 

a zobowiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą 

Polską w zakresie zabezpieczeń materiałów 

jądrowych i kontroli technologii jądrowych są 

w sposób właściwy wypełniane, organy dozoru 

jądrowego prowadzą kontrolę obejmującą: 

1) materiały wyjściowe i specjalne materiały 

rozszczepialne wytwarzane, przetwarzane, 

przechowywane, stosowane lub transpor-

towane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlegające ewidencji materiałów 

jądrowych, z wyjątkiem materiałów prze-

wożonych tranzytem przez to terytorium;  

2) dokumentację jądrową; 

3) pomieszczenia i urządzenia znajdujące się 

na terenie obiektu; 

4) miejsca, w których mogą występować ślady 

działalności z materiałami jądrowymi lub 

technologiami jądrowymi, w szczególności 

wycofane z eksploatacji obiekty i lokalizacje 

poza obiektami; 

5) miejsca, w których mogą występować ślady 

wydobycia lub przerobu rud uranu i toru; 
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6) miejsca składowania odpadów promie-

niotwórczych, które mogą zawierać spe-

cjalne materiały rozszczepialne; 

7) miejsca, w których wykorzystuje się ma-

teriały jądrowe do celów niejądrowych; 

8) miejsca, w których znajdują się materiały 

wyjściowe, które nie osiągnęły składu i stop-

nia czystości kwalifikujących je do  wyko-

rzystania do produkcji paliwa jądrowego lub 

do wzbogacania izotopowego; 

9) działalność badawczo-rozwojową w zakre-

sie technologii jądrowych zdefiniowaną 

w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego; 

  10) wytwarzanie części urządzeń oraz urządzeń 

i materiałów wymienionych w załączniku  

numer I do Protokołu dodatkowego; 

  11) przywóz oraz wywóz urządzeń, części 

urządzeń i materiałów wymienionych w za-

łączniku numer II do Protokołu dodatko-

wego.   

4. W związku z prowadzoną kontrolą organy 

dozoru jądrowego mają prawo:  

1) dostępu o każdej porze do materiałów, 

urządzeń i ich części, pomieszczeń i miejsc, 

o których mowa w ust. 3; 

2) wglądu do dokumentacji, o której mowa 

w ust. 3; 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji 

dotyczących działalności z materiałami, 
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technologiami, urządzeniami i częściami 

urządzeń, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów 

o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 

i  usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzy-

mania międzynarodowego pokoju i bezpie-

czeństwa. 

6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-  

rozwojowej w zakresie technologii jądrowych, 

w szczególności wieloletnich planów takiej 

działalności, Prezes Agencji informuje ministra 

właściwego do spraw nauki w terminie 14 dni 

od dnia rozpoczęcia kontroli. 

 Art. 41b. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej 

działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub 

lokalizacji poza obiektem: 

1) umożliwia organom dozoru jądrowego, inspek-

torom Euratomu oraz inspektorom MAEA 

dokonanie kontroli prowadzonej przez siebie 

działalności w zakresie określonym wymaga-

niami zabezpieczeń materiałów jądrowych, 

zapewniając w szczególności dostęp do doku-

mentacji jądrowej, materiałów jądrowych, bu-

dynków, pomieszczeń i urządzeń obiektu lub 

lokalizacji poza obiektem oraz do środków 

technicznych zabezpieczeń zainstalowanych 

lub zdeponowanych przez inspektorów Eurato-

mu lub MAEA; 

2) dostarcza Prezesowi Agencji kopie doku-

mentacji jądrowej przekazywanej Komisji Euro-
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pejskiej oraz od niej otrzymywanej w ciągu 

jednego dnia roboczego od jej wysłania albo 

otrzymania; 

3) dostarcza Prezesowi Agencji na jego żądanie 

wyjaśnień dotyczących danych zawartych 

w dokumentacji jądrowej, w zakresie i terminie 

określonym w żądaniu; 

4) dostarcza  organom dozoru jądrowego, inspek-

torom Euratomu i inspektorom MAEA infor-

macje o działalności eksploatacyjnej, o której 

mowa w art. 2 lit. a pkt (ii) Protokołu do-

datkowego, w zakresie i terminie określonym 

w żądaniu; 

5) w przypadku stwierdzenia utraty materiału 

jądrowego wskutek nadzwyczajnego zdarzenia 

lub okoliczności, a także, gdy nastąpiło jego 

niedozwolone użycie, niezwłocznie informuje 

o tym  Prezesa Agencji, podając: 

a) ilość i rodzaj utraconego albo użytego 

w niedozwolony sposób materiału jądro-

wego, 

b) rejon bilansu materiałowego, w którym 

materiał był objęty ewidencją, 

c) określenie przyczyn i okoliczności utraty lub 

niedozwolonego użycia materiału jądro-

wego, 

d) opis działań podjętych w celu przeciw-

działania skutkom utraty lub niedozwolo-

nego użycia materiału jądrowego oraz 

w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom 

w przyszłości; 
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6) zapewnia warunki niezbędne do instalowania 

uzgodnionych z inspektorami Euratomu oraz 

inspektorami MAEA środków technicznych 

zabezpieczeń; 

7) zapewnia zachowanie w stanie nienaruszonym 

integralności barier fizycznych i pieczęci chro-

niących przed nieupoważnionym dostępem do 

materiałów jądrowych, urządzeń, wzorców, 

próbek oraz środków technicznych zabezpie-

czeń, zamkniętych przez inspektorów Euratomu 

lub MAEA za pomocą barier fizycznych 

i  pieczęci, a w przypadku stwierdzenia na-

ruszenia integralności barier fizycznych lub 

pieczęci niezwłocznie informuje o tym Prezesa 

Agencji, podając: 

a) określenie przyczyn i okoliczności na-

ruszenia, 

b) opis działań podjętych w celu przeciw-

działania skutkom naruszenia oraz w celu 

zapobieżenia naruszeniom w przyszłości; 

8) organizuje wysyłanie próbek pobranych dla lub 

przez inspektorów Euratomu lub inspektorów 

MAEA oraz odbiór i wysyłanie materiałów 

i sprzętu służących inspektorom do kontroli; 

9) zapoznaje inspektorów Euratomu i inspektorów 

MAEA ze specyficznymi wymaganiami ochrony 

radiologicznej obowiązującymi na terenie 

obiektu lub lokalizacji poza obiektem, wyposaża 

ich w niezbędne środki ochrony osobistej oraz 

prowadzi kontrolę dawek promieniowania joni-
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zującego otrzymywanych przez inspektorów 

w trakcie prowadzonej kontroli. 

 Art. 41c. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej 

działalność z materiałami jądrowymi w lokalizacji 

poza obiektem, wyznaczonej przez Prezesa 

Agencji w uzgodnieniu z Komisją Europejską, 

przekazuje Prezesowi Agencji w podanym przez 

niego zakresie i terminie informacje niezbędne do 

sporządzenia zbiorczych sprawozdań dla Komisji 

Europejskiej, o których mowa w art. 64, 67 i 68 

Porozumienia.”; 

 13)  po art. 41c dodaje się art. 41d-41l w brzmieniu: 

„Art. 41d. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej działającej 

na terenie obiektu: 

1) przygotowuje projekt aktualizacji deklaracji 

dla terenu obiektu i przekazuje ten projekt 

do uzgodnienia Prezesowi Agencji do dnia 

28 lutego każdego roku; 

2) umożliwia organom dozoru jądrowego, 

inspektorom Euratomu oraz inspektorom 

MAEA dostęp do wskazanych przez nich 

zabudowań, pomieszczeń i urządzeń 

jednostki na terenie obiektu, w których nie 

znajdują się materiały wyjściowe lub 

specjalne materiały 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 

dostępu uzupełniającego, o którym 
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mowa w art. 5 lit. a pkt (i) Protokołu 

dodatkowego, lub w związku z kontrolą 

prowadzoną na podstawie Porozu-

mienia, 

b) w terminie wskazanym w zawiadomieniu 

o decyzji przeprowadzenia kontroli, 

przekazanym przez Prezesa Agencji lub 

osobę przez niego upoważnioną za 

pomocą faksu, poczty elektronicznej lub 

telefonicznie co najmniej 8 godzin przed 

rozpoczęciem kontroli, w przypadku gdy 

kontrola w ramach dostępu uzupeł-

niającego na podstawie Protokołu dodat-

kowego nie jest planowana w zwykłych 

godzinach pracy jednostki lub nie jest 

planowana w związku z kontrolą pro-

wadzoną na podstawie Porozumienia; 

3) w trakcie kontroli, o której mowa w pkt 2, 

umożliwia organom dozoru jądrowego, 

inspektorom MAEA i inspektorom Euratomu 

przeprowadzenie czynności, o których 

mowa w art. 6 lit. a Protokołu dodatkowego, 

oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień 

związanych z przeprowadzanymi czyn-

nościami. 

2. W przypadku gdy na terenie obiektu działa 

więcej niż jedna jednostka organizacyjna, 

obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej 

wyznaczonej przez Prezesa Agencji, aktuali-

zując deklarację dla terenu obiektu w oparciu 

o dane przekazane mu przez kierowników 
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wszystkich jednostek organizacyjnych działa-

jących na terenie obiektu. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, kierownik 

jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez 

Prezesa Agencji przekazuje kierownikom 

innych jednostek organizacyjnych działających 

na terenie obiektu informację o przedstawieniu 

przez inspektora MAEA pisemnego zawia-

domienia o kontroli, o której mowa  w ust. 1 

pkt 2 lit. a. 

 Art. 41e. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej 

działalność polegającą na składowaniu odpadów 

promieniotwórczych zawierających specjalne ma-

teriały rozszczepialne lub na postępowaniu z takimi 

odpadami: 

1) prowadzi dokumentację odpadów promienio-

twórczych zawierających specjalne materiały 

rozszczepialne, wobec których MAEA wydała 

decyzję o zakończeniu ewidencji, obejmującą 

informacje o ilości zawartego w nich plutonu, 

uranu-233, uranu wzbogaconego w 20% 

i więcej w izotopy uranu-233 lub uranu-235, ich 

koncentracji, postaci fizycznej, sposobie unie-

szkodliwienia oraz dacie przyjęcia do skła-

dowiska albo przechowalnika i miejscu skła-

dowania albo przechowywania; 

2) informuje Prezesa Agencji o planowanym 

przemieszczeniu poza granice składowiska 

albo przechowalnika lub o planowanym prze-

twarzaniu odpadów promieniotwórczych zawie-

rających materiały wymienione w pkt 1, z po-
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daniem, odpowiednio, terminu przemieszczenia 

lub rozpoczęcia przetwarzania i jego zakoń-

czenia, w terminie co najmniej 210 dni przed 

rozpoczęciem przemieszczania lub przetwa-

rzania; 

3) informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 

15 stycznia każdego roku, o dokonanych w po-

przednim roku kalendarzowym zmianach w lo-

kalizacji odpadów promieniotwórczych zawie-

rających specjalne materiały rozszczepialne 

wymienione w pkt 1; 

4) umożliwia organom dozoru jądrowego, inspek-

torom Euratomu oraz inspektorom MAEA 

dostęp do budynków i urządzeń jednostki 

w celu dokonania kontroli w ramach dostępu 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 5 lit. a 

pkt (ii) Protokołu dodatkowego, umożliwia im 

przeprowadzenie czynności, o których mowa 

w art. 6 lit. b Protokołu dodatkowego, oraz 

udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych 

z przeprowadzanymi czynnościami. 

 Art. 41f. Kierownik jednostki wykorzystującej materiały 

jądrowe do celów niejądrowych lub jednostki, 

w  posiadaniu której znajdują się materiały wyjścio-

we o składzie i czystości niekwalifikujących ich do 

produkcji paliwa jądrowego lub do wzbogacania 

izotopowego:  

1)  przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku,  informację, za 

okres poprzedniego roku kalendarzowego, 

o ilości i składzie chemicznym  materiałów 
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jądrowych, dacie ich przywozu lub przyjęcia 

i pochodzeniu, dacie ich wywozu lub prze-

kazania i miejscu przeznaczenia oraz sposobie 

ich wykorzystania lub planowanego wyko-

rzystania, z podaniem terminu i sposobu wy-

korzystania; 

2) umożliwia organom dozoru jądrowego, inspek-

torom Euratomu oraz inspektorom  MAEA 

dostęp do materiałów jądrowych w celu do-

konania kontroli w ramach dostępu uzupeł-

niającego, o którym mowa w art. 5 lit. a pkt (ii)  

Protokołu dodatkowego, umożliwia im prze-

prowadzenie czynności, o których mowa 

w art. 6 lit. b Protokołu dodatkowego, oraz 

udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych 

z przeprowadzanymi czynnościami. 

  Art. 41g. 1. Kierownik jednostki, która zamierza prowadzić 

działalność badawczo-rozwojową związaną 

z  jądrowym cyklem paliwowym, zdefiniowaną 

w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, cho-

ciażby działalność ta nie podlegała obowiązko-

wi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Agencji, nie później niż w ciągu 

30 dni przed planowanym terminem rozpo-

częcia tej działalności, informację zawierającą 

nazwę i  adres jednostki, która zamierza pro-

wadzić działalność, przedmiot i cel działalności, 

datę planowanego rozpoczęcia działalności, 

miejsce i sposób jej prowadzenia, etapy 

realizacji i   planowany termin zakończenia 



 26

 

działalności, nazwę i adres jednostki zama-

wiającej oraz finansującej działalność. 

2.  Kierownik jednostki, która prowadzi działalność 

badawczo-rozwojową związaną z jądrowym 

cyklem paliwowym określoną w art. 18 lit. a 

Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi 

Agencji, do dnia 31 marca każdego roku, 

informację dotyczącą działalności w minionym 

roku kalendarzowym, zawierającą nazwę 

i  adres jednostki, która prowadzi działalność, 

przedmiot i cel działalności, datę rozpoczęcia 

działalności, miejsce i sposób jej prowadzenia, 

etapy realizacji i planowany termin zakończenia 

działalności, nazwę i adres jednostki zama-

wiającej oraz finansującej działalność. 

 3.  Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1 

lub 2, umożliwia organom dozoru jądrowego 

oraz inspektorom MAEA dostęp do miejsc, 

w których działalność ma być lub jest pro-

wadzona, w celu dokonania kontroli w ramach 

dostępu uzupełniającego, o którym mowa 

w art. 5 lit. b Protokołu dodatkowego, umożliwia 

im przeprowadzenie czynności, o których mowa 

w art. 6 lit. c Protokołu dodatkowego, oraz 

udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych 

z przeprowadzanymi czynnościami.   

  Art. 41h. 1. Kierownik jednostki prowadzącej działalność 

w zakresie wytwarzania urządzeń, części 

urządzeń i materiałów związanych z tech-

nologiami jądrowymi, wymienionych w za-

łączniku numer I do Protokołu dodatkowego, 

informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 
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31 marca każdego roku, o działalności wyko-

nywanej w poprzednim roku kalendarzowym, 

podając: 

1) nazwę i adres jednostki, która prowadzi 

działalność; 

2) rodzaj wytworzonych lub skompletowanych 

urządzeń lub części urządzeń i materiałów 

oraz ich ilość; 

3) informację o dokonanym wywozie urządzeń, 

części urządzeń  i materiałów, o których 

mowa w pkt 1, do innego miejsca na tery-

torium 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, 

umożliwia organom dozoru jądrowego i inspek-

torom MAEA dostęp do budynków, w których 

urządzenia, części urządzeń lub materiały 

wymienione w załączniku numer I do Protokołu 

dodatkowego są wytwarzane lub przecho-

wywane, w celu dokonania kontroli w ramach 

dostępu uzupełniającego, o którym mowa 

w art. 5 lit. b Protokołu dodatkowego, umożliwia 

im przeprowadzenie czynności, o których mowa 

w art. 6 lit. c Protokołu dodatkowego, oraz 

udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych 

z przeprowadzanymi czynnościami.   

  Art. 41i. 1.  Kierownik jednostki dokonującej przywozu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

wywozu z tego terytorium urządzeń, części 

urządzeń lub materiałów wymienionych w 
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załączniku numer II do Protokołu dodatkowego, 

informuje Prezesa Agencji, w terminie 30 dni od 

zakończenia każdego kwartału, w którym miał 

miejsce taki przywóz lub wywóz, o: 

1) ich rodzaju, sposobie identyfikacji oraz 

ilości; 

2) nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpo-

wiednio przywozu lub wywozu oraz dekla-

rowanym przez odbiorcę przeznaczeniu 

tych urządzeń, części urządzeń lub mate-

riałów. 

2. Kierownik jednostki dokonującej przywozu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń, 

części urządzeń lub materiałów wymienionych 

w załączniku numer II do Protokołu dodatkowe-

go, umożliwia organom dozoru jądrowego 

i  inspektorom MAEA dostęp do przywiezionych 

urządzeń, części urządzeń lub materiałów 

wymienionych w załączniku numer II do Pro-

tokołu dodatkowego, w celu dokonania kontroli 

w ramach dostępu uzupełniającego, o którym 

mowa w art. 5 lit. b Protokołu dodatkowego, 

umożliwia im przeprowadzenie czynności, 

o  których mowa w art. 6 lit. c Protokołu 

dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych 

wyjaśnień związanych z przeprowadzanymi 

czynnościami.   

 Art. 41j. Kierownik jednostki będącej odbiorcą końcowym 

urządzeń, części urządzeń lub materiałów 

wymienionych w załączniku numer II do Protokołu 

dodatkowego przywiezionych na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia organom 

dozoru jądrowego i inspektorom MAEA dostęp do 

nich w celu dokonania kontroli w ramach dostępu 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 5 lit. b 

Protokołu dodatkowego, umożliwia im przepro-

wadzenie czynności, o których mowa w art. 6 lit. c 

Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbęd-

nych wyjaśnień związanych z przeprowadzanymi 

czynnościami.   

  Art. 41k. 1. Użytkownik gruntów lub zabudowań znaj-

dujących się poza terenem obiektu, w tym 

miejsc, w których znajdują się obiekty lub 

lokalizacje poza obiektami wycofane z użytko-

wania, umożliwia inspektorom dozoru jądro-

wego oraz inspektorom MAEA dostęp do nich 

w celu przeprowadzenia kontroli w ramach 

dostępu uzupełniającego, o którym mowa 

w art. 5 lit. a pkt (iii) oraz lit. c  Protokołu 

dodatkowego, umożliwia przeprowadzenie 

czynności, o których mowa w art. 6 lit. a oraz d 

Protokołu dodatkowego, oraz udziela im nie-

zbędnych wyjaśnień związanych z przepro-

wadzanymi czynnościami.   

2.  Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, mogą 

być obecni inspektorzy Euratomu za zgodą 

Prezesa Agencji wyrażoną w zawiadomieniu 

o przeprowadzeniu kontroli. 

  Art. 41l.  Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w art. 41e, kierownik jednostki, o której mowa 

w art. 41f-41j, oraz użytkownik gruntu lub za-

budowań, o którym mowa w art. 41k ust. 1, 

w sytuacji, w której ma być przeprowadzona 
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kontrola w ramach dostępu uzupełniającego na 

podstawie Protokołu dodatkowego, umożliwia 

dostęp do nich odpowiednio organom dozoru 

jądrowego, inspektorom MAEA lub inspektorom 

Euratomu w terminie wskazanym w zawiadomieniu 

o planowanej kontroli, przekazanym przez Prezesa 

Agencji lub osobę przez niego upoważnioną za 

pomocą faksu, poczty elektronicznej lub tele-

fonicznie co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem 

kontroli.”; 

 14)  w art. 42 uchyla się pkt 1; 

 15)  w art. 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób zabezpieczenia źródeł wysokoaktywnych przed 

uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób 

niepowołanych, mając na względzie konieczność zapo-

bieżenia powstaniu zdarzenia radiacyjnego związanego 

z takim źródłem.”; 

  16)  po art. 43 dodaje się art. 43a- 43d w brzmieniu: 

„Art. 43a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wytwa-

rzającej źródła wysokoaktywne ma obowiązek: 

1) nadać każdemu ze źródeł niepowtarzalny 

numer identyfikacyjny, a jeżeli jest to możli-

we, wygrawerować albo wybić ten numer 

w sposób trwały na obudowie źródła  i jego 

pojemniku; 

2) w przypadku gdy nie jest możliwe 

wygrawerowanie albo wybicie numeru 

identyfikacyjnego na pojemniku lub na 

obudowie źródła, a także w przypadku 

pojemników transportowych wielokrotnego 
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użytku – umieścić na pojemniku informację 

o typie źródła; 

3) oznaczyć pojemnik ze źródłem, a jeżeli jest 

to możliwe także obudowę źródła, sym-

bolem promieniowania jonizującego, które-

go wzór określa załącznik nr 3 do ustawy; 

4) dołączyć do źródła dokument zawierający 

numer identyfikacyjny źródła, wskazujący, 

że zostało ono oznaczone w sposób 

określony w pkt 1-3 oraz stwierdzający 

czytelność tego oznaczenia; 

5) wraz ze źródłem dostarczyć jednostce 

organizacyjnej będącej odbiorcą źródła 

fotografie źródła i pojemnika źródła tych 

samych typów. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, która do-

starcza lub udostępnia innej jednostce orga-

nizacyjnej źródło wysokoaktywne przywożone 

spoza terytorium Unii Europejskiej, ma 

obowiązek zapewnić, że dostarczone źródło 

posiada nadany przez wytwórcę niepowtarzalny 

numer identyfikacyjny, pojemnik ze źródłem 

i źródło są oznaczone w sposób określony 

w ust. 1 pkt 1-3, a do źródła jest dołączony 

dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

 Art. 43b. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej 

działalność ze źródłem wysokoaktywnym ma 

obowiązek: 

1) sprawić, żeby do źródła został dołączony 

dokument zawierający numer identyfika-

cyjny źródła i wskazujący, że zostało ono 
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oznaczone w sposób określony w art. 43a 

ust. 1 pkt 1-3 oraz potwierdzający czytel-

ność tego oznaczenia; 

2) przed przekazaniem źródła innej jednostce 

organizacyjnej sprawdzić, czy posiada ona 

zezwolenie Prezesa Agencji na działalność 

z tym źródłem; 

3) niezwłocznie zawiadomić Prezesa Agencji 

o kradzieży  lub utracie źródła, a także 

o korzystaniu z niego przez osobę nie-

uprawnioną; 

4) po zakończeniu działalności ze źródłem       

– niezwłocznie przekazać źródło: 

a) jednostce organizacyjnej posiadającej 

zezwolenie na wykonywanie działalności 

z takim źródłem albo 

b) państwowemu przedsiębiorstwu użytecz-

ności publicznej, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1,  albo  

c) jednostce organizacyjnej, która źródło 

dostarczyła albo udostępniła. 

2.  Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

dołącza się fotografie, o których mowa 

w art. 43a ust. 1 pkt 5, oraz, stosownie do 

okoliczności, fotografię typowego opakowania 

transportowego, urządzenia lub sprzętu, typu 

takiego, jak ten, w którym znajduje się to 

źródło. 

3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności 

polegającej na składowaniu i przechowywaniu 
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źródła wysokoaktywnego przez państwowe 

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, 

o którym mowa w art. 114 ust. 1, oraz do 

działalności polegającej na transporcie takiego 

źródła. 

  Art. 43c. 1. Prezes Agencji prowadzi  rejestr źródeł wy-

sokoaktywnych, z którymi jest wykonywana  

działalność oraz innych zamkniętych źródeł 

promieniotwórczych stosowanych i przecho-

wywanych w jednostkach organizacyjnych 

wykonujących na podstawie zezwolenia dzia-

łalność polegającą na stosowaniu lub prze-

chowywaniu zamkniętych źródeł promie-

niotwórczych lub urządzeń zawierających takie 

źródła. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera 

określenie: 

1) jednostki organizacyjnej wykonującej dzia-

łalność ze źródłem ; 

2) typu  źródła; 

3) izotopu promieniotwórczego zawartego 

w źródle; 

4) aktywności źródła w momencie wytwo-

rzenia, a jeżeli nie jest znana, w momencie 

wprowadzenia źródła do obrotu albo wejścia 

w posiadanie źródła przez jednostkę orga-

nizacyjną prowadzącą działalność z  tym 

źródłem; 

5) w przypadku źródeł wysokoaktywnych, tam 

gdzie to możliwe, także numer identyfika-

cyjny źródła. 
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3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyko-

nujących działalność ze źródłami wysoko-

aktywnymi oraz kierownicy jednostek organi-

zacyjnych wykonujących na podstawie zezwo-

lenia działalność polegającą na stosowaniu lub 

przechowywaniu zamkniętych źródeł promie-

niotwórczych lub urządzeń zawierających takie 

źródła przekazują Prezesowi Agencji kopie 

dokumentów ewidencji źródeł promienio-

twórczych, w tym źródeł wysokoaktywnych. 

4. Kopie dokumentów ewidencji źródeł promie-

niotwórczych, o których mowa w ust. 3, 

stanowią podstawę dokonywania wpisów do 

rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

  Art. 43d. 1. Kierownik jednostki, której pracownicy mogą 

w trakcie pracy zetknąć się ze źródłami 

niekontrolowanymi, w szczególności kierownik 

jednostki zajmującej się magazynowaniem, 

sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali, ma 

obowiązek zapewnić tym pracownikom szko-

lenie obejmujące: 

1) informację o możliwości natknięcia się na 

takie źródło; 

2) wizualne wykrywanie źródeł niekontrolo-

wanych i ich pojemników; 

3) podstawowe informacje o promieniowaniu 

jonizującym i jego skutkach; 

4) działania, jakie należy podjąć w przypadku 

wykrycia albo podejrzenia wykrycia źródła 

niekontrolowanego. 
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2. Komendant Główny Straży Granicznej, Szef 

Służby Celnej oraz Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej zapewniają 

szkolenie, o którym mowa w ust. 1, funkcjo-

nariuszom Straży Granicznej, Służby Celnej 

oraz strażakom, którzy mogą zetknąć się ze 

źródłami niekontrolowanymi w związku z peł-

nioną służbą.”; 

 17)  art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. Rada Ministrów, kierując się koniecznością za-

pobiegania niekontrolowanemu narażeniu pracow-

ników i osób z ogółu ludności związanemu 

z wykonywaniem pracy ze źródłami promieniowa-

nia jonizującego, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze 

źródłami promieniowania jonizującego, uwzględ-

niając: 

1) wymagania techniczne i wymagania ochrony 

radiologicznej dotyczące pracowni stosujących 

źródła promieniotwórcze lub urządzenia 

zawierające takie źródła oraz wymagania 

dotyczące urządzeń wytwarzających promie-

niowanie jonizujące i pracowni stosujących 

takie urządzenia, z wyjątkiem aparatów 

rentgenowskich do celów diagnostyki medycz-

nej, radiologii zabiegowej, radioterapii po-

wierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowo-

tworowych oraz pracowni stosujących takie 

aparaty, w tym w szczególności wzory tablic 

informacyjnych do oznakowania wejść do pra-

cowni, wzór tablicy informacyjnej do ozna-

kowania miejsca przechowywania źródeł 
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promieniotwórczych oraz podział pracowni 

izotopowych z otwartymi źródłami promie-

niotwórczymi na klasy i kryteria tego podziału; 

2) wymagania dotyczące pracy ze źródłami 

promieniotwórczymi, urządzeniami zawiera-

jącymi takie źródła oraz urządzeniami wy-

twarzającymi promieniowanie jonizujące, sto-

sowanymi poza pracowniami, o których mowa 

w pkt 1; 

3) sposób prowadzenia kontroli i ewidencji, 

o których mowa w art. 43 ust. 1, częstotliwość 

tej kontroli i sposób dokumentowania jej 

wyników, w tym  ustali wzory kart ewiden-

cyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł 

promieniotwórczych, okres przechowywania 

tych kart i innych dokumentów ewidencji, 

dokumenty ewidencji, których kopie stanowią 

podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa 

w art. 43c ust. 1, częstotliwość ich przeka-

zywania, a także okres przechowywania tych 

kopii przez Prezesa Agencji.”; 

 18) w art. 48: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych dokonuje 

kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której 

znajdują się odpady, a w momencie przyjmowania 

odpadów kierownik jednostki organizacyjnej przyj-

mującej odpady promieniotwórcze.”, 

b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stwierdzenia nieprawidłowości w kwalifikacji, o której 

mowa w ust. 1.”;  
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 19)  w art. 62 : 

a)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Odpadami promieniotwórczymi w rozumieniu niniej-

szego artykułu są odpadły stałe, ciekłe lub gazowe, 

zawierające substancje promieniotwórcze lub 

skażone tymi substancjami, których wykorzystanie 

jest niecelowe lub niemożliwe, w których substancje 

promieniotwórcze przekraczają wartości aktywności 

całkowitej i stężenia promieniotwórczego określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 

jako kryterium zwolnienia z obowiązku uzyskania 

zezwolenia albo zgłoszenia, w tym wycofane 

z  użytkowania (zużyte) zamknięte źródła promie-

niotwórcze, z wyjątkiem takich źródeł, które nie 

zawierają materiałów rozszczepialnych i  są zwra-

cane 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 

materiałów jądrowych, źródeł promieniotwó-

rczych i urządzeń zawierających takie źródła, 

termin i sposób zawiadomienia Prezesa Agencji 

o dokonanym przywozie i wywozie, a także treść 

tego zawiadomienia oraz wzór deklaracji 

przewozu zamkniętego źródła promieniotwór-

czego przywożonego z państwa niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do 

takiego państwa,  mając na względzie koniecz-

ność zapewnienia ochrony przed promie-
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niowaniem jonizującym pracowników i osób 

z ogółu ludności;”, 

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przesłanki udzielania przez Prezesa Agencji 

zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego 

paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu 

lub przechowywania, sposób postępowania 

w sprawie ubiegania się o zgodę oraz wzór 

dokumentu związanego z tym postępowaniem, 

mając na względzie konieczność zapewnienia 

bezpiecznego postępowania z wypalonym 

paliwem jądrowym.”; 

 20)  po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: 

„Art. 62a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może 

określić, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść 

granicznych, którymi mogą być wwożone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone 

z tego terytorium materiały jądrowe, źródła 

promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie 

źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone 

paliwo jądrowe, kierując się koniecznością za-

pewnienia kontroli zgodności zgłoszonej przesyłki 

z faktyczną jej zawartością oraz mając na 

względzie konieczność zapewnienia ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym pracowników i osób 

z ogółu ludności.”; 

21) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu: 

„Art. 70a.  Nadzorowi i kontroli, o których mowa w art. 63 

ust. 1, wykonywanym na zasadach określonych 
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w niniejszym rozdziale podlegają także jednostki, 

na terenie których mogą, w szczególności 

w  wyniku działalności prowadzonej w przeszłości, 

znajdować się materiały jądrowe, źródła pro-

mieniotwórcze, urządzenia zawierające takie 

źródła, odpady promieniotwórcze lub wypalone 

paliwo jądrowe, chociażby nie wykonywały one 

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1.”; 

22) w art. 72 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) przyjmuje i weryfikuje informacje o zdarzeniach radia-

cyjnych;”; 

23) po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu: 

„Art. 72a. W sytuacji, gdy informacje otrzymane ze stacji 

i  placówek są niewystarczające dla dokonania 

oceny sytuacji radiacyjnej kraju, Prezes Agencji 

prowadzi pomiary mocy dawki promieniowania 

jonizującego i skażeń promieniotwórczych w wy-

branych miejscach na terenie kraju nie objętych 

monitoringiem prowadzonym przez stacje i pla-

cówki.”; 

 24) w art. 74 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego lub wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 

określa: 

a)  częstotliwość przekazywania przez stacje wyników 

pomiarów do Centrum do Spraw Zdarzeń Radia-

cyjnych, 

b) miejsca, częstotliwość oraz zakres pomiarów wyko-

nywanych przez placówki, a także częstotliwość 
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przekazywania przez nie wyników pomiarów do 

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.”; 

 25) art. 76 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 76. Prezes Agencji przyjmuje informacje o zdarzeniach 

radiacyjnych na terenie kraju, w szczególności 

uzyskiwane na podstawie art. 83 i art. 85 ust. 1, 

a w razie potrzeby udziela, w oparciu o uzyskane 

informacje, bezzwłocznej pomocy w ocenie wiel-

kości powstałego zagrożenia radiacyjnego oraz 

doradza w zakresie likwidacji zagrożenia i usu-

wania skutków zdarzenia.”; 

 26) w art. 77 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) przyjmowanie z MAEA, Komisji Europejskiej oraz 

punktów kontaktowych innych państw i organizacji 

międzynarodowych powiadomień o awariach jądrowych, 

o bezprawnym użyciu, przemieszczeniu, przetworzeniu 

lub zawładnięciu materiałami jądrowymi albo o realnej 

groźbie popełnienia któregokolwiek z tych czynów, 

o kradzieży lub utracie źródła wysokoaktywnego oraz 

o odnalezieniu źródła niekontrolowanego, a także 

przyjmowanie próśb tych państw o udzielenie pomocy 

w przypadku takich zdarzeń i informowanie ich o tym, czy 

pomoc może być udzielona oraz o warunkach i zakresie 

tej pomocy; 

2) przekazywanie do MAEA, Komisji Europejskiej oraz 

punktów kontaktowych, o których mowa w pkt 1, 

powiadomień o powstałych na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej zdarzeniach radiacyjnych oraz faktach 

bezprawnego użycia, przemieszczenia, przetworzenia lub 

zawładnięcia materiałami jądrowymi albo o realnej 

groźbie popełnienia któregokolwiek z tych czynów na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa, o kradzieży lub utracie źródła wysokoaktywnego 

oraz o odnalezieniu źródła niekontrolowanego, a także 

przekazywanie próśb Rzeczypospolitej Polskiej o udzie-

lenie pomocy w przypadku takich zdarzeń;”; 

 27) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. Prezes Agencji może powierzyć wykonywanie 

zadań, o których mowa w art. 72a, art. 74, art. 76 i 

art. 77, instytucji wyspecjalizowanej w dziedzinie 

ochrony radiologicznej.”; 

28)  w art. 84 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego za-

grożenie o zasięgu wojewódzkim akcją likwidacji za-

grożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda  

we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli zdarzenie radiacyjne miało miejsce podczas 

transportu, akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków 

zdarzenia kieruje osoba odpowiedzialna za bezpie-

czeństwo przesyłki w czasie transportu w porozumieniu 

z wojewodą właściwym dla miejsca zdarzenia działającym 

we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym.”; 

29)  art. 86 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 86. W przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu 

mocy dawki  promieniowania jonizującego lub 

wystąpienia skażeń promieniotwórczych, w tym 

spowodowanych aktem terroru, z wyłączeniem 

zdarzeń radiacyjnych, o których mowa w art. 82, 

oraz w przypadku znalezienia porzuconej sub-

stancji promieniotwórczej, w tym źródła niekontro-
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lowanego, akcją likwidacji zagrożenia i  usuwania 

skutków zdarzenia kieruje wojewoda właściwy dla 

województwa, na obszarze którego stwierdzono 

podniesiony poziom mocy dawki promieniowania 

jonizującego, wystąpienie skażeń promieniotwór-

czych lub znaleziono porzuconą substancję 

promieniotwórczą,  we współpracy z państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, podejmując 

stosowne działania interwencyjne określone 

w wojewódzkim planie postępowania awaryjnego, 

z zastrzeżeniem art. 84 ust. 5.”; 

 30)  po art. 86 dodaje się art. 86a-86c w brzmieniu: 

„Art. 86a.  W przypadku wykrycia przez Straż Graniczną lub 

Służbę Celną próby nielegalnego przywozu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji 

promieniotwórczej, o ile nie doszło do zdarzenia 

radiacyjnego, właściwy terenowy organ Straży 

Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej 

Służby Celnej podejmuje działania określone 

w procedurze postępowania opracowanej odpo-

wiednio przez Komendanta Głównego Straży 

Granicznej lub Szefa Służby Celnej i uzgodnionej 

z Prezesem Agencji. 

Art. 86b. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz  wojewoda 

mogą rozszerzyć odpowiednio zakładowy  i  woje-

wódzki plan postępowania awaryjnego, których 

wzory określono w przepisach wydanych na 

podstawie art. 87 pkt 2, o inne elementy konieczne 

ze względu na specyfikę jednostki organizacyjnej 

albo województwa do sprawnego prowadzenia 
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akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków 

zdarzenia. 

Art. 86c. W sytuacji zdarzenia radiacyjnego Prezes Agencji 

prowadzi działania mające na celu identyfikację 

materiałów jądrowych, źródeł, odpadów  i innych 

substancji promieniotwórczych będących przed-

miotem nielegalnego obrotu lub nieznanego 

pochodzenia, a odbioru, transportu, przecho-

wywania i składowania takich materiałów, źródeł, 

odpadów i substancji dokonuje państwowe 

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, o którym 

mowa w art. 114 ust. 1.”; 

 31)  po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu: 

„Art. 91a. W zakresie działań interwencyjnych, o których 

mowa w art. 90, wojewodzie są podporządkowane 

organy i jednostki organizacyjne administracji 

rządowej i samorządu województwa oraz inne siły 

i  środki wydzielone do jego dyspozycji i skiero-

wane do wykonywania tych działań.”;  

32) w art. 114 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zakład wykonuje również działalność polegającą na 

odbiorze, transporcie,  przechowywaniu i składowaniu 

materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych  oraz 

innych substancji promieniotwórczych.”; 

33)  w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zakład z tytułu wykonywania działalności pobiera 

opłaty, których wysokość określa cennik usług Zakładu 

zatwierdzony przez ministra sprawującego nadzór nad 

Zakładem.”; 
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34)  w art. 119:  

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotację pod-

miotową na postępowanie z odpadami promienio-

twórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz na 

odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie 

i  składowanie materiałów jądrowych, źródeł promie-

niotwórczych, a także innych substancji promienio-

twórczych.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zakład może otrzymywać dotację celową na do-

finansowanie kosztów realizacji inwestycji zwią-

zanych z wykonywaniem działalności, o których 

mowa w art. 114 ust. 1 i 1a.”; 

 35) art. 119a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 119a. W razie konieczności dokonania przez Zakład 

nieplanowanego odbioru, transportu, przetwa-

rzania, przechowywania lub składowania odpa-

dów promieniotwórczych lub innych substancji 

promieniotwórczych pochodzących z nielegal-

nego obrotu, niewiadomego pochodzenia, z dzia-

łalności jednostki organizacyjnej, która kończąc 

działalność stała się niewypłacalna lub powsta-

łych w wyniku skażenia środowiska, którego 

sprawca nie jest znany, koszty tych usług są 

pokrywane z budżetu państwa.”; 

36)  w art. 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalania wysokości oraz rozliczania dotacji, o których 

mowa w art. 119 ust. 1 i 1a, w tym rodzaje dokumentów 



 45

 

i  danych, jakie powinny być uwzględnione przy ustalaniu 

wysokości i rozliczaniu dotacji, sposób ustalania opłat, 

o  których mowa w art. 118 ust. 2, uwzględniając czynniki, 

jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu opłat, tryb 

i  termin podawania cennika usług Zakładu do publicznej 

wiadomości oraz sposób prowadzenia gospodarki 

finansowej Zakładu, w tym kontroli sprawozdań finanso-

wych i wyboru biegłych do ich badania, oraz organ 

właściwy do zatwierdzania rocznych sprawozdań finan-

sowych Zakładu, tryb zbywania składników majątkowych, 

sposób finansowania wynagrodzeń i inwestycji, a także 

tryb podejmowania decyzji w sprawach finansowych.”; 

37)  w art. 123 w ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) nie dopełnia obowiązku, 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 dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 43a ust. 1 

lub 2 lub art. 43b ust. 1.”; 

38) po art. 127 dodaje się art. 127a-127d w brzmieniu: 

„Art. 127a. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa 

w art. 22 ust. 3, podlega karze grzywny. 

 Art. 127b.  Kto nie dopełnia obowiązku, 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. 127a-127c, następuje w trybie Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia.”; 

39)  załącznik do ustawy oznacza się jako załącznik nr 1; 

40) dodaje się załączniki nr 2 i 3 do ustawy w brzmieniu 

określonym w załączniku 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 oraz art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe zachowują moc do czasu 

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 pkt 3, art. 25 

pkt 2, art. 28 pkt 1, art. 33 ust. 21 oraz art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

 

Art. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze 

źródłem wysokoaktywnym, na którą wydano zezwolenie do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, z wyjątkiem działalności polegającej na składowaniu lub 

przechowywaniu źródła wysokoaktywnego przez państwowe przedsiębiorstwo 

użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, oraz do działalności polegającej na 

transporcie takiego źródła, zawrze, do dnia 31 grudnia 2007 r., umowę, o której 
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mowa w art.  5 ust. 5a pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo 

atomowe w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 4. 1. W stosunku do źródeł wysokoaktywnych, na działalność 

z którymi wydano zezwolenie do dnia wejścia w życie 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 niniejszą ustawą stosuje się od 

dnia 1 stycznia 2008 r. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wytwarzającej źródła 

wysokoaktywne nie ma obowiązku spełnienia wymagań, o których mowa 

w art. 43a ust. 1, w stosunku do źródeł wytworzonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, która dostarcza lub 

udostępnia innej jednostce organizacyjnej źródło wysokoaktywne przywiezione 

spoza terytorium Unii Europejskiej nie ma obowiązku spełniania wymagań, 

o których mowa w art. 43a ust. 2, w stosunku do źródeł przywiezionych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy.   

4. Do dnia 31 grudnia 2007 r. kierownik jednostki organiza-

cyjnej wykonującej działalność ze źródłem wysokoaktywnym, na którą wydano 

zezwolenie do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem działalności 

polegającej na składowaniu lub przechowywaniu źródła wysokoaktywnego 

przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, oraz do 

działalności polegającej na transporcie takiego źródła, o ile to możliwe: 

1) dołączy do źródła wysokoaktywnego dokument identy-

fikujący to źródło i jego typ; 

2) oznaczy obudowę źródła wysokoaktywnego i po-

jemnik  źródła symbolem promieniowania jonizujące-

go, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy 
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z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe w brzmie-

niu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1)  Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 

– dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli 
przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspól-
noty i poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 035 z 12.02.1992), 

– dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed  
zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 
z 29.06.1996), 

– dyrektywy Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia 
osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego 
związanego z badaniami medycznymi oraz uchylającej dyrektywę 84/466/Euratom 
(Dz. Urz. WE L 180 z 9.07.1997), 

– dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce 
radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 
z 31.12.2003). 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 124) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.  
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Załącznik do ustawy 
Załącznik nr 2 

Poziomy aktywności izotopów promieniotwórczych
 

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

H-3 109 4 x 1011

Be-7 107 2 x 1011

C-14 107 4 x 1011

O-15 109

F-18 106 1010

Na-22 106 5 x 109

Na-24 105 2 x 109

Si-31 106 6 x 109

P-32 105 5 x 109

P-33 108 4 x 1011

S-35 108 4 x 1011

Cl-36 106 1011

Cl-38 105 2 x 109

Ar-37 108 4 x 1011

Ar-41 109 3 x 109

K-40 106 9 x 109

K-42 106 2 x 109

K-43 106 7 x 109

Ca-45 107 4 x 1011

Ca-47 106 3 x 1010

Sc-46 106 5 x 109

Sc-47 106 1011

Sc-48 105 3 x 109

V-48 105 4 x 109

Cr-51 107 3 x 1011

Mn-51 105

Mn-52 105 3 x 109

Mn-52m 105

Mn-53 109

Mn-54 106 1010

Mn-56 105 3 x 109

Fe-52 106 3 x 109

Fe-55 106 4 x 1011

Fe-59 106 9 x 109

Co-55 106 5 x 109

Co-56 105 3 x 109

Co-57 106 1011

Co-58 106 1010

Co-58m 107 4 x 1011

Co-60 105 4 x 109

Co-60m 106

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

Co-61 106

Co-62m 105

Ni-59 108

Ni-63 108 4 x 1011

Ni-65 106 4 x 109

Cu-64 106 6 x 1010

Zn-65 106 2 x 1010

Zn-69 106 3 x 1010

Zn-69m 106 3 x 1010

Ga-72 105 4 x 109

Ge-71 108 4 x 1011

As-73 107 4 x 1011

As-74 106 1010

As-76 105 3 x 109

As-77 106 2 x 1011

Se-75 106 3 x 1010

Br-82 106 4 x 109

Kr-74 109

Kr-76 109

Kr-77 109

Kr-79 105 4 x 1010

Kr-81 107 4 x 1011

Kr-83m 1012

Kr-85 104 1011

Kr-85m 1010 8 x 1010

Kr-87 109 2 x 109

Kr-88 109

Rb-86 105 5 x 109

Sr-85 106 2 x 1010

Sr-85m 107 5 x 1010

Sr-87m 106 3 x 1010

Sr-89 106 6 x 109

Sr-90+ 104 3 x 109(a)
Sr-91 105 3 x 109

Sr-92 106 1010

Y-90 105 3 x 109

Y-91 106 6 x 109

Y-91m 106 2 x 1010

Y-92 105 2 x 109

Y-93 105 3 x 109

Zr-93+ 107



 
 

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

Zr-95 106 2 x 1010

Zr-97+ 105 4 x 109

Nb-93m 107 4 x 1011

Nb-94 106 7 x 109

Nb-95 106 1010

Nb-97 106 9 x 109

Nb-98 105

Mo-90 106

Mo-93 108 4 x 1011

Mo-99 106 1010

Mo-101 106

Tc-96 106 4 x 109

Tc-96m 107 4 x 109

Tc-97 108

Tc-97m 107 4 x 1011

Tc-99 107 4 x 1011

Tc-99m 107 1011

Ru-97 107 5 x 1010

Ru-103 106 2 x 1010

Ru-105 106 1010

Ru-106+ 105 2 x 109

Rh-103m 108 4 x 1011

Rh-105 107 1011

Pd-103 108 4 x 1011(a)
Pd-109 106 2 x 1010

Ag-105 106 2 x 1010

Ag-108m+ 106 7 x 109

Ag-110m 106 4 x 109

Ag-111 106 2 x 1010

Cd-109 106 3 x 1011

Cd-115 106 3 x 1010

Cd-115m 106 5 x 109

In-111 106 3 x 1010

In-113m 106 4 x 1010

In-114m 106 1011

In-115m 106 7 x 1010

Sn-113 107 4 x 1010

Sn-125 105 4 x 109

Sb-122 104 4 x 109

Sb-124 106 6 x 109

Sb-125 106 2 x 1010

Te-123m 107 8 x 1010

Te-125m 107 2 x 1011

Te-127 106 2 x 1011

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

Te-127m 107 2 x 1011

Te-129 106 7 x 109

Te-129m 106 8 x 109

Te-131 105

Te-131m 106 7 x 109

Te-132 107 5 x 109

Te-133 105

Te-133m 105

Te-134 106

I-123 107 6 x 1010

I-125 106 2 x 1011

I-126 106 2 x 1010

I-129 105

I-130 106

I-131 106 3 x 1010

I-132 105 4 x 109

I-133 106 7 x 109

I-134 105 3 x 109

I-135 106 6 x 109

Xe-131m 104 4 x 1011

Xe-133 104 2 x 1011

Xe-135 1010 3 x 1010

Cs-129 105 4 x 1010

Cs-131 106 3 x 1011

Cs-132 105 1010

Cs-134m 105 4 x 1011

Cs-134 104 7 x 109

Cs-135 107 4 x 1011

Cs-136 105 5 x 109

Cs-137+ 104 2 x 1010(a)
Cs-138 104

Ba-131 106 2 x 1010

Ba-140+ 105 5 x 109

La-140 105 4 x 109

Ce-139 106 7 x 1010

Ce-141 107 2 x 1011

Ce-143 106 9 x 109

Ce-144+ 105 2 x 109

Pr-142 105 4 x 109

Pr-143 106 3 x 1010

Nd-147 106 6 x 1010

Nd-149 106 6 x 109

Pm-147 107 4 x 1011

Pm-149 106 2 x 1010

 2



 
 

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

Sm-151 108 4 x 1011

Sm-153 106 9 x 1010

Eu-152 106 1010

Eu-152m 106 8 x 109

Eu-154 106 9 x 109

Eu-155 107 2 x 1011

Gd-153 107 1011

Gd-159 106 3 x 1010

Tb-160 106 1010

Dy-165 106 9 x 109

Dy-166 106 9 x 109

Ho-166 105 4 x 109

Er-169 107 4 x 1011

Er-171 106 8 x 109

Tm-170 106 3 x 1010

Tm-171 108 4 x 1011

Yb-175 107 3 x 1011

Lu-177 107 3 x 1011

Hf-181 106 2 x 1010

Ta-182 104 9 x 109

W-181 107 3 x 1011

W-185 107 4 x 1011

W-187 106 2 x 1010

Re-186 106 2 x 1010

Re-188 105 4 x 109

Os-185 106 1010

Os-191 107 1011

Os-191m 107 4 x 1011

Os-193 106 2 x 1010

Ir-190 106 7 x 109

Ir-192 104 1010

Ir-194 105 3 x 109

Pt-191 106 4 x 1010

Pt-193m 107 4 x 1011

Pt-197 106 2 x 1011

Pt-197m 106 1011

Au-198 106 1010

Au-199 106 1011

Hg-197 107 2 x 1011

Hg-197m 106 1011

Hg-203 105 5 x 1010

Tl-200 106 9 x 109

Tl-201 106 1011

Tl-202 106 2 x 1010

Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

Tl-204 104 1011

Pb-203 106 4 x 1010

Pb-210+ 104 1010

Pb-212+ 105 7 x 109

Bi-206 105 3 x 109

Bi-207 106 7 x 109

Bi-210 106 1010

Bi-212+ 105 7 x 109

Po-203 106

Po-205 106

Po-207 106

Po-210 104 4 x 1011

At-211 107 2 x 1011

Rn-220+ 107

Rn-222+ 108 3 x 109

Ra-223+ 105 4 x 109

Ra-224+ 105 4 x 109

Ra-225 105 2 x 109

Ra-226+ 104 2 x 109(b)
Ra-227 106

Ra-228+ 105 6 x 109

Ac-228 106 6 x 109

Th-226+ 107

Th-227 104 1011

Th-228+ 104 5 x 109

Th-229+ 103 5 x 1010

Th-230 104 1011

Th-231 107 4 x 1011

Th-232nat 103

Th-234+ 105 3 x 109

Pa-230 106 2 x 1010

Pa-231 103 4 x 1010

Pa-233 107 5 x 1010

U-230+ 105 4 x 1011

U-231 107

U-232+ 103 4 x 1011

U-233 104 4 x 1011

U-234 104 4 x 1011

U-235+ 104

U-236 104

U-237 106

U-238+ 104

U-238nat 103

U-239 106
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Izotop promie-
niotwórczy 

Aktywność An 
(Bq) 

Aktywność Aw 
(Bq) 

U-240 107

U-240+ 106

Np-237+ 103 2 x 1011

Np-239 107 7 x 1010

Np-240 106

Pu-234 107

Pu-235 107

Pu-236 104 3 x 1011

Pu-237 107 2 x 1011

Pu-238 104 1011(b)
Pu-239 104 1011

Pu-240 103 1011

Pu-241 105 4 x 1011

Pu-242 104 1011

Pu-243 107

Pu-244 104 4 x 109

Am-241 104 1011(b)
Am-242 106

Am-242m+ 104 1011

Am-243+ 103 5 x 1010

Cm-242 105 4 x 1011

Cm-243 104 9 x 1010

Cm-244 104 2 x1011

Cm-245 103 9 x 1010

Cm-246 103 9 x 1010

Cm-247 104 3 x 1010

Cm-248 103 2 x 108

Bk-249 106 4 x 1011

Cf-246 106

Cf-248 104 4 x 1011

Cf-249 103 3 x 1010

Cf-250 104 2 x 1011

Cf-251 103 7 x 1010

Cf-252 104 5 x 108

Cf-253 105 4 x 1011

Cf-254 103 107

Es-253 105

Es-254 104

Es-254m 106

Fm-254 107

Fm-255 106
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Objaśnienia: 
 
Izotopy opatrzone wskaźnikiem "+" lub "nat" oznaczają izotopy macierzyste znajdujące się w stanie 
równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi, podanymi niżej; w takich przypadkach wartości aktywności 
An podane w tabeli, odnoszą się tylko do izotopów macierzystych, gdyż uwzględniają one również 
udział izotopów pochodnych: 
 

Sr-80+ Rb-80 
Sr-90+ Y-90 
Zr-93+ Nb-93m 
Zr-97+ Nb-97 
Ru-106+ Rh-106 
Ag-108m+ Ag-108 
Cs-137+ Ba-137 
Ba-140+ La-140 
Ce-134+ La-134 
Ce-144+ Pr-144 
Pb-210+ Bi-210, Po-210 
Pb-212+ Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-212+ TI-208, Po-212 
Rn-220+ Po-216 
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 
Ra-228+ Ac-228 
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214 , 
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-232nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, 

Po-212 
Th234+ Pa-234m 
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
U-235+ Th-231 
U-238+ Th-234, Pa-234m. 
U-238nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, 

Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 
U-240+ Np-240 
Np-237+ Pa-233 
Am-242m+ Am-242 
Am-243+ Nn-239 
 
(a) poziom aktywności włącznie z wkładami od izotopów pochodnych o czasie połowicznego rozpa-

du krótszym niż 10 dni; 
(b) włącznie ze źródłami neutronów z berylem. 
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Załącznik nr 3 

Symbol promieniowania jonizującego 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

 
 

Zasadniczym celem niniejszej ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 listopada 

2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, 

poz. 1808) jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady 

2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce 

radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 

346 z 31.12.2003).  

W ustawie nowelizującej zamieszczono także przepisy, których celem jest 

umożliwienie wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

postanowień Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej sporządzonego 

w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, 

poz. 60) oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia pomiędzy Republiką 

Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii,  Republiką 

Federalną Niemiec, Republiką Grecką,  Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim 

Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, 

Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego 

wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej. 

W projekcie zawarto też przepisy, które nakładają na kierowników jednostek 

organizacyjnych szereg obowiązków informacyjnych względem Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki, mających na celu zapewnienie kontroli Prezesa 

PAA nad zabezpieczeniami materiałów jądrowych, objętych przepisami 

Porozumienia pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką 

Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem 

Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczące 
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wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej.  

Rzeczpospolita Polska dnia 1 maja 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej 

i stroną traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej. Zgodnie 

z artykułem 6 ustęp 2 akapit 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia 

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz 

dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, nowe 

Państwa Członkowskie UE zobowiązały się przystąpić na warunkach 

ustanowionych w Akcie o przystąpieniu do umów lub konwencji zawartych lub 

tymczasowo stosowanych wspólnie przez dotychczasowe Państwa 

Członkowskie i Wspólnotę, a także do umów zawartych przez te Państwa, 

związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami.  Powyższy przepis 

artykułu 6 ustęp 2 akapit 1 Aktu o przystąpieniu ma zastosowanie do wyżej 

wymienionych – Porozumienia i Protokołu.  

Obecnie przedmiotowe Porozumienie i Protokół znajdują się w trakcie procesu 

ratyfikacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, 

poz. 1824). 

W przedmiotowym projekcie ustawy nowelizującej zawarto też przepisy  

zmieniające zawarte dotychczas w ustawie – Prawo atomowe upoważnienia do 

wydania aktów wykonawczych tak, żeby w pełni odpowiadały one wymaganiom 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  w świetle najnowszego orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego. 

Przygotowując niniejszą nowelizację, postanowiono ponadto dokonać innych 

nielicznych zmian w istniejących rozwiązaniach, potrzeba dokonania których 

wynikła z dotychczasowej kilkuletniej już praktyki stosowania przepisów ustawy 

– Prawo atomowe. 
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1. Art. 1 pkt 1 projektu 

W związku z proponowanym dodaniem do ustawy – Prawo atomowe definicji 

„jednostki ochrony zdrowia” (patrz uwaga – pozycja 3) istnieje potrzeba 

zastąpienia w całej ustawie dotychczasowego pojęcia „zakład opieki 

zdrowotnej” pojęciem „jednostki ochrony zdrowia”. Zmiana ta będzie dotyczyć  

dotychczasowych art. 33c ust. 7 i 8, art. 33d ust. 4 i 5, art. 3e ust. 2 i 6 oraz  

art. 33g ust. 6, 11 i 12 ustawy – Prawo atomowe. 

 

2. Art. 1 pkt 2 lit. a projektu 

 

W związku z dodaniem niniejszą ustawą nowelizującą dwóch nowych 

załączników do ustawy – Prawo atomowe (załączniki nr 2 i 3) dotychczasowy 

załącznik do ustawy – Prawo atomowe oznaczono jako załącznik nr 1. 

W efekcie odpowiedniej zmiany wymagały definicje zawarte w art. 3 pkt 4-6 

ustawy – Prawo atomowe. 

 

3. Art. 1 pkt 2 lit. b  projektu 

 

Dodano do ustawy definicję „jednostki ochrony zdrowia”. W dotychczasowej 

ustawie ustawodawca posługiwał się pojęciem „zakładu opieki zdrowotnej”. 

Użycie tego pojęcia zawężało zakres zastosowania ustawy tylko do jednostek 

organizacyjnych tworzonych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.). 

Zmiana ma na celu umożliwienie zastosowania przepisów ustawy – Prawo 

atomowe także do innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 

niebędących zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej. Konsekwencją wprowadzenia tej definicji jest zastąpienie 

dotychczas używanego w ustawie – Prawo atomowe pojęcia „zakład opieki 

zdrowotnej” pojęciem „jednostki ochrony zdrowia” (patrz art. 1 pkt 1 ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo atomowe). 
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4. Art. 1 pkt 2 lit. c  projektu 

 

Postanowiono zmienić zawartą w art. 3 pkt 24 ustawy – Prawo atomowe 

definicję „postępowania z odpadami promieniotwórczymi”, tak aby rozwiać 

pojawiające się w dotychczasowym stanie prawnym wątpliwości, czy pojęcie to 

obejmuje usuwanie skażeń promieniotwórczych. 

 

5. Art. 1 pkt 2 lit. d-g projektu 

 

W celu transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 

2003/122/Euratom dodano do ustawy – Prawo atomowe definicję „źródła 

wysokoaktywnego” i „źródła niekontrolowanego” odpowiadające definicjom 

zawartym w art. 2a i 2b tej dyrektywy. W tym samym celu dodano do art. 3 

ustawy – Prawo atomowe definicję „zamkniętego źródła promieniotwórczego” 

oraz „typu zamkniętego źródła promieniotwórczego”. 

  

6. Art. 1 pkt 3 lit. a projektu 

 

W dotychczas obowiązującym przepisie art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe 

określono zawartość wniosku o wydanie zezwolenia. Dodawany do ustawy  

– Prawo atomowe przepis art. 5 ust. 1a określa dokumenty, jakie należy 

dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia i jest konsekwencją 

dotychczasowego art. 6 pkt 2 ustawy – Prawo atomowe. 

 

7. Art. 1 pkt 3 lit. b projektu 

 

Dodawany do ustawy – Prawo atomowe przepis art. 5 ust. 5a ustawy ma na 

celu transpozycję do prawa krajowego przepisu art. 3 ust. 2 lit. a i b dyrektywy 

2003/122/Euratom, zgodnie z którym przed wydaniem zezwolenia na 

działalność ze źródłem wysokoaktywnym należy wprowadzić odpowiednie 

rozwiązania dla bezpiecznego postępowania z tymi źródłami, w tym 

w szczególności wycofanymi z użytkowania. Proponowany przepis art. 5 ust. 5a 

ustawy – Prawo atomowe wprowadza obowiązek dla jednostki organizacyjnej, 
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która chce wykonywać ze źródłem wysokoaktywnym działalność związaną 

z narażeniem, zawarcia z dostawcą lub wytwórcą źródła albo z Zakładem 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (państwowym przedsię-

biorstwem użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy) 

umowy, zawierającej zobowiązanie do odbioru źródła po zakończeniu 

działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz 

regulującą sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru 

i postępowania z tym źródłem. 

W projektowanym przepisie art. 5 ust. 5b ustawy – Prawo atomowe określono 

formy zabezpieczenia umowy dotyczącej odbioru i postępowania ze źródłem 

wysokoaktywnym po zakończeniu z nim działalności, zawieranej między 

jednostką organizacyjną, która występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

tę działalność a państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, 

o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie takie wydaje się 

niezbędne z uwagi na fakt, że w dotychczasowej praktyce działalności Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych zdarzają się przypadki, 

w których jednostka organizacyjna odmawia pokrycia kosztów postępowania ze 

źródłem wysokoaktywnym, tłumacząc się brakiem środków na ten cel. 

Jednocześnie w projektowanym art. 5 ust. 5c ustawy – Prawo atomowe 

proponuje się, żeby wysokość zabezpieczenia nie mogła przekroczyć kosztów 

odbioru i postępowania ze źródłem wysokoaktywnym danego typu, określonych 

w cenniku usług Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, 

zatwierdzanym przez organ sprawujący nadzór nad Zakładem –  ma to na celu 

zapewnienie użytkownikom źródeł wysokoaktywnych dostatecznej pewności co 

do wysokości zabezpieczenia. 

Nie określono formy zabezpieczenia dla umowy, o której mowa 

w projektowanym art. 5 ust. 5a pkt 1 ustawy – Prawo atomowe, uznając, że 

w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma podmiotami stosunku 

handlowego (wytwórcę lub dostawcę i odbiorcę źródła) i nie ma sensu 

ingerować w treść wiążącej je umowy. 
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Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b w związku z art. 2 lit. g dyrektywy 2003/122/Euratom 

wyłączono obowiązek zawarcia umowy, o której mowa w projektowanym art. 5 

ust. 5a ustawy – Prawo atomowe w odniesieniu do działalności polegającej na 

składowaniu i przechowywaniu źródła wysokoaktywnego przez państwowe 

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, 

oraz do działalności polegającej na transporcie takiego źródła. 

 

8. Art. 1 pkt 3 lit. c projektu 

 

Projektowany przepis dodaje do ustawy – Prawo atomowe przepis art. 5 ust. 6 

stanowiący, że wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia, a także 

przyjęcie i odmowa przyjęcia zgłoszenia, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Niniejsza zmiana ma na celu zapewnienie obywatelom 

możliwości zaskarżania aktów indywidualnych wydawanych przez organy 

wydające zezwolenia i przyjmujące zgłoszenia. 

Dodawany do ustawy – Prawo atomowe przepis art. 5 ust. 6a umożliwia, tam 

gdzie to niezbędne, uczynienie zadość wymaganiom wynikającym z części 

drugiej art. 3 dyrektywy 2003/122/Euratom określającej, co powinno obejmować 

zezwolenie na wykonywanie działalności ze źródłem wysokoaktywnym. 

Powyższy przepis uzupełnia postanowienia art. 5 ust. 5 ustawy – Prawo 

atomowe, a także jest zgodny z art. 107 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zgodnie z którym przepisy szczególne mogą określać także 

inne składniki, które powinna zawierać decyzja administracyjna. 

 

9. Art. 1 pkt 3 lit. d projektu 

 

Przepis art. 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej (Traktatu Euratom) przyznaje Komisji Europejskiej kompetencję do 

nakładania na osoby i przedsiębiorstwa określonych w tym przepisie sankcji, 

w przypadku naruszenia obowiązków określonych w rozdziale VII Traktatu 

Euratom.  Zgodnie z art. 83 ust. 4 Traktatu Euratom, Państwa Członkowskie są 
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zobowiązane  do zapewnienia stosowania powyższych sankcji, a w razie 

potrzeby, do usunięcia nieprawidłowości przez osoby, które się ich dopuściły.  

Dla wykonania powyższego obowiązku dokonuje się niniejszą ustawą 

rozszerzenia art. 5 ust. 11 ustawy – Prawo atomowe, określającego przesłanki 

obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności związanej 

z narażeniem, o przypadek niewykonania przez jednostkę organizacyjną sankcji 

nałożonych na nią przez Komisję Europejską na podstawie art. 83 Traktatu 

Euratom. 

 

10. Art. 1 pkt 4 projektu 

Przepis art. 6 lit. f dyrektywy 2003/122/Euratom wymaga, żeby każdy dysponent 

źródła wysokoaktywnego, przed przekazaniem źródła innemu użytkownikowi, 

upewnił się, że jest on posiadaczem zezwolenia na wykonywanie działalności 

z takim źródłem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 wyżej wymienionej dyrektywy Państwa 

Członkowskie mają obowiązek zapewnić, żeby wszelka działalność ze źródłem 

wysokoaktywnym, włącznie z jego pozyskaniem, wymagała zezwolenia. Ustawa 

– Prawo atomowe w brzmieniu dotychczas obowiązującym przewiduje 

obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej 

z narażeniem, przy czym w przypadku źródeł promieniotwórczych obowiązkiem 

tym jest objęta  każda forma działalności ze źródłem, nie ma jednak wymogu 

posiadania zezwolenia na wejście w posiadanie źródła. Wprowadzanie takiego 

zezwolenia wydaje się niecelowe, z uwagi na fakt, że istnieje wymóg posiadania 

zezwolenia zarówno na stosowanie, jak i na przechowywanie źródeł 

promieniotwórczych.  

W art. 123 ust. 1 pkt 4 ustawa – Prawo atomowe dokonuje penalizacji utraty lub 

pozostawienia bez właściwego zabezpieczenia materiału jądrowego, źródła 

promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego 

paliwa jądrowego. Brak jest jednak przepisu zakazującego przekazywania 

materiału jądrowego, źródła promieniowania jonizującego, odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego podmiotowi 

nieposiadającemu zezwolenia na działalność z nimi. Z tego powodu 

postanowiono dodać do ustawy – Prawo atomowe przepis art. 5a. Uznano przy 
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tym, że niewłaściwe byłoby ograniczanie jego zakresu tylko do źródeł 

wysokoaktywnych.  

Nowy art. 5b ustawy – Prawo atomowe stanowi, że zawartość naturalnych 

izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także 

w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, nie może 

przekraczać wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 

pkt 3 ustawy, a  także określa, kto może prowadzić kontrolę zawartości tych 

izotopów w wyżej wymienionych surowcach i materiałach. Dotychczas 

obowiązująca ustawa w całości odsyła w powyższych kwestiach do wydanego 

na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych 

izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także 

w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli 

zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 1850). Nie ulega jednak 

wątpliwości, że wprowadzanie przewidzianych przedmiotowym przepisem 

ograniczeń powinno być objęte regulacją ustawową, a nie aktem 

wykonawczym. 

 

11. Art. 1 pkt 5 projektu 

 

Przygotowując niniejszą nowelizację ustawy – Prawo atomowe, dokonano 

przeglądu upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych 

zawartych dotychczas w ustawie – Prawo atomowe pod kątem ich zgodności 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Działania te podjęto w wykonaniu 

ustaleń przyjętych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 lipca 2004 r., 

zobowiązujących ministrów do zgłaszania do Rządowego Centrum Legislacji 

propozycji nowelizacji ustaw zawierających wadliwe upoważnienia do 

wydawania aktów wykonawczych. W wyniku analizy uznano, że w świetle 

dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego część upoważnień 

ustawowych do wydania aktów wykonawczych zawartych dotychczas w ustawie 
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– Prawo atomowe nie spełnia standardów konstytucyjnych i wymagają one 

nowelizacji. W wyniku powyższego proponuje się zmianę art. 6 ust. 3 ustawy   

–  Prawo atomowe. 

 

12.  Art. 1 pkt 6 projektu 

 

Proponowany przepis dokonuje transpozycji do prawa krajowego przepisu art. 8 

ust. 1 dyrektywy 2003/122/Euratom, z tym że projektodawcy uznali, iż z uwagi 

na wagę zawartej w nim regulacji nie można ograniczać go tylko do źródeł 

wysokoaktywnych, ale powinien dotyczyć też innych substancji promienio-

twórczych mogących stworzyć zagrożenie dla pracowników. 

 

13.  Art. 1 pkt 7 projektu 

 

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania centralnego rejestru dawek 

promieniowania jonizującego ujawniła praktyczne problemy związane 

z aktualnością informacji o narażeniu pracownika, jakie może uzyskać kierownik 

jednostki organizacyjnej chcącej zatrudnić pracownika. Stosownie do przepisu 

art. 22 ustawy – Prawo atomowe, przed zatrudnieniem pracownika 

w warunkach narażenia, kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany 

wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o informację z centralnego rejestru 

dawek o dawkach otrzymanych przez tego pracownika w roku kalendarzowym, 

w którym występuje z wnioskiem, oraz w okresie czterech poprzednich lat 

kalendarzowych.  W związku z tym, że centralny rejestr dawek gromadzi 

informacje o dawkach otrzymanych przez pracowników począwszy od dnia 

1 stycznia 2003 r. nie ma możliwości przekazania wyczerpującej informacji 

o narażeniu pracowników przed tą datą bez sięgnięcia do informacji 

zgromadzonych i przechowywanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, 

które przed dniem 1 stycznia 2003 r. prowadziły pomiary dawek indywidualnych 

oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego. Podobnie, projektowany 

przepis art. 22 ust. 2 ma na celu zapewnienie wyczerpującej i aktualnej 

informacji o narażeniu pracownika na promieniowanie jonizujące. 
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Wprowadzony przepisem art. 22 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe obowiązek 

bezpłatnego przekazywania Prezesowi Agencji informacji o narażeniu 

pracowników jest uzasadniony faktem, że celem przepisu jest zapewnienie 

ochrony pracowników przed zbyt dużym narażeniem. Prezes Agencji nie 

pobiera żadnych opłat za udzielanie informacji z centralnego rejestru dawek, 

a jednostki badawczo-rozwojowe, które prowadzą pomiary dawek 

indywidualnych oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego, wykonują te 

usługi na zasadach komercyjnych, pobierając stosowne opłaty. 

 

14.  Art. 1 pkt 8 projektu 

 

Patrz uwaga – pozycja  10. 

  

15.  Art. 1 pkt 9 projektu 

 

Patrz uwaga – pozycja  11. 

 

16.  Art. 1 pkt 10 projektu 

 

Dotychczas obowiązujący przepis art. 33 ust. 5 ustawy – Prawo atomowe 

upoważnia Radę Ministrów do uregulowania, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowych zasad i trybu udzielania, rozliczania oraz zwrotu dotacji, 

z uwzględnieniem wzoru wniosku o udzielenie dotacji i niezbędnych 

załączników oraz sposobu dokumentowania realizacji zadania i wykorzystania 

dotacji. Wydaje się, że powyższy przepis nie spełnia wymagań Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze, nie zawiera wytycznych, a poza tym 

kwestie zasad i trybu udzielania, rozliczania i zwrotu dotacji stanowią 

niewątpliwie materię ustawową i nie mogą być regulowane w akcie niższej 

rangi. 

 

17.  Art. 1 pkt 11-13 projektu 

Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie wypełniania przez 
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Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych wynikających 

z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonego w Moskwie, 

Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, poz. 60) 

oraz wydanego na jego podstawie Protokołu dodatkowego do Porozumienia 

pomiędzy Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką 

Finlandii,  Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką,  Irlandią, Republiką 

Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką 

Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą 

Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego 

wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej. 

W projektowanych przepisach art. 41a-41c ustawy – Prawo atomowe zawarto 

też przepisy, które nakładają na kierowników jednostek organizacyjnych szereg 

obowiązków informacyjnych względem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, 

mających na celu zapewnienie kontroli nad działalnością na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej z materiałami jądrowymi, objętej przepisami 

Porozumienia pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką 

Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem 

Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego 

wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej. 

Obowiązek przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do wyżej wymienionych 

umów międzynarodowych wynika z art. 6 ustęp 2 akapit 1 Aktu dotyczącego 

warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki 

Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, 

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 

Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii 

Europejskiej. 

O ile przepisy wyżej wymienionego Porozumienia mają w większości charakter 

samowykonalny, to w przypadku Protokołu konieczne jest dokonanie 
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odpowiednich zmian w obowiązującym Prawie atomowym tak, żeby zapewnić 

wykonanie obowiązków nałożonych na Polskę Protokołem. 

Dotąd, w zakresie objętym wyżej wymienionymi Porozumieniem i Protokołem, 

Rzeczpospolita Polska była związana  z Międzynarodową Agencją Energii 

Atomowej postanowieniami Porozumienia między Rządem Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej 

o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni 

jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. (M. P. z 2004 r. Nr 23, 

poz. 398)  oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Rządem 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii 

Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,  podpisanego w Wiedniu 30 września 

1997 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 145).  

Dotychczas obowiązujące przepisy rozdziału 5 ustawy – Prawo atomowe 

zawierają przepisy, których celem jest umożliwienie wykonania wyżej 

wymienionych umów międzynarodowych. 

 

18.  Art. 1 pkt 14 projektu 

 

Postanowiono uchylić dotychczasowe upoważnienie ustawowe zawarte  

w art. 42 pkt 1 ustawy – Prawo atomowe, z uwagi na fakt, że materię 

regulowaną dotąd rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na jego 

podstawie przeniesiono do rozdziału 5 ustawy – Prawo atomowe. 

 

19.  Art. 1 pkt 15 projektu 

 

Postanowiono dodać do ustawy – Prawo atomowe fakultatywne upoważnienie 

dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu 

zabezpieczenia źródeł wysokoaktywnych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub 

dostaniem się w ręce osób niepowołanych. Dotychczas obowiązujący w tym 

zakresie przepis art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe nakazuje kierownikowi 

jednostki organizacyjnej zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed 
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uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych. 

Ustawa nie określa dotąd sposobu tego zabezpieczenia. Aktualnie trwa 

przegląd zabezpieczeń wszystkich użytkowanych źródeł wysokoaktywnych. 

W wyniku tego przeglądu może okazać się, że z uwagi na wzmożone 

niebezpieczeństwo ze strony źródeł wysokoaktywnych konieczne będzie 

określenie w przepisach powszechnie obowiązujących sposobu ich 

zabezpieczenia. 

 

20.  Art. 1 pkt 16 projektu 

 

Projektowane przepisy art. 43a-43d ustawy – Prawo atomowe dokonują 

transpozycji do prawa krajowego postanowień art. 5-7 oraz art. 8 ust. 2 

dyrektywy 2003/122/Euratom. 

 

21.  Art. 1 pkt 17 projektu 

 

Zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45 ustawy – Prawo 

atomowe jest związana z koniecznością umożliwienia transpozycji do prawa 

krajowego szczegółowych postanowień zawartych w art. 4-6 dyrektywy 

2003/122/Euratom, dotyczących wymagań odnośnie do kontroli i ewidencji 

źródeł wysokoaktywnych. 

 

22.  Art. 1 pkt 18 projektu 

 

Zmiana przepisu art. 48 ustawy – Prawo atomowe jest podyktowana  

koniecznością usunięcia niespójności pomiędzy dotychczasowymi ust. 1 i 2 

tego przepisu. Proponowana zmiana jednoznacznie upoważnia do 

dokonywania kwalifikacji odpadów promieniotwórczych kierownika jednostki 

organizacyjnej przyjmującej odpady. Będzie on dokonywał kwalifikacji odpadów 

w momencie ich przyjmowania, a więc w momencie faktycznego przejęcia 

przez niego odpowiedzialności za postępowanie z odpadami promienio-

twórczymi. 
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23.  Art. 1 pkt 19 lit. a projektu 

 

Dotychczas obowiązująca na potrzeby art. 62 ustawy – Prawo atomowe 

definicja odpadów promieniotwórczych wywołuje wątpliwości co do tego, czy 

obejmuje swoim zakresem wszystkie typy wycofanych z użytkowania 

zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Dla rozwiania tych wątpliwości 

postanowiono doprecyzować przedmiotową definicję poprzez wyraźne 

zaliczenie do odpadów promieniotwórczych wycofanych z użytkowania 

(zużytych) zamkniętych źródeł promieniotwórczych, z wyjątkiem źródeł 

niezawierających materiałów rozszczepialnych i zwracanych dostawcy. Takie 

ujęcie jest zgodne z art. 13  dyrektywy 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. 

w sprawie nadzoru i kontroli przesyłek odpadów promieniotwórczych między 

Państwami Członkowskimi oraz do i ze Wspólnoty, Dz. Urz. WE L 035 

z 12.02.1992, str. 24 i n. 

 

24.  Art. 1 pkt 19 lit. b projektu 

 

Zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy  

– Prawo atomowe wynika z powodów przytoczonych w uwadze do pozycji 11 

uzasadnienia. 

Konieczność zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 62 ust. 4 

pkt 3 ustawy – Prawo atomowe wynika z faktu, że dotychczasowe 

upoważnienie ma zbyt szeroki zakres regulacji. Upoważnia ono Radę Ministrów 

do określenia, w drodze rozporządzenia, przesłanek udzielania przez Prezesa 

Agencji zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego 

paliwa jądrowego, sposób postępowania w sprawie ubiegania się o zgodę oraz 

wzór dokumentu związanego z tym postępowaniem, mając na względzie 

konieczność zapewnienia bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem 

jądrowym. 

Zmiana wprowadzana niniejszą ustawą nowelizacyjną ogranicza wyżej 

wymienione upoważnienie ustawowe do wypalonego paliwa jądrowego 
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przeznaczonego do przerobu lub przechowywania. Z zakresu przepisu art. 62 

ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe zostało więc wyłączone wypalone paliwo 

jądrowe przeznaczone do składowania. Zgodnie z interpretacją przedstawioną 

przez Komisję Europejską wypalone paliwo jądrowe przeznaczone do 

składowania jest traktowane jak odpad promieniotwórczy i w związku z tym 

objęte jest zakresem regulacji dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 

1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych 

między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz. 

Urz. WE L 035 z 12.02.1992). 

W tej sytuacji, po wejściu w życie niniejszej ustawy nowelizacyjnej, przypadki 

przewozu wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do składowania będą 

regulowane przez przepisy rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na 

podstawie art. 63 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo atomowe, a więc przez przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania 

zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  i tranzyt przez to terytorium odpadów promienio-

twórczych (Dz. U. Nr 98, poz. 985). 

 

25.  Art. 1 pkt 20 projektu 

 

Postanowiono dodać do ustawy – Prawo atomowe fakultatywne upoważnienie 

dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, wykazu przejść granicznych, którymi mogą być wwożone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały 

jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady 

promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe. Ograniczenie liczby przejść, 

którymi mogą być wwożone do kraju i wywożone z niego wyżej wymienione 

źródła promieniowania jonizującego, pozwoli na zapewnienie lepszej kontroli 

przesyłek przy użyciu nowoczesnego sprzętu przez wysokokwalifikowany 

personel. Nie wszystkie przejścia graniczne są w równym stopniu przygotowane 

do przyjęcia takich przesyłek, co rodzi obawy, że przy powierzchownej ich 

kontroli mogłyby w nich być przemycane np. narkotyki.  

 

http://www.paa.gov.pl/Rozp. odpady/Rozp. w spr. odpad�w 2.htm
http://www.paa.gov.pl/Rozp. odpady/Rozp. w spr. odpad�w 2.htm
http://www.paa.gov.pl/Rozp. odpady/Rozp. w spr. odpad�w 2.htm
http://www.paa.gov.pl/Rozp. odpady/Rozp. w spr. odpad�w 2.htm
http://www.paa.gov.pl/Rozp. odpady/Rozp. w spr. odpad�w 2.htm
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26.  Art. 1 pkt 21 projektu 

 

Proponowana zmiana zakłada dodanie do ustawy – Prawo atomowe nowego  

art. 70a przewidującego rozszerzenie zakresu nadzoru i kontroli w zakresie 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na jednostki organizacyjne 

niewykonujące działalności związanej z narażeniem w rozumieniu art. 4 ust. 1 

ustawy – Prawo atomowe, ale na których terenie mogą znajdować się różnego 

rodzaju substancje promieniotwórcze. Doświadczenia ostatnich miesięcy 

dowiodły, że pomimo nadzoru sprawowanego nad jednostkami organizacyjnymi 

wykonującymi działalność związaną z narażeniem i pomimo uregulowań 

prawnych nakazujących odpowiednie postępowanie z substancjami 

promieniotwórczymi po zakończeniu działalności, nie można wykluczyć sytuacji, 

w której jednostka organizacyjna zakończy działalność, nie informując o tym 

organów dozoru jądrowego i pozostawi po sobie teren, na którym będą 

znajdowały się substancje promieniotwórcze. W posiadanie takiego terenu 

może wejść nowy podmiot, który nawet nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, 

że znajdują się na nim substancje promieniotwórcze. Niniejsza propozycja ma 

na celu umożliwienie organom dozoru jądrowego skontrolowanie takiego terenu 

i podjęcie działań zapewniających bezpieczne postępowanie z substancjami 

promieniotwórczymi. 

 

27.  Art. 1 pkt 22 projektu 

 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu czynności 

podejmowanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w celu 

dokonania oceny sytuacji radiacyjnej kraju o czynności najważniejsze z punktu 

widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i cały czas 

faktycznie przez niego wykonywane, to jest przyjmowanie i weryfikację 

informacji o zdarzeniach radiacyjnych. 

 

28.  Art. 1 pkt 23 projektu 

 

Proponowany przepis art. 72a uzupełnia poważną lukę istniejącą 
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w dotychczasowym stanie prawnym w zakresie środków służących Prezesowi 

Agencji do dokonywania oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Pozwala on 

Prezesowi Agencji na prowadzenie, o ile zachodzi taka potrzeba, pomiarów 

mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych 

w wybranych miejscach na terenie kraju, nieobjętych monitoringiem 

prowadzonym przez stacje i placówki. Jest to szczególnie ważne np. w sytuacji, 

gdy dany obszar nie będzie czasowo objęty monitoringiem w sytuacji chwilowej 

awarii stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. 

 

29.  Art. 1 pkt 24 projektu 

 

Projektowany przepis art. 74 pkt 4 ustawy – Prawo atomowe ma na celu 

umożliwienie Prezesowi Agencji właściwej reakcji na pojawiające się 

zagrożenie albo powstałe zdarzenie, poprzez przyznanie mu kompetencji do 

określenia odpowiedniego (adekwatnego do sytuacji) trybu pracy stacji 

wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących 

pomiary skażeń promieniotwórczych. 

 

30.  Art. 1 pkt 25 projektu 

 

Proponowana zmiana art. 76 ustawy – Prawo atomowe jest odpowiedzią na 

potrzeby praktyki, gdy chodzi o działanie w sytuacji wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego. W praktyce (co znajduje zresztą swoje odzwierciedlenie 

w planach postępowania awaryjnego) Prezes Agencji udziela pomocy nie tylko 

w ocenie wielkości powstałego zagrożenia radiacyjnego, ale też doradza 

w zakresie likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia. 

 

31.  Art. 1 pkt 26 projektu 

 

Proponuje się rozszerzenie zakresu działania ustanowionych art. 77 ustawy 

krajowych punktów kontaktowych o kwestie informowania Międzynarodowej 

Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej i punktów kontaktowych innych 

państw o kradzieży lub utracie źródła wysokoaktywnego oraz o odnalezieniu 
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źródła niekontrolowanego, a także o przyjmowanie od wyżej wymienionych 

podmiotów informacji w tych sprawach.  Taka wymiana informacji ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia ochrony radiologicznej obywateli i czyni zadość 

wymaganiom art. 11 dyrektywy 2003/122/Euratom.  

 

32.  Art. 1 pkt 27 projektu 

 

Zmiana art. 78 ustawy – Prawo atomowe jest konsekwencją propozycji dodania 

do ustawy – Prawo atomowe przepisu art. 72a, pozwalającego Prezesowi 

Agencji na prowadzenie, o ile zachodzi taka potrzeba, pomiarów mocy dawki 

promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w wybranych 

miejscach na terenie kraju, nieobjętych monitoringiem prowadzonym przez 

stacje i placówki. W zależności od zaistniałej potrzeby, może się okazać, że 

niezbędne jest skorzystanie w tym zakresie z innej instytucji wyspecjalizowanej 

w ochronie radiologicznej, np. z wysokokwalifikowanej i doświadczonej kadry 

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Centralnego Ośrodka 

Analizy Skażeń Sił Zbrojnych lub wyspecjalizowanych pracowni w jednostkach 

badawczo-rozwojowych  działających w obszarze atomistyki. 

 

33.  Art. 1 pkt 28 projektu 

 

W dotychczasowym stanie prawnym w sytuacji zdarzenia radiacyjnego o takim 

zasięgu i charakterze, że znajduje zastosowanie wojewódzki plan postępowania 

awaryjnego, akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje 

właściwy wojewoda. Proponuje się zmianę przepisów art. 84 ust. 3 i 4 ustawy  

– Prawo atomowe poprzez stwierdzenie, że w sytuacjach wyżej opisanych 

akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje właściwy 

wojewoda we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym. Zmiana powyższa wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym 

zarówno przez wojewodów, jak i przez państwowych wojewódzkich inspektorów 

sanitarnych. Istotne wydaje się wzmocnienie sił wojewody w przypadku 

zdarzenia radiacyjnego o fachową pomoc ze strony państwowej inspekcji 

sanitarnej. Co prawda, w każdym przypadku zdarzenia radiacyjnego pomocy 
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w ocenie wielkości powstałego zagrożenia radiacyjnego udziela Prezes Agencji, 

tym niemniej jednak, ze względu na fakt, że większość zdarzeń radiacyjnych 

ma charakter punktowy, wydaje się, iż niezbędny jest udział w akcji likwidacji 

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia właściwego miejscowo państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, co umożliwi szybką reakcję na 

zdarzenie. Będzie on mógł w większości zdarzeń o niewielkich rozmiarach 

wspomóc wojewodę w ocenie powstałego zagrożenia na tyle skutecznie, że nie 

będzie potrzeby wysyłania na miejsce zdarzenia ekipy dozymetrycznej Prezesa 

Agencji. 

 

34.  Art. 1 pkt 29 projektu 

 

Patrz uwaga z pozycji 33. Dodatkowo,  celem zadośćuczynienia wymaganiom 

art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/122/Euratom, wyraźnie stwierdzono, że wojewódzki 

plan postępowania awaryjnego znajduje zastosowanie także w przypadku 

znalezienia źródła niekontrolowanego.  

 

35.  Art. 1 pkt 30 projektu 

 

Poprzez dodanie do ustawy – Prawo atomowe przepisu art. 86a rozwiązano 

istotny problem praktyczny, a mianowicie sytuację wykrycia przez Straż 

Graniczną lub Służbę Celną próby nielegalnego przywozu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

tranzytu przez to terytorium substancji promieniotwórczej, ale nieprowadzącej 

do powstania zdarzenia radiacyjnego. Proponuje się, żeby w takiej sytuacji 

zostały podjęte działania określone w procedurze postępowania opracowanej 

odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Służby 

Celnej i uzgodnionej z Prezesem Agencji. Dopiero w sytuacji, gdy dojdzie do 

powstania zdarzenia radiacyjnego znajdzie zastosowanie wojewódzki plan 

postępowania awaryjnego. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy 

racjonalności działania. 
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W art. 86b ustawy – Prawo atomowe proponuje się, żeby kierownik jednostki 

organizacyjnej i wojewoda mogli rozszerzyć odpowiednio zakładowy  i woje-

wódzki plan postępowania awaryjnego, których wzory określono w przepisach 

wydanych na podstawie art. 87 pkt 2 ustawy – Prawo atomowe, o inne 

elementy konieczne, ze względu na specyfikę jednostki organizacyjnej albo 

województwa, do sprawnego prowadzenia akcji likwidacji zagrożenia i usuwania 

skutków zdarzenia. Celem przedmiotowego przepisu jest umożliwienie 

podmiotom zobowiązanym do zaplanowania i przeprowadzania akcji ratunkowej 

uwzględnienia okoliczności nadzwyczajnych występujących przy danej 

działalności albo na danym terenie. 

Istotnym uzupełnieniem dotychczas obowiązującej ustawy wydaje się być 

projektowany przepis art. 86c ustawy – Prawo atomowe. Zobowiązuje on 

Prezesa Agencji do prowadzenia działań mających na celu identyfikację 

materiałów jądrowych, źródeł, odpadów  i innych substancji promieniotwórczych 

będących przedmiotem nielegalnego obrotu lub nieznanego pochodzenia. 

Działania te są niezwykle istotne ze względu na zagrożenie dla obywateli 

i środowiska pochodzące od wyżej wymienionych substancji 

promieniotwórczych. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do 

ustalenia ich składu i pochodzenia. Równocześnie przedmiotowy przepis 

przesądza, że dalszym postępowaniem z takimi substancjami promienio-

twórczymi będzie zajmował się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych.  

 

36.  Art. 1 pkt 31 projektu 

 

Projektowany przepis art. 91a ustawy – Prawo atomowe zawiera regulację, 

zgodnie z którą w sytuacji zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim, 

którego skutki są szczególnie poważne, to znaczy takiego, które wymaga 

podjęcia specjalnych działań interwencyjnych określonych w art. 90 ustawy  

– Prawo atomowe, wojewodzie będą podporządkowane organy i jednostki 

organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa oraz inne siły 

i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych 
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działań. Przepis ten ma na celu takie wzmocnienie pozycji wojewody, które 

pozwoli na przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej w sytuacji szczególnych 

zagrożeń. 

 

37.  Art. 1 pkt 32 projektu 

 

Projektowany przepis art. 114 ust. 1a ustawy – Prawo atomowe rozszerza 

zakres działalności państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej  

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych o działalność 

polegającą na odbiorze, transporcie,  przechowywaniu i składowaniu 

materiałów jądrowych, źródeł i innych substancji promieniotwórczych. 

Proponowana zmiana jest konsekwencją propozycji dodania do ustawy – Prawo 

atomowe przepisów art. 5 ust. 5a, art. 43b ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 86c.  

Dyrektywa 2003/122/Euratom wprowadza w art. 3 ust. 2 wymaganie, żeby 

przed wydaniem zezwolenia na działalność ze źródłem wysokoaktywnym 

wprowadzono odpowiednie rozwiązania dotyczące bezpiecznego postępowania 

z tymi źródłami, w tym również po ich wycofaniu z użytkowania. 

Zgodnie z dyrektywą, takie postępowanie może polegać w szczególności na 

umieszczeniu źródła w tak zwanym uznanym obiekcie, to jest obiekcie 

położonym na terytorium Państwa Członkowskiego, posiadającym zezwolenie 

na długoterminowe przechowywanie lub składowanie źródeł lub obiekt 

posiadający zezwolenie na tymczasowe przechowywanie źródeł.  

Z uwagi na fakt, że większość źródeł wysokoaktywnych, z którymi zakończono 

działalność w danej jednostce organizacyjnej zostanie zaliczona do odpadów 

promieniotwórczych, najlepszym do pełnienia roli „uznanego obiektu” 

w rozumieniu wyżej wymienionej dyrektywy jest państwowe przedsiębiorstwo 

użyteczności publicznej – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promienio-

twórczych.  
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38.  Art. 1 pkt 33 projektu 

 

Niniejsza zmiana ma na celu wprowadzenie instrumentu kontroli kształtowania 

przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych cennika usług, 

w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony podmiotów korzystających z usług 

Zakładu i jest konsekwencją rozwiązania zaproponowanego w projektowanym 

art. 5 ust. 5c ustawy – Prawo atomowe. 

 

39.  Art. 1 pkt 34 projektu 

     

Projektowana zmiana przepisu art. 119 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe jest 

konsekwencją dodania do ustawy – Prawo atomowe przepisu art. 114 ust. 1a. 

Dodanie do art. 119 ustawy przepisu ust. 1a nastąpiło w wykonaniu decyzji 

przyjętej przez Komitet Europejski Rady Ministrów i jest konsekwencją 

wyrażonej w art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) zasady, że dotacje 

podmiotowe mogą być przeznaczone tylko na dofinansowanie bieżącej 

działalności ustawowo wskazanego podmiotu. W związku z tym zaistniała 

potrzeba określenia, w jaki sposób sfinansować inwestycje Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 

 

40.  Art.1 pkt 35 projektu 

 

Zmiana przepisu art. 119a ustawy – Prawo atomowe wiąże się z koniecznością 

wskazania źródła pokrycia kosztów usług świadczonych przez Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, w przypadku konieczności 

nieplanowanego odbioru, transportu, przetwarzania, przechowywania lub 

składowania odpadów promieniotwórczych lub innych substancji 

promieniotwórczych pochodzących z nielegalnego obrotu, z niewiadomego 

źródła, z działalności jednostki organizacyjnej, która, kończąc działalność, stała 

się niewypłacalna, lub powstałych w wyniku skażenia środowiska, którego 

sprawca nie jest znany. 
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Przepis art. 3 ust. 2 lit. b dyrektywy 2003/122/Euratom wprowadza wymaganie, 

żeby przed wydaniem zezwolenia na działalność ze źródłem wysokoaktywnym 

wprowadzono odpowiednie rozwiązania dotyczące bezpiecznego postępowania 

ze źródłami, które stają się źródłami wycofanymi z użytkowania, włącznie 

z przypadkiem, gdy dysponent staje się niewypłacalny lub likwiduje działalność. 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 10 powyższej dyrektywy Państwa 

Członkowskie zapewniają ustanowienie – na podstawie rozwiązań, o jakich 

decydują Państwa Członkowskie – systemu zabezpieczenia finansowego lub 

innych równoważnych środków umożliwiających pokrycie kosztów działań 

interwencyjnych związanych z odzyskiwaniem źródeł niekontrolowanych. 

Zmiana przepisu art. 119a ustawy – Prawo atomowe pozwala na spełnienie 

powyższych wymagań dyrektywy. 

 

41. Art. 1 pkt 36 projektu 

 

Postanowiono rozszerzyć dotychczasowe upoważnienie ustawowe zawarte 

w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo atomowe, upoważniające Radę Ministrów do 

określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu rozliczania dotacji 

otrzymywanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, 

o kwestię sposobu ustalania wysokości tych dotacji. Wydaje się, że jest to 

kwestia na tyle ważna z punktu widzenia gospodarowania finansami 

publicznymi, iż powinna zostać uregulowana w przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

 

42. Art. 1 pkt 37 i 38 projektu 

  

W związku z dodaniem do ustawy – Prawo atomowe szeregu nowych 

obowiązków, istnieje konieczność zapewnienia skutecznego sposobu egzekucji 

ich wykonywania. Temu celowi służy nowelizacja rozdziału 15 ustawy – Prawo 

atomowe regulującego kwestie administracyjnych kar pieniężnych i przepisów 

karnych. W celu zapewnienia skutecznego przeprowadzenia kontroli 

przewidzianej przepisami art. 81 Traktatu Euratom i przepisami art. 48  

i art. 71-73 Porozumienia pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, 
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Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem 

Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego 

wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej, dodano przepisy karne uznające czyn utrudniania 

przeprowadzenia wyżej wymienionych kontroli za wykroczenia. 

 

43. Art. 1 pkt 39  i 40 projektu 

 

Dodaje się do ustawy dwa nowe załączniki – nr 2 i 3, celem wykonania 

postanowień dyrektywy 2003/122/Euratom. W związku z tym dotychczasowy 

załącznik do ustawy oznaczono jako załącznik nr 1. 

 

44. Art. 2 projektu 

 

Postanowiono o utrzymaniu w mocy podstawowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie dotychczasowej ustawy – Prawo atomowe, do czasu 

wydania nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez  

18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

45. Art. 3 projektu 

 

Przedmiotowy przepis ma na celu wdrożenie do prawa krajowego 

postanowienia art. 16 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/122/Euratom. 

 

46. Art. 4 projektu 

 

Przedmiotowy przepis, określający, które przepisy wprowadzane niniejszą 

nowelizacją znajdą zastosowanie w stosunku do źródeł wysokoaktywnych, na 

działalność, z którymi wydano zezwolenie przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy nowelizacyjnej, a także określający termin, od którego znajdą 

one zastosowanie, jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 16 dyrektywy 

2003/122/Euratom. 
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47. Art. 5 projektu 

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 grudnia 2005 r. Termin ten wynika 

z regulacji art. 16 dyrektywy 2003/122/Euratom. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje 

 

Projektowana regulacja oddziałuje na: 

– podmioty prowadzące działalność związaną z narażeniem na działanie promie-

niowania jonizującego wymagającą zezwolenia lub zgłoszenia oraz na podmioty 

zamierzające prowadzić taką działalność, w szczególności podmioty prowadzące 

działalność ze źródłami wysokoaktywnymi i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych, 

– pracowników wykonujących pracę w warunkach narażenia na działanie promie-

niowania jonizującego, osoby wykonujące działalność na własny rachunek w ta-

kich warunkach, 

– ogół ludności kraju w zakresie, w jakim ludność ta objęta jest ochroną przed dzia-

łaniem promieniowania jonizującego,  

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność z materiałami 

i technologiami jądrowymi, których dotyczy   Porozumienie i Protokół dodatkowy  

(projektowany art. 40 i 41  ustawy – Prawo atomowe), 

– podmioty prowadzące działalność, podczas wykonywania której ich pracownicy 

mogą zetknąć się ze źródłami niekontrolowanymi, w szczególności Służba Gra-

niczna, Służba Celna, podmioty zajmujące się sprzedażą lub przetwórstwem zło-

mu metali. 

 

 



Obciążenia administracyjne nakładane projektowaną regulacją nie stanowią dużego 

obciążenia dla podmiotów, o których mowa wyżej .  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt ustawy  w ramach konsultacji społecznych został skierowany do następują-

cych podmiotów: 

1) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, 

3) Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, 

4) Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, 

5) Polskie Towarzystwo Onkologiczne, 

6) Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej,  

7) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, 

8) Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej, 

9) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 

10) Instytut Medycyny Pracy, 

11) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, 

12) Konfederacja Pracodawców Polskich, 

13) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

14) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

15) Business Center Club, 

16) Związek Rzemiosła Polskiego, 

17) Stowarzyszenie Związków Zawodowych Służby Celnej, 

18) Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej, 

19) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży  Granicz-

nej, 
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20) Forum Związków Zawodowych, 

21) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 

22) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, 

23) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, 

24) Instytut Problemów Jądrowych, 

25) Instytut Fizyki Jądrowej, 

26) Instytut Energii Atomowej, 

27) Państwowy Zakład Higieny, 

28) Rada Krajowa Federacji Konsumentów, 

29) Federacja Hutniczych Związków Zawodowych, 

30) Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego, 

31) Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. 

Z uwagi na upływ kadencji Rady do Spraw Atomistyki i nieukonstytuowanie się spe-

cjalistycznych komisji Rady w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych ni-

niejszego projektu, nie można było przekazać projektu do konsultacji Komisji Bezpie-

czeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej działającej w ramach Rady do Spraw 

Atomistyki. Jednakże w rozdzielniku powyższym znajdują się instytucje,  których  

przedstawiciele weszli do ww. Komisji Rady do Spraw Atomistyki. 

Projekt został również opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środo-

wiska i Państwowej Agencji Atomistyki. 

W ramach konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi przez: 

1) Instytut Fizyki Jądrowej, 

2) Instytut Energii Atomowej, 

3) Instytut Medycyny Pracy, 

4) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych, 
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5) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 

6) Federację Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. 

Większość uwag została uwzględniona. Nie uwzględniono propozycji dotyczących: 

1) ograniczenia wymogu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 6 projektu ustawy do źródeł 

wysokoaktywnych, co bezpośrednio wynika z dyrektywy 2003/122/Euratom (In-

stytut Fizyki Jądrowej) – utrzymanie zaproponowanego w projekcie uregulowania 

zwiększa bezpieczeństwo pracowników, ludności i środowiska przy wykonywaniu 

działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące,  

2) nieobciążania jednostek badawczo-rozwojowych  nieodpłatnym  przekazywaniem 

informacji, o których mowa w art. 1 pkt 7 projektu ustawy  (Instytut Fizyki Jądro-

wej) – korzystanie przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z tych informacji 

będzie miało miejsce jedynie w latach 2006-2007, dokładne wyjaśnienie przyjęte-

go w projekcie uregulowania znajduje się w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Realizacja nowych zadań wprowadzanych do ustawy – Prawo atomowe wynika z: 

1) wdrożenia dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w spra-

wie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktyw-

nych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003)  i poniesie za sobą wydatki związane z: 

a) obowiązkami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 16 projektu – dotyczy   projek-

towanego: 

–    art.43a ustawy – Prawo atomowe, 

–  art. 43b  ustawy – Prawo atomowe, 

–  art. 3 projektu, 

b) zabezpieczeniem kosztów odbioru i postępowania ze źródłami wysokoaktyw-

nymi po zakończeniu z nimi działalności – art. 1 pkt 3 projektu (dotyczy projek-

towanego art. 5 ust.5a ustawy – Prawo atomowe), 
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c) dodatkowymi zadaniami dla przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, wprowadzonymi przez art. 1 

pkt 32 projektu (dotyczy projektowanego art. 114 ust. 1a ustawy – Prawo ato-

mowe) oraz art. 1 pkt 30 (dotyczy projektowanego art. 86c ustawy – Prawo 

atomowe) – konsekwencją czego jest art. 1 pkt 34 projektu (dotyczy projekto-

wanego art. 119 ust.1 ustawy – Prawo atomowe), 

d) dodatkowymi zadaniami dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzonymi 

przez art. 1 pkt 28 i 29 projektu (dotyczy projektowanego art. 84 ust. 3 i 4 oraz 

art. 86 ustawy – Prawo atomowe). 

2) związania się Polski nowym Porozumieniem i Protokołem dodatkowym w zakresie 

zabezpieczeń materiałów jądrowych (w związku z wejściem do UE), pkt 12 pro-

jektu (dotyczy projektowanego art. 40 i 41 ustawy – Prawo atomowe), 

3) nowymi zadaniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wprowadzonymi 

przez art. 1 pkt 23 i 30 projektu (dotyczy odpowiednio projektowanego  art. 72a 

i art. 86c ustawy – Prawo atomowe). 

 

W chwili obecnej nie jest możliwa ocena skutków finansowych związanych z realiza-

cją zadań wynikających z pkt 1 lit. a i b. Koszty zadań wynikających z pkt 1 lit. a, tiret 

pierwsze obciążą przedsiębiorców wytwarzających źródła wysokoaktywne  lub  zaj-

mujących się obrotem takimi źródłami. Koszty  zadań wynikających z realizacji pkt 1 

lit. a, tiret drugie i trzecie obciążą zarówno budżet państwa, jak i budżety samorządu 

terytorialnego; koszty zadań wynikające z realizacji pkt 1 lit. b będą określały umowy 

zawierane zgodnie z projektowanym art. 5 ust.1 lit. b ustawy – Prawo atomowe i  bę-

dą zróżnicowane w zależności od aktywności źródła promieniotwórczego (ilość źró-

deł wysokoaktywnych stosowanych obecnie przez szpitale wynosi 84, przez jednost-

ki naukowe – 365). 

Koszty zadania związanego z realizacją pkt 1 lit. c szacuje się na ok. 

1 mln 130 tys. zł/rocznie w latach 2006-2008 oraz 472 tys. zł/rocznie począwszy od 

2009 r. Koszty te obejmują przygotowanie magazynu do przechowywania źródeł, 

w tym koszty inwestycji z tym związane oraz koszty przechowywania i składowania 
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źródeł. Będą one ponoszone z budżetu państwa. Szczegółową kalkulację zawiera 

załącznik do OSR. 

Koszty związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1 lit. d, wynoszą  

850 tys. zł. Obecnie Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) sprawuje jedynie nadzór 

nad stosowaniem promieniowania jonizującego (diagnostyka medyczna, radiologia 

zabiegowa, radioterapia powierzchniowa i radioterapia schorzeń nienowotworowych). 

Udzielanie pomocy wojewodzie podczas zdarzeń radiacyjnych będzie się wiąza-

ło z wykonywaniem pomiarów (skażenia środowiska i mocy dawki).  PIS nie posia-

da odpowiedniego sprzętu pomiarowego ani też wyszkolonych pracowników w za-

kresie postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Na wskazaną wyżej kwo-

tę składa się koszt zakupu dodatkowego wyposażenia (26 zestawów do pomiarów 

skażeń promieniotwórczych – 625 tys. zł), koszt  szkoleń pracowników  (ok. 50 osób 

= 100 tys. zł) oraz koszt zakupu środków ochrony indywidualnej – 125 tys. zł.  Środki 

na ten cel powinny zostać przewidziane w budżecie państwa. 

Dodatkowo dla realizacji zadań określonych w pkt 1 i 2 konieczne będzie zwiększe-

nie liczby inspektorów dozoru jądrowego (o 7 osób), z wyposażeniem ich w określo-

ny sprzęt umożliwiający dokonywanie kontroli związanej z tymi zadaniami i wynie-

sie ok. 640 tys. zł w pierwszym roku (w tym na zakup sprzętu pomiarowego ok. 

100 tys. zł, wyjazdy służbowe inspektorów dozoru jądrowego ok. 120 tys. zł, wyna-

grodzenie inspektorów ok. 420 tys. zł).  Koszty związane z realizacją zadań określo-

nych w pkt 3 szacuje się na ok. 240 tys. zł/rocznie. Wymienione zadania obciążą bu-

dżet państwa w części dotyczącej Państwowej Agencji Atomistyki. Realizacja zadań 

przez Prezesa PAA pociąga za sobą wydatki  związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

 

Koszty związane z wprowadzeniem nowych zadań opisanych wyżej oraz źródła ich 

pokrycia przedstawiają poniższe tabele: 
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Koszty związane z realizacją nowych zadań wprowadzanych do ustawy – Prawo 

atomowe  

                                                          (w tys. zł) 
Tab. Nr 1 
 
 2006 r. lata 2007-

2008 
od 2009 r.

Dodatkowe zadania        Dyrektywa Unii  
dla  ZUOP                       Europejskiej 

 1130  1130    472  

Zakup dodatkowego 
wyposażenia 

  310   315         

Szkolenie pracowników     50     50         

Dodatkowe 
zadania dla PIS – 
współpraca z wojewo-
dami przy  
zdarzeniu radiacyjnym

Zakup środków ochrony
indywidualnej 

    60     65    

Nowe zadania dla PAA 
Wynagrodzenia   420    420    420 
Sprzęt   100    110      

1)zwiększenie liczby 
inspektorów dozoru 
jądrowego Delegacje   120    120    120 
2) pomiary mocy daw-
ki oraz identyfi- 
kacji substancji pro-
mieniotwórczych 

 
 
 
 
 

  240    240    240 

          OGÓŁEM 2430 2450 1252 
 
 

Źródła pokrycia kosztów, o których mowa w Tab. Nr 1 
 
 

Tab. Nr 2 

 

Źródła pokrycia  Rok Koszty ogó-
łem (w tys. 
zł) 

Dodatkowe środki z 
budżetu państwa (w 
tys. zł) 

W ramach przyznanych 
limitów w częściach budże-
tu państwa (w tys. zł) 

Inne źródła 9 w 
tys. zł) 

2006 2430 1130 420 (MZ + wojewodowie)
880 (PAA) 

 

2007-
2008 

2450 1130 845 (PAA) 475 MAEAx)

od 
2009 

1252 472 780 (PAA)  

 
x)  Planuje się, że środki potrzebne w latach 2007-2008 dla PIS na zakup sprzętu do 

pomiarów  oraz na szkolenie pracowników PIS (całość potrzeb), jak również 
część środków dla PAA na zakup sprzętu pomiarowego (w wys. 45 tys. zł), zo-
staną pokryte ze środków  Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). 
Pomoc z MAEA może być świadczona w latach 2007-2008 z uwagi na to, 
że przyznawana jest w systemie dwuletnim (obecnie jest już ustalona na lata 
2005-2006).  
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Z powyższych zestawień wynika, że jedynie zadania związane z realizacją dyrektywy 

2003/122/Euratom wymagają zaplanowania dodatkowych środków finansowych 

w budżecie państwa. Przyjęte rozwiązania w tym względzie polegające na adaptacji 

już posiadanych przez ZUOP obiektów jest najtańszym sposobem umożliwiającym 

pełne wykonanie dyspozycji dyrektywy. 

Pozostałe proponowane zmiany w ustawie – Prawo atomowe nie będą miały wpływu  

na budżet państwa ani na budżety administracji samorządowej. 

 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała zasadniczego wpływu na rynek pracy.  

Można  przewidywać nieznaczny wzrost zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc 

pracy w podmiotach wykonujących  działalność związaną ze źródłami wysokoaktyw-

nymi oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 

  
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

 

Projektowana regulacja zwiększy konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospo-

darki, w szczególności na rynkach krajów UE, gdyż krajowi producenci źródeł wyso-

koaktywnych będą w pełni spełniać wymogi UE. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

7. Korzyści społeczne 

 

Projektowana regulacja istotnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej kraju (osób zawodowo narażonych, ludności i środowiska), 

poprzez zapewnienie zgodnego ze standardami UE postępowania ze źródłami wyso-

koaktywnymi, jak również poprzez wprowadzenie procedur reagowania na próby nie-
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legalnego przywozu do Polski lub transportu przez kraj substancji promieniotwór-

czych . 

Zmiana przepisów rozdziału 5 ustawy – Prawo atomowe umożliwi wykonywanie mię-

dzynarodowych zobowiązań RP w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych, co 

wpłynie na poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochronę radiologiczną kraju. 
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Załącznik do pkt 3 Oceny Skutków Regulacji 

KALKULACJA KOSZTÓW 

INWESTYCJE 

1. Źródła promieniotwórcze o aktywności poniżej 400 GBq (izotopy krótkożyciowe)  

– składowanie w KSOP-Różan 

• Zaprojektowanie i wykonanie osłonowego pojemnika 

 transportowego umożliwiającego  bezpośredni zrzut źródeł 

 do komory  składowania obiektu 3a                                               –   47 tys. zł 

• Adaptacja wejścia do luku zrzutowego komory składowania 

            obiektu 3a ( dostosowanie do pojemnika transportowego)            –   26 tys. zł                       

 

2. Źródła promieniotwórcze o aktywności powyżej 400 GBq (izotopy długożyciowe) 

– przechowywanie w KSOP-Różan 

• Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części „b” obiektu nr 1  

(łącznie z systemem alarmowym, zabezpieczeniami 

 mechanicznymi i elektronicznymi)                                                 –   95 tys. zł 

 

3. Źrodła promieniotwórcze o aktywności powyżej 400 GBq (izotopy długo- i krótko-

życiowe) – przechowywanie w bud. 93 (MSOP) na terenie Świerka 

• Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku 93  

      w części B,C i E                                                                             –   270 tys. zł 

• Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej i podjazdu 

 do budynku 93  w części C                                                              –   80 tys. zł 

• Zaprojektowanie i wykonanie komory osłonowej,  

      rozładunkowo-załadowczej na źródła o aktywności  

      do 4TBq (100Ci)                                                                           – 2 350 tys. zł 

• Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego,  

      zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych   

      w obiekcie 93                                                                              –   180 tys. zł 

                                                                                       --------------------------------------- 

                                                                                       Razem (1-3)       3 048 tys. zł, 



w tym 508 tys. zł  koszty wykonania projektów, a 2 540 tys. zł koszty zakupów i prac 

budowlano-montażowych oraz instalacyjnych. 

 

EKSPLOATACJA 

 

1.  Wynagrodzenie  (1,5 etatu)                                              –    84 tys. zł/rok 

2.  Energia, materiały                           –    15 tys. zł/rok 

3.  Amortyzacja (15 lat)                                                               –  203 tys. zł /rok 

4.  Ochrona fizyczna                                                                       –    56 tys. zł/rok 

5.  Rezerwa   (zabezpieczenie płatności w sytuacjach , o których  

 mowa w art. 119a)                                                                   –  90 tys. zł/rok (środki            

niewykorzystane  zmniejszają dotację w  roku następnym)   

6.  Konserwacja i remonty                                                          –  24 tys. zł/rok 

                                           ---------------------------------------------- 

                                          Razem (1-5)   472 tys. zł/rok 

Bez rezerwy (poz. 6): 382 tys. zł/rok 
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HARMONOGRAM WYDATKÓW 

 

 

  ROK            RODZAJ WYDATKÓW                KOSZTY (tys. zł) 

 

1.  2006          1,5 etatu          84   

 rezerwa (zabezpieczenie płatności)  90 

 projektowanie                                            508        

 wykonawstwo             448 

                                           ------------------------------------------ 

                        razem           1 130  

 

2. 2007       1,5 etatu           84 

rezerwa (zabezpieczenie płatności)  –  zakłada się, że przechodzi 

z 2006 r. 

wykonawstwo                    1 046 

                                         ---------------------------------------------- 

                                 razem              1 130  

 

3. 2008       1,5 etatu            84 

rezerwa (zabezpieczenie płatności) –  zakłada się, że przechodzi 

z 2007 r. 

wykonawstwo                                  1 046 

                                    ------------------------------------------------- 

                                   razem            1 130  

 

4.  2009 i później 

• wynagrodzenie  (1,5 etatu)                               –    84 tys. zł/rok 

• energia , materiały                               –    15 tys. zł/rok 

• amortyzacja (15 lat)                                          –  203 tys. zł /rok 

• ochrona fizyczna                                              –    56 tys. zł/rok 
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• rezerwa   (zabezpieczenie płatności w sytuacjach , o których  

           mowa w art.119a)                                               –    90 tys. zł/rok (środki                

           niewykorzystane  zmniejszają dotację w roku następnym)   

• konserwacja i remonty                                        –    24 tys. zł/rok 

                             ------------------------------------------------------------ 

               Razem(1-5)                 472 tys. zł/rok 

                  bez rezerwy:               382 tys. zł/rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-24-om 
 

 4





Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia  

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu 
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 

działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej 
działalności 

 

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 
związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu 
wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 981) 
wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

1) w ust. 1: 

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej działalności, której 
dotyczy wniosek, uwzględniający w szczególności: 

a) określenie podziału pomiędzy pracownikami jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialności w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, 

b) opis sposobu realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i 
utrzymania źródeł promieniowania jonizującego i wyposażenia, 

c) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, 
kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych,”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej.”; 

2)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

   „3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem 
wysokoaktywnym, z wyjątkiem działalności polegającej na składowaniu lub 
przechowywaniu takiego źródła przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo 



atomowe oraz działalności polegającej na transporcie źródła wysokoaktywnego, dołącza 
się dodatkowo: 
1) umowę z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającą 

zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności 
z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującą sposób 
zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru i postępowania ze źródłem albo 

2) umowę z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, o którym mowa 
w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zawierającą 
zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności z 
nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującą sposób 
zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru i postępowania ze źródłem.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2005 r. 
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Uzasadnienie 

projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie 

zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 
działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania 

tej działalności 
 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 6 pkt 2 ustawy 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 ...., poz. ....).  
Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie 
dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania 
jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 981) ma na celu wdrożenie do prawa 
krajowego postanowień dyrektywy 2003/1222/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 
r. w sprawie kontroli wysokoaktywnych źródeł promieniotwórczych i źródeł 
niekontrolowanych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003). 

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 
budżety administracji samorządowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04/ds 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia  

w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w 
surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i 

inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz 
kontroli zawartości tych izotopów 

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące: 

1) zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru 
Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na 
pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie; 

2) kontroli zawartości tych izotopów, w tym w szczególności:  
a) warunki, jakie muszą spełniać laboratoria prowadzące kontrolę odnośnie systemu 

zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenia, warunków lokalowych i 
środowiskowych oraz częstotliwości uczestniczenia w międzylaboratorynych 
pomiarach porównawczych, 

b) sposób pobierania próbek i ich pomiaru oraz czynniki uwzględniane przy 
interpretacji wyników pomiaru. 

§ 2. 1. Zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i 
toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt 
ludzi lub inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie 
ustala się za pomocą: 
 1) wskaźnika aktywności f1, który określa zawartość naturalnych izotopów 

promieniotwórczych, oraz 
 2) wskaźnika aktywności f2, który określa zawartość radu Ra-226. 

 
2. Wskaźniki aktywności, o których mowa w ust. 1, są zdefiniowane wzorami: 
 

                 SK             SRa          STh 
   1) f1 = ------------ + ----------- + -----------, 
            3.000 Bq/kg     300 Bq/kg     200 Bq/kg 

   2) f2 = SRa 

gdzie: 



SK, SRa i STh oznaczają odpowiednio stężenia promieniotwórcze izotopów potasu K-40, radu 
Ra-226 i toru Th-228, wyrażone w bekerelach na kilogram (Bq/kg). 

§ 3. Wartości wskaźników aktywności f1 i f2 nie mogą przekraczać o więcej niż 20% 
wartości: 
 1) f1 = 1 i f2 = 200 Bq/kg w odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza żywego; 
 2) f1 = 2 i f2 = 400 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w obiektach 

budowlanych naziemnych wznoszonych na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do 
zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz do niwelacji takich 
terenów; 

 3) f1 = 3,5 i f2 = 1.000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w 
częściach naziemnych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 2 oraz do niwelacji 
terenów niewymienionych w pkt 2; 

 4) f1 = 7 i f2 = 2.000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w 
częściach podziemnych obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 3, oraz w budowlach 
podziemnych, w tym w tunelach kolejowych i drogowych, z wyłączeniem odpadów 
przemysłowych wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

§ 4. Przy stosowaniu odpadów przemysłowych do niwelacji terenów, o których mowa w § 3 
pkt 2 i 3, oraz do budowy dróg, obiektów sportowych i rekreacyjnych zapewnia się, przy 
zachowaniu wymaganych wartości wskaźników f1 i f2, obniżenie mocy dawki pochłoniętej na 
wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, drogi lub obiektu do wartości nieprzekraczającej 0,3 
mikrogreja na godzinę (µGy/h), w szczególności przez położenie dodatkowej warstwy innego 
materiału. 

§ 5. Kontrolę zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-
226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na 
pobyt ludzi lub inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, prowadzą laboratoria, które: 
 1) posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, obejmujący: 

a) ogólny opis stosowanej metodyki badań, 
b) dokumentację aparatury pomiarowej i wyposażenia technicznego, 
c) instrukcję pobierania i przygotowywania próbek, 
d) instrukcję obsługi spektrometru, 
e) instrukcję wykonywania pomiarów, w tym pomiarów weryfikujących prawidłowość 

działania aparatury pomiarowej, 
f) sposób ewidencji wyników pomiarów, 
g) wzory raportów z badań kontrolnych oraz ewidencję wyników tych badań, 
h) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników; 

 2) są wyposażone: 
a) w urządzenia do przygotowania (rozdrabniania, suszenia, przesiewania i ważenia) próbek, 
b) w spektrometr promieniowania gamma z detektorem scyntylacyjnym lub 

półprzewodnikowym, umożliwiający pomiar zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w próbkach, 

c) w domek osłonny umożliwiający umieszczenie w nim detektora i naczynia pomiarowego 
z mierzoną próbką, 
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d) we wzorcowe źródła do kalibracji energetycznej i kontroli stabilności pracy spektrometru, 
e) we wzorce odniesienia zawierające naturalne izotopy promieniotwórcze, służące do 

kalibracji spektrometru; 
 3) posiadają warunki lokalowe i środowiskowe umożliwiające spełnienie wymagań określonych 

przez producenta w dokumentacji technicznej stosowanej aparatury pomiarowej i urządzeń 
technicznych; 

 4) uczestniczą, na koszt własny, nie rzadziej niż raz na trzy lata, w międzylaboratoryjnych 
pomiarach porównawczych, organizowanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

§ 6. 1. Pobieranie próbek w celu dokonania kontroli, o której mowa w § 5, przeprowadza się 
w sposób zapewniający reprezentatywność tych próbek. 

2. Kontrolowany surowiec, materiał lub odpad, przed umieszczeniem w naczyniu 
pomiarowym, wysusza się do suchej masy i rozdrabnia do wymiaru ziaren poniżej 2 mm. 

3. Jeżeli oznaczanie zawartości radu Ra-226 w próbce odbywa się przez pomiar 
promieniowania produktów jego rozpadu, przed rozpoczęciem pomiaru naczynie pomiarowe z 
próbką utrzymuje się szczelnie zamknięte przez okres nie krótszy niż: 
 1) 5 dni, jeżeli kontrolowany surowiec, materiał lub odpad jest pochodzenia naturalnego i nie 

był poddawany procesowi przeróbki lub podlegał składowaniu przez okres co najmniej 30 
dni, albo 

 2) 14 dni, jeżeli kontrolowany surowiec, materiał lub odpad był poddany procesowi przeróbki. 
4. Skład mineralny i poziom zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych we 

wzorcach odniesienia używanych do kalibracji pomiarów odpowiada kontrolowanym surowcom, 
materiałom lub odpadom. 

5. Przy interpretacji wyników pomiarów uwzględnia się: 
 1) tło promieniowania niepochodzącego od mierzonej próbki; 
 2) wpływ promieniowania obecnych w próbce izotopów, innych niż mierzone; 
 3) efekt samoabsorpcji promieniowania w próbce. 

6. Całkowita niepewność określenia wartości wskaźników aktywności f1i f2, przy poziomie 
ufności 0,95, nie może przekraczać 20% ich wartości, jeżeli są one nie mniejsze niż 0,8 wartości 
tych wskaźników podanych w § 3. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach 
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w 
odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów 
(Dz. U. Nr 220, poz. 1850). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w 
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a 

także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz 
kontroli zawartości tych izotopów 

 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 6 pkt 3 ustawy 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 
...., poz. ....). 
 Jego zakres przedmiotowy i zaproponowane regulacje są zasadniczo zgodne 
z dotychczas obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych 
izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w 
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w 
odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości 
tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 1850).  

Konieczność wydania projektowanego aktu wynika z utraty mocy przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia z uwagi na zmianę upoważnienia do 
wydania przedmiotowego aktu wykonawczego.  

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 
budżety administracji samorządowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/06/ds 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i 
nadzorowanych1)

Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i 
nadzorowanych, w tym w szczególności: 

1) sposób oznakowania tych terenów, z uwzględnieniem wzorów znaków 
ostrzegawczych dla oznakowania granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego; 

2) warunki dostępu i opuszczania tych terenów dla pracowników i innych osób; 
3) warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania pomiarów dozymetrycznych w 

środowisku pracy na tych terenach, w szczególności odnośnie zakresu programu 
pomiarów i wymagań, jakie muszą spełniać osoby wykonujące pomiary. 

§ 2. 1. Określa się następujące podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych: 
  1)  granice terenu kontrolowanego oznacza się znakami ostrzegawczymi, których 

wzór zawiera załącznik do rozporządzenia, oraz tablicami informacyjnymi 
podającymi rodzaj źródeł promieniotwórczych i związane z nimi zagrożenie; 

 2)  znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o których mowa w pkt 1, umieszcza 
się przy wejściu na teren kontrolowany; w przypadku wytyczenia tego terenu poza 
pomieszczeniem zamkniętym umieszcza się je w odstępach nie większych niż 10 
m; 

3) dostęp do terenu kontrolowanego, ograniczony przez zastosowanie środków 
technicznych, w szczególności drzwi, bram lub widocznych blokad mają: 

  a) pracownicy zatrudnieni na tym terenie, 
  b) pacjenci poddawani zabiegom diagnostycznym lub terapeutycznym, 

c) za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego 
osoby inne przeszkolone osoby wyposażone w dawkomierze osobiste 
umożliwiające bezpośrednie określenie dawki otrzymanej w czasie przebywania 
na tym terenie; 

 4) osoby, o których mowa w pkt 3 w lit. a i lit. c, mają dostęp do terenu 
kontrolowanego i jego opuszczania na podstawie przepustek, kart wstępu lub 
identyfikatorów; 

                                                 
1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w 
sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym 
pracowników i ogółu ludności, Dz. U. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1 i n. 
 



 5) dla terenu kontrolowanego opracowuje się instrukcje pracy, odpowiednie do 
zagrożenia związanego z występującymi źródłami i wykonywanymi 
czynnościami. 

 2. Jeżeli na terenie kontrolowanym występuje możliwość rozprzestrzeniania się skażeń 
promieniotwórczych, poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1, zapewnia się: 

1)  przy wejściu - możliwość zmiany odzieży osobistej na odzież roboczą oraz pomiar 
skażeń osobistych i wnoszonego sprzętu; 
2)  przy wyjściu - pomiar skażeń osobistych i wynoszonego sprzętu oraz środki i 
urządzenia do usuwania tych skażeń, zależne od prowadzonych prac, a także zamianę 
odzieży roboczej na osobistą i pojemniki na skażoną odzież roboczą. 

§ 3. 1. Określa się następujące podstawowe wymagania dotyczące terenów nadzorowanych: 
   1) granice terenu nadzorowanego oznacza się znakami ostrzegawczymi, których wzór 

zawiera załącznik do rozporządzenia; 
   2) granice terenu nadzorowanego można oznaczyć również tablicami 

informacyjnymi, podającymi rodzaj źródeł promieniotwórczych i związane z nimi 
zagrożenie, zależnie od prowadzonych prac na tym terenie; 

   3) znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o których mowa w pkt 1 i 2, umieszcza 
się przy wejściu na teren nadzorowany; w przypadku wytyczenia tego terenu poza 
pomieszczeniem zamkniętym umieszcza się je w odstępach nie większych niż 10 m; 

   4) dostęp do terenu nadzorowanego i jego opuszczanie przez osoby inne niż 
pracownicy zatrudnieni na tym terenie podlega rejestracji. 
2. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem czynności wykonywanych na terenie nadzorowanym, 
poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1, opracowuje się instrukcje pracy, odpowiednie 
do zagrożenia związanego z występującymi źródłami i wykonywanymi czynnościami. 

§ 4. 1. Określa się następujące warunki wykonywania pomiarów dozymetrycznych w 
środowisku pracy na terenach kontrolowanych i nadzorowanych: 
   1) ustalenie miejsca, czasu i częstotliwości przeprowadzania pomiarów; 
   2) ustalenie rodzajów wykonywanych pomiarów; 
   3) wskazanie metod, przyrządów oraz procedur pomiarowych. 

2. Zakres programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, o których mowa w 
ust. 1, obejmuje: 
   1) pomiar mocy dawki z określeniem rodzaju i energii promieniowania; 
   2) pomiar i identyfikację skażeń promieniotwórczych powierzchni i powietrza - w 

przypadku możliwości rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych. 
3. Pomiary, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać: 

   1) ciągłą ocenę warunków pracy, w tym ocenę narażenia pracowników i innych osób 
znajdujących się na terenach kontrolowanych albo nadzorowanych; 

   2) kontrolę przestrzegania limitów użytkowych dawek określonych w zezwoleniu na 
prowadzenie działalności na tych terenach; 

   3) weryfikację granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego; 
   4) ocenę narażenia osób znajdujących się poza tymi terenami, spowodowanego 

prowadzoną działalnością, w tym w wyniku usuwania substancji promieniotwórczych z tych 
terenów. 

§ 5. Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy mogą wykonywać osoby: 
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   1) posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej; 
   2) przeszkolone przez inspektora ochrony radiologicznej w zakresie wykonywania 

pomiarów. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie 
podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. Nr 
138, poz. 1161). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  
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Załącznik do rozporządzenia  
Rady Ministrów z dnia................. (poz. ........) 

 
1. Znak ostrzegawczy do oznakowania granic terenu kontrolowanego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Objaśnienia: 
        - wymiary minimalne w [mm], 
        - kolor znaku czerwony na białym tle, 
        - kolor napisu czarny na białym tle 
   - wymiary symbolu promieniowania  

 jonizującego zgodnie z załącznikiem nr 3 
do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - 
Prawo atomowe  
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2. Znak ostrzegawczy do oznakowania granic terenu nadzorowanego 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Objaśnienia: 
        - wymiary minimalne w [mm], 
        - kolor znaku czerwony na białym tle, 
        - kolor napisu czarny na białym tle 
   - wymiary symbolu promieniowania  

 jonizującego zgodnie z załącznikiem nr 3 
do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - 
Prawo atomowe  
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i 

nadzorowanych 
 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 25 pkt 2 ustawy 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 
...., poz. ....). 
 Jego zakres przedmiotowy i zaproponowane regulacje są zasadniczo zgodne 
z dotychczas obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów 
kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. Nr 207, poz. 1161).  

Konieczność wydania projektowanego aktu wynika z utraty mocy przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia z uwagi na zmianę upoważnienia do 
wydania przedmiotowego aktu wykonawczego.  

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 
budżety administracji samorządowej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/07/ds 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych1)

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 
 2) "okresie rejestracyjnym" - rozumie się przez to okres, dla którego jest dokonywana ocena 

narażenia pracowników. 

§ 2. 1. Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A 
jest dokonywana w rejestrze, który obejmuje następujące dane: 
 1) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców 

pracownika; 
 2) informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym; 
 3) uzyskaną z centralnego rejestru dawek informację o dawce skutecznej (efektywnej), 

otrzymanej przez pracownika przed zatrudnieniem w warunkach narażenia w jednostce 
organizacyjnej, z wyodrębnieniem dawek otrzymanych w ostatnich 4 latach kalendarzowych; 

 4) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki skutecznej 
(efektywnej) w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podmiocie dokonującym 
pomiarów i o stosowanych metodach pomiarowych; 

 5) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w 
zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla 
soczewek oczu, skóry oraz dłoni, przedramion, stóp i podudzi, otrzymanych przez 
pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podmiocie dokonującym oceny i 
o podstawie oceny; 

 6) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie: 
a) w wyniku wykonywania przez pracownika rutynowych czynności, 
b) na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, 
c) w szczególnych przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, 
d) na skutek narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. 
2. Okres rejestracyjny obejmuje rok kalendarzowy, z tym że kierownik jednostki 

organizacyjnej może, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, określić 
krótszy okres rejestracyjny. 

                                                 
1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w 
sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym 
pracowników i ogółu ludności, Dz. U. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1 i n., 
 



3. Jeżeli narażenia powstały w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b-d, 
okresem rejestracyjnym jest okres narażenia. 

4. Dawek indywidualnych otrzymanych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 
lit. a i b, nie sumuje się z dawkami indywidualnymi otrzymanymi w okolicznościach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c i d. 

§ 3. 1. Rejestr dawek indywidualnych, o którym mowa w § 2, jest prowadzony w formie 
pisemnej lub elektronicznej księgi rejestrowej, składającej się z kart ewidencyjnych odrębnych 
dla każdego pracownika. 

2. Karty ewidencyjne rejestru dawek indywidualnych obejmują dane określone w § 2 ust. 1. 

§ 4. Dane do rejestracji dawek indywidualnych oraz dokumenty stanowiące podstawę 
rejestracji przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej 
niż przez okres 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy w warunkach narażenia w danej 
jednostce organizacyjnej. 

§ 5. 1. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie elektronicznej księgi 
rejestrowej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza na informatycznych nośnikach danych 
kopię zawartych w księdze danych, co najmniej raz na miesiąc według stanu na ostatni dzień 
miesiąca. 

2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia 
sporządzenia. 

§ 6. 1. Przepisy § 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych 
otrzymywanych przez pracowników kategorii B, jeżeli zezwolenie na prowadzenie działalności 
związanej z narażeniem zawiera warunek prowadzenia oceny narażenia tych pracowników 
wykonujących prace określone w zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych. 

2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1, 4-6, ust. 2 i 3 oraz § 3-5 stosuje się odpowiednio do rejestracji 
dawek indywidualnych otrzymywanych przez inne osoby niż pracownicy kategorii A, w sytuacji 
narażenia: 
 1) na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy; 
 2) wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. 

§ 7. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia roku 
następnego: 
 1) uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników kategorii A 

dane, o których mowa w § 2 ust. 1, 
 2) do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 
- dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego przekazanie. 

2. Jeżeli praca w warunkach narażenia ustała przed upływem roku kalendarzowego, 
przekazanie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu tej pracy. 

3. Niezwłocznie po ustaniu narażenia osób wymienionych w § 6 ust. 2 kierownik jednostki 
organizacyjnej w sytuacji narażenia na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, 
oraz osoba kierująca usuwaniem skutków zdarzenia radiacyjnego lub działaniami 
interwencyjnymi w sytuacji narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, 
przekazują: 
 1) do centralnego rejestru dawek dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6; 
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 2) uprawnionemu lekarzowi dane określone w § 2 ust. 1 - w przypadku osób wymienionych w 
art. 20 ust. 3 ustawy. 
4. Dane, o których mowa w ust. 1 i 3, przekazuje się do centralnego rejestru dawek w formie 

karty zgłoszeniowej. 
5. Wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 8. 1. Centralny rejestr dawek jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych 
składającej się z ułożonych alfabetycznie elektronicznych kart ewidencyjnych, odrębnych dla 
każdego pracownika kategorii A oraz osoby, o której mowa w § 6 ust. 2. 

2. Wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

3. Wprowadzenie danych do centralnego rejestru dawek odbywa się na podstawie kart 
zgłoszeniowych, o których mowa w § 7 ust. 4. 

§ 9. Dane w centralnym rejestrze dawek oraz karty zgłoszeniowe przechowuje się do dnia 
osiągnięcia przez pracownika kategorii A lub osobę, o której mowa w § 6 ust. 2, wieku 75 lat, 
jednak nie krócej niż przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
sporządzono ostatni wpis w centralnym rejestrze dawek dotyczący pracownika lub tej osoby. 

§ 10. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", sporządza 
na informatycznych nośnikach danych kopię zawartych w centralnym rejestrze dawek danych, 
corocznie według stanu na dzień 31 grudnia. 

2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia 
roku, w którym została sporządzona. 

§ 11. 1. Z centralnego rejestru dawek Prezes Agencji przekazuje dane o dawkach 
otrzymanych przez osobę, której dane są zarejestrowane w rejestrze, z uwzględnieniem 
okoliczności narażenia: 
 1) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której osoba ta ma być zatrudniona w 

warunkach narażenia; 
 2) na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w rejestrze. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 
 1) nazwę, adres, numer REGON jednostki organizacyjnej, której kierownik występuje z 

wnioskiem; 
 2) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców osoby, 

której dotyczy wniosek; 
 3) oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, że zamierza zatrudnić osobę, której 

dotyczy wniosek, w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, wraz z określeniem 
rodzaju pracy, którą ta osoba ma wykonywać; 

 4) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę, 
która ma być zatrudniona w warunkach narażenia; 

 5) datę sporządzenia wniosku; 
 6) pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera: 
 1) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce 

zamieszkania osoby występującej z wnioskiem; 
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 2) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę 
występującą z wnioskiem, i jej podpis. 
4. Na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w centralnym rejestrze dawek, 

uzasadniony zamiarem podjęcia pracy w warunkach narażenia poza granicami kraju, Prezes 
Agencji przekazuje jej w języku angielskim dane o otrzymanych przez nią dawkach 
indywidualnych. 

§ 12. Wykaz jednostek badawczo – rozwojowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 
ustawy, obejmuje: 
 1) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; 
 2) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie; 
 3) Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie; 
 4) Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie; 
 5) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach; 
 6) Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku. 

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1753). 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  
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Załączniki do rozporządzenia  
Rady Ministrów z dnia................. (poz. ........) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 
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 ZAŁĄCZNIK Nr 2 
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 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań 
dotyczących rejestracji dawek indywidualnych 

 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 28 pkt 1 ustawy 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 
...., poz. ....). 
 Jego zakres przedmiotowy i zaproponowane regulacje są zasadniczo zgodne 
z dotychczas obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek 
indywidualnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1753). 

Konieczność wydania projektowanego aktu wynika z utraty mocy przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia z uwagi na zmianę upoważnienia do 
wydania przedmiotowego aktu wykonawczego.  

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 
budżety administracji samorządowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05/ds 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 

w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego 

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, 
co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin jego składania oraz dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku; 
2) termin zawiadomienia przez Prezesa Agencji podmiotu, który złożył wniosek o 

udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia 
dotacji; 

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji; 
4) wzory raportów kwartalnych i końcowych z wykonywania działalności, na którą 

została udzielona dotacja oraz terminy ich składania Prezesowi Agencji. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) Prezesie Agencji - rozumie się przez to Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 
 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 
 3) wnioskodawcy - rozumie się przez to ubiegającego się o udzielenie dotacji; 
 4) wykonawcy - rozumie się przez to wnioskodawcę, któremu Prezes Agencji udzielił 

dotacji na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku. 

§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji do Prezesa Agencji w terminie 
od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek 
dotyczy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do rozporządzenia. 
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej 

wnioskodawca dołącza dodatkowo: 
 1) tytuł prawny do nieruchomości; 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 
późn. zm.1)). 

 
§ 4. 1. O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia Prezes Agencji 

zawiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym 
wniosek został złożony. 

2. Odmowa udzielenia dotacji wymaga uzasadnienia. 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, 

poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954.  



§ 5. W celu dokumentowania wykorzystania dotacji wykonawca prowadzi: 
  1) ewidencję księgową - w sposób umożliwiający ustalenie dochodów i rozliczenie 

kosztów, 
  2) subkonto na rachunku bankowym - służące wyodrębnieniu wpływów i wydatków 
- związane z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja. 

§ 6. 1. Wykonawca dokumentuje realizację zadań objętych dotacją i wykorzystanie 
dotacji, składając Prezesowi Agencji raporty kwartalne i końcowe z wykonywania 
działalności, których wzory określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Raporty kwartalne wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca 
od zakończenia każdego kwartału. 

3. Raport końcowy wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca 
od zakończenia umowy. 

4. Jeżeli termin złożenia raportu końcowego pokrywa się z terminem złożenia raportu 
kwartalnego, wykonawca składa raport końcowy. 

 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji 
celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 224, poz. 2272). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  
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Załącznik do rozporządzenia  

Rady Ministrów z dnia................. (poz. ........) 

W Z Ó R 
 

    .................................................  ................................................. 
       (Nazwa i adres wnioskodawcy)  

(miejscowość, data) 

 
 

 

Prezes  
Państwowej Agencji Atomistyki                                    

 
 
 

W N I O S E K 
o udzielenie dotacji celowej w roku .............. 

Część A. 

Dotyczy dotacji udzielanej na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 
33 ust. 2  pkt 1 – 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 
tj. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr……., 
poz……..) 

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  ........................... 2006 r. 
w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania 
jonizującego  (Dz. U. Nr ....., poz. .....) wnoszę o przyznanie dotacji na wykonywanie 
działalności pn.:  

....................................................................................................................................  
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o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt. .......... ustawy 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……., poz……..), w kwocie .......................... tys. zł (słownie złotych 
..............................................). 

 

 

................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam:  
I. Część opisową; 

II. Plan zadaniowo-finansowy wykonywania działalności w roku ......;  
III. Plan dochodów uzyskanych w wyniku wykonywania działalności w roku ...... 

i środki pochodzące z innych źródeł;  
IV. Harmonogram wydatków na wykonywanie działalności w roku ......  
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I.  Część opisowa:  
1. Informacje o wnioskodawcy dotyczące:  

1) potencjału technicznego, a w szczególności sprzętu i aparatury oraz 
infrastruktury technicznej umożliwiających prawidłowe wykonywanie 
działalności oraz potencjału finansowego umożliwiającego 
współfinansowanie działalności będącej przedmiotem wniosku;  

2) kwalifikacji i doświadczenia pracowników, oraz odpowiednich 
uprawnień posiadanych przez osoby wykonujące określone prace lub 
czynności, o ile takie uprawnienia są wymagane do wykonywania 
tych prac lub czynności. 

2. Opis i terminy realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres 
działalności będącej przedmiotem wniosku. 

3. Opis prac planowanych do wykonania w ramach usług obcych wraz 
z uzasadnieniem. 

4. Opis wpływu działalności na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę 
radiologiczną kraju. 
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II. Plan zadaniowo-finansowy wykonywania w  roku ......   działalności  pn.: ...... 
 
II. 1. Dane dotyczące kosztów realizacji zadań wchodzących w zakres dzialalności 
 

w tys. zł 

w tym: 
Koszty realizacji zadań: 

szty bezpośrednie koszty pośrednie 

z tego finansowane: w tym: w tym: 
Wyszczególnienie 

Liczba 
osób  

realizują
cych 

zadanie 
w 

przelicze
niu na 
pełny 

wymiar 
czasu 
pracy 

ogółem 
z dotacji 

z docho-
dów  

i środków 
pocho-

dzących 
z innych 
źródeł 

ogółem: 

wynagrodz
enia  

i składki 
naliczane 

od 
wynagrodz

eń 

materiały  energia usługi  
obce 

inne   
koszty  

bezpośred
nie 

ogółem: 
amortyza-

cja*) 

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zadanie nr 1: ............................................ 
(tytuł zadania) 

  

Zadanie nr 2: ............................................ 
(tytuł zadania) 

  

itd.   

RAZEM            

 
 

*)  O ile amortyzacja rozliczana jest w kosztach pośrednich (jeżeli nie, to winna być wyszczególniona jako składnik kosztów bezpośrednich) 
 

 
 

..................................................... 
(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 



II.2.  Materiały przewidziane do zakupu na potrzeby realizacji w roku .....  zadań 
wchodzących w zakres działalności  pn.: .....  

Wyszczególnienie Koszty w tys. zł: 
1 2 3 

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 1. 

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 2  

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
itd. 

Razem  

OGÓŁEM  

  

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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II.3.  Prace  planowane  do wykonania w ramach  usług obcych na potrzeby 
realizacji w roku .....  zadań wchodzących w zakres działalności  pn.: ..... 

Wyszczególnienie Koszty w tys. zł: 
1 2 3 

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 1. 

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 2  

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
itd. 

Razem  

OGÓŁEM  

 

 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

 8



 
II.4.  Inne koszty bezpośrednie przewidziane na potrzeby realizacji w roku .....  
zadań wchodzących w zakres działalności  pn.: .....  

Wyszczególnienie Koszty w tys. zł: 
1 2 3 

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 1. 

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
Zadanie 2  

Razem  

1. ..............................  

2. ..............................  

itd.  
itd. 

Razem  

OGÓŁEM  

 

 
 
 

..................................................... 
(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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III. Plan dochodów uzyskanych w wyniku wykonywania w roku .... działalności  
pn.: ..... w ramach umowy nr ..... oraz środki pochodzące z innych źródeł 

Lp. Wyszczególnienie tytułów dochodów oraz tytułów środków 
pochodzących z innych źródeł  Kwota w tys. zł 

1 2 3 

   

Razem  
 
 
 

..................................................... 
(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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IV.  Harmonogram wydatków na wykonywanie w roku ..... działalności pn.: ..... 

Finansowanie w tys. zł: 

Miesiąc: 
Ogółem dotacja 

dochody i środki 
pochodzące z 
innych źródeł  

styczeń     

luty    

marzec    

kwiecień    

maj    

czerwiec    

lipiec    

sierpień    

wrzesień    

październik    

listopad    

grudzień    

RAZEM    

 
 
 

..................................................... 
(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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Część B. 

Dotyczy dotacji udzielanej na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 
33 ust. 2  pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. tj. 
z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr……., poz……..) 

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ................................ 2006 
r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania 
jonizującego (Dz. U. Nr ....., poz. .....) wnoszę o przyznanie dotacji na realizację 
inwestycji pn.:  

 
....................................................................................................................................................... 

 

wchodzącej w zakres działalności, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 11 w związku 
z art. 33 ust. 2 pkt. ..... ustawy 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……., poz……..), w 
kwocie .......................................... tys. zł (słownie złotych ............................). 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Do wniosku załączam: 
I. Część opisową;  

II. Harmonogram realizacji inwestycji w roku .....;  
III. Harmonogram finansowania inwestycji w roku .....    
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I. Część opisowa: 
1. Informacje o wnioskodawcy dotyczące: 

1) potencjału technicznego, a w szczególności sprzętu i infrastruktury 
technicznej umożliwiających prawidłową realizację inwestycji oraz 
potencjału finansowego umożliwiającego współfinansowanie inwestycji 
będącej przedmiotem wniosku;  

2) kwalifikacji i doświadczenia pracowników, oraz odpowiednich uprawnień 
posiadanych przez osoby wykonujące określone prace lub czynności, o 
ile takie uprawnienia są wymagane do wykonywania tych prac lub 
czynności. 

2. Uzasadnienie. 
3. Zakres rzeczowy inwestycji. 
4. Wartość kosztorysowa inwestycji (w tys. zł). 
5. Data rozpoczęcia inwestycji. 
6. Data zakończenia inwestycji.  
7. Zakładany wstępnie harmonogram wydatków na realizację inwestycji  w 

poszczególnych latach (w tys. zł)*. 
8. Data osiągnięcia zdolności projektowych.  
9. Planowane efekty rzeczowe realizacji inwestycji.  
 

*) Dotyczy inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 1 rok. 
 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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II. Harmonogram realizacji w roku ...... inwestycji  pn.: ...... 
 

Koszty w  tys. zł: 
Termin: Źródła 

finansowania: 

Lp. Wyszczególnienie* 
rozpocz
ęcia 

zakoń-
czenia 

ogółem 
dotacja  

dochody 
i środki 

pochodz
ące  

z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

...       

itd.       

Razem      
 
 

*) Obejmuje zadania składające się na inwestycję budowlaną (zgodnie z dokumentacją inwestycji), lub specyfikację 
zakupów.  

 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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III. Harmonogram finansowania w roku ...... inwestycji pn.: ......  
   

Finansowanie w tys. zł: 

Miesiąc: 
ogółem dotacja 

dochody i środki 
pochodzące  

z innych źródeł 

styczeń     

luty    

marzec    

kwiecień    

maj    

czerwiec    

lipiec    

sierpień    

wrzesień    

październik    

listopad    

grudzień    

RAZEM    

 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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W Z Ó R 
 
 

................................................................. 
 (miejscowość, dnia) 

 
................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

 

 

R A P O R T 
z wykonywania w okresie .... - .... kw. roku ..... działalności mającej na celu  

zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy 
stosowaniu promieniowania jonizującego w ramach umowy .../SP/... pn.: .....  

 
 

 
................................................... 

autor (autorzy) raportu: 
 

 16



I. Część opisowa  
 

Opis realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres działalności w okresie 

sprawozdawczym wraz z określeniem stanu ich zaawansowania.  

Opis ew. zdarzeń mogących być przyczyną zmian terminów lub zakresów realizacji 

poszczególnych zadań lub działalności jako całości oraz działaniach podjętych celem 

likwidacji ich skutków.  

 

 

 

...................................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II. 
Część finansowa 
 

II.1.  Rozliczenie wydatków poniesionych na wykonywanie w okresie ... - ... kw. 
roku .....  działalności pn.: ..... w ramach umowy .../SP/... 

Wydatki w tys. zł: 

Lp. Wyszczególnienie 
ogółem dotacja 

dochody  
i środki  

pochodzące 
z innych 
źródeł 

1. Kwoty ujęte w harmonogramie w okresie 
sprawozdawczym    

2. Dotacja otrzymana oraz środki 
pochodzące z dochodów i innych źródeł 
uzyskane w okresie sprawozdawczym  

   

3. Dotacja, oraz środki pochodzące z 
dochodów i innych źródeł wydatkowane 
w okresie sprawozdawczym 

   

4. Różnice pomiędzy kwotami ujętymi 
w harmonogramie a dotacją otrzymaną 
i środkami pochodzącymi z dochodów 
oraz innych źródeł uzyskanymi w okre-
sie sprawozdawczym (1 - 2)* 

   

5. Różnice pomiędzy dotacją otrzymaną 
i środkami pochodzącymi z dochodów 
oraz innych źródeł uzyskanymi a 
wydatkowanymi w okresie 
sprawozdawczym (2 - 3)* 

   

*) Podać przyczyny powstania ew. powstałych różnic 
 

 

.................................................................. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II.2. Rozliczenie kosztów realizacji w okresie ... - ... kw. roku ..... zadań w 
ramach działalności pn.: ..... wykonywanej w ramach umowy .../SP/... 

Koszty w tys. zł: 

plan: wykonanie 

Wyszczególnienie 

ogółem dotacja

dochod
y i 

środki 
pochod

zące 
z 

innych 
źródeł 

ogółem dotacja 

dochod
y i 

środki 
pochod

zące 
z 

innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zadanie 1.        

Zadanie 2.        

itd.        

Razem       
 
 Wyjaśnienia dotyczące ew. różnic między planowanymi a rzeczywiście poniesionymi 

kosztami realizacji poszczególnych zadań oraz ich wpływ na wykonywanie działalności.  

 

 

................................................................ 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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III. Rozliczenie dochodów uzyskanych w wyniku wykonywania w okresie .... - .... 
kw.  roku ........ działalności pn.: ............... w ramach umowy .../SP/... oraz 
środków pochodzących z innych źródeł  

Kwota w tys. zł 
Lp. Wyszczególnienie tytułów dochodów oraz środków 

pochodzących z innych źródeł  plan wykonanie

1 2 3 4 

1.    

2.    

itd.    

 Ogółem   

 
 Wyjaśnienia dotyczące ew. różnic między dochodami oraz środkami pochodzącymi z 
innych źródeł: planowanymi i rzeczywiście wydatkowanymi na wykonywanie działalności w 
okresie sprawozdawczym. 

 

 
................................................................ 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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W  Z  Ó R  
 
 

................................................. 
(miejscowość, dnia) 

 
 

................................................................. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

 

 

R A P O R T 
końcowy z wykonywania w roku ........ działalności mającej na celu  

zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy 
stosowaniu promieniowania jonizującego w ramach umowy .../SP/...  

pn.: .................... 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
(Autor/Autorzy raportu) 
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I. Część opisowa  
 
Opis realizacji poszczególnych zadań, wchodzących w zakres działalności, w okresie 

realizacji umowy wraz z określeniem stopnia ich wykonania . 

 
 

......................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II. 
Część finansowa 

II.1. Rozliczenie kosztów realizacji w roku .......... umowy ..../SP.... pn.: ..............  
kwoty wynikające z harmonogramu 

w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 
 ogółem dotacja 

dochody 
lub środki 

pochodząc
e z innych 
źródeł 

1. Kwoty ujęte w harmonogramie w okresie 
sprawozdawczym    

2. Dotacja otrzymana i dochody oraz środki 
pochodzące z innych źródeł uzyskane 
w okresie sprawozdawczym 

   

3. Dotacja i dochody oraz środki pochodzące 
z innych źródeł wydatkowane w okresie 
sprawozdawczym 

   

4. Różnice pomiędzy kwotami ujętymi w 
harmonogramie w okresie 
sprawozdawczym a dotacją otrzymaną i 
uzyskanymi dochodami oraz środkami 
pochodzącymi z innych źródeł (1 - 2)* 

   

5. Różnice pomiędzy dotacją otrzymaną 
i uzyskanymi dochodami oraz środkami 
pochodzącymi z innych źródeł a dotacją 
i dochodami oraz środkami pochodzącymi 
z innych źródeł wydatkowanymi w okresie 
sprawozdawczym (2 - 3)* 

   

*) Podać przyczyny powstania ew. powstałych różnic 

 
 
 

......................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II.2. Rozliczenie kosztów realizacji w  roku ..... zadań w ramach działalności 

pn.: ..... wykonywanej w ramach umowy .../SP/... 

Koszty w tys. zł: 

plan: wykonanie 

Wyszczególnienie 

ogółem dotacja

dochod
y i 

środki 
pochod

zące 
z 

innych 
źródeł 

ogółem dotacja 

dochod
y i 

środki 
pochod

zące 
z 

innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zadanie 1. 
 

............................................ 
(tytuł zadania) 

      

Zadanie 2. 
 

............................................ 
(tytuł zadania) 

      

itd.       

Razem       
 
 Wyjaśnienia dotyczące ew. różnic między planowanymi a rzeczywiście poniesionymi 

kosztami realizacji poszczególnych zadań oraz ich wpływ na wykonanie działalności.  

 

 

................................................................ 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



II.3.  Rozliczenie kosztów realizacji w  roku ..... zadań w ramach działalności pn.: ..... wykonywanej w ramach umowy .../SP/... 
Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie 

w tym: w tym: 
ogółem wynagrodzenia  

i składki naliczane od 
wynagrodzeń 

materiały energia usługi  obce inne koszty  
bezpośrednie 

ogółem 
amortyzacja* 

Zadanie 
nr: 

plan wykonani
e plan wykonani

e plan wykonani
e plan wykonani

e plan wykonani
e plan wykonani

e plan wykonani
e plan wykonani

e 
1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.                 
2.                 

itd.                 
RAZEM                 
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*)  O ile amortyzacja rozliczana jest w kosztach pośrednich (jeżeli nie, to winna być wyszczególniona jako składnik kosztów bezpośrednich) 
 
 
 
..................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawc

 
 

 



 
II.4. Rozliczenie kosztów materiałów zakupionych na potrzeby realizacji  

w roku .......  zadań w ramach umowy .../SP/... pn.: ................................... 

Koszty w tys. zł: 
Wyszczególnienie 

plan wykonanie
1 2 3 4 

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 1. 

Razem   
1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 2  

Razem   

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
itd. 

Razem   

OGÓŁEM   

 

 

 

 
..................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II.5. Rozliczenie prac wykonanych w ramach usług obcych na potrzeby realizacji 
w roku ....... zadań w ramach umowy .../SP/... pn.: ....... 

Koszty w tys. zł: 
Wyszczególnienie 

plan wykonanie
1 2 3 4 

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 1. 

Razem   
1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 2  

Razem   

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
itd. 

Razem   

OGÓŁEM   

 

 

 

..................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II.6. Rozliczenie innych kosztów bezpośrednich poniesionych na potrzeby 
realizacji w roku .......  zadań w ramach umowy .../SP/... pn.: ............................... 

Koszty w tys. zł: 
Wyszczególnienie 

plan wykonanie
1 2 3 4 

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 1. 

Razem   
1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
Zadanie 2  

Razem   

1. ..............................   

2. ..............................   

itd.   
itd. 

Razem   

OGÓŁEM   

 

 

......................................................... 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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II.7. Rozliczenie dochodów uzyskanych w wyniku wykonywania w roku ........ 
działalności pn.: ............... w ramach umowy .../SP/... oraz środków  
pochodzących z innych źródeł  

Kwota w tys. zł 
Lp. Wyszczególnienie tytułów dochodów oraz środków 

pochodzących z innych źródeł  plan wykonanie

1 2 3 4 

1.    

2.    

itd.    

 Ogółem   

 

 Wyjaśnienia dotyczące ew. różnic między dochodami oraz środkami pochodzącymi z 
innych źródeł: planowanymi i rzeczywiście wydatkowanymi oraz ich wpływ na wykonanie 
działalności w okresie sprawozdawczym. 

 

 

 
................................................................ 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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W Z Ó R 

 

................................................................. 
(miejscowość, dnia) 

 
................................................................. 

(nazwa i adres Inwestora) 
 

 

 

 

R A P O R T 
z realizacji w okresie .... - .... kw. roku ...../w roku*  ..... inwestycji służącej  

działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego w ramach 

umowy .../IN/... pn.: ..... 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
Autor (Autorzy) raportu: 

 
 
 

 
 

 
*) niepotrzebne pominąć 
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I. Część opisowa  

 
2. Opis realizacji poszczególnych zadań/zakupów* w okresie sprawozdawczym wraz 

z określeniem stanu zaawansowania.  
3. Opis ew. zdarzeń mogących być przyczyną zmian terminów lub zakresów realizacji 

poszczególnych zadań/zakupów* lub inwestycji jako całości oraz działaniach podjętych 
celem likwidacji ich skutków.  

4. Wykaz załączników** 
- wykaz i kopie faktur, 
- wykaz i kopie druków OT (lub OTC), 
- protokoły przyjęcia urządzeń/obiektów przez użytkownika,  
- inne. 

 

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć inwestora) 

 
 

 

 

 

 

 
*) niepotrzebne pominąć 

**) dotyczy raportu końcowego 
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II. Część finansowa 

II.1. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację w okresie ...... - ...... kw. 
roku ......  (w roku ......)* inwestycji pn.: ..........  w ramach umowy .../IN/...  

Kwoty wynikające z harmonogramu 
w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 
 ogółem dotacja 

dochody 
lub środki 

pochodząc
e z innych 
źródeł 

1. Kwoty ujęte w harmonogramie w okresie 
sprawozdawczym    

2. Dotacja otrzymana i dochody oraz środki 
pochodzące z innych źródeł uzyskane 
w okresie sprawozdawczym 

   

3. Dotacja i dochody oraz środki pochodzące 
z innych źródeł wydatkowane w okresie 
sprawozdawczym 

   

4. Różnice pomiędzy kwotami ujętymi w 
harmonogramie w okresie 
sprawozdawczym a dotacją otrzymaną i 
uzyskanymi dochodami oraz środkami 
pochodzącymi z innych źródeł (1 - 2)** 

   

5. Różnice pomiędzy dotacją otrzymaną 
i uzyskanymi dochodami oraz środkami 
pochodzącymi z innych źródeł a dotacją 
i dochodami oraz środkami pochodzącymi 
z innych źródeł wydatkowanymi w okresie 
sprawozdawczym (2 - 3)** 

   

 
 

............................................................ 

(podpis i pieczęć inwestora) 

 
*) Niepotrzebne pominąć 

**) Podać przyczynę powstania ew. różnic 
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2. Rozliczenie kosztów  realizacji w okresie  .... - .... kw. roku .....  (w roku)*  

zadań/zakupów w ramach inwestycji pn.: ....................  objętej umową ..../IN/.... 
 

 Koszty w tys. zł: 

plan: wykonanie: 

źródła 
finansowania 

źródła 
finansowania Lp. Wyszczególnienie 

ogółem 
dotacja 

dochody 
lub inne 
źródła 

finanso-
wania 

ogółem 
dotacja 

dochody 
lub inne 
źródła 

finanso-
wania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

itd.        

RAZEM       

 
Wyjaśnienia dotyczące ew. różnic miedzy planowanymi i rzeczywiście poniesionymi 

kosztami realizacji poszczególnych zadań/zakupów* oraz inwestycji jako całości. 
 
 
 

............................................................ 

(podpis i pieczęć inwestora) 

 
*) niepotrzebne pominąć 
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji 
celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego 
 

 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 33 ust.12 ustawy 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 
...., poz. ....). 
 W tym zakresie obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu 
promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 224, poz. 2272).  

 
 Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 

budżety administracji samorządowej. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/08/ds 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania 
jonizującego1)

Na podstawie art. 45 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące 
pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające 
takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających 
promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia; 

2) wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni, wzór 
tablicy informacyjnej do oznakowania miejsca przechowywania źródeł 
promieniotwórczych; 

3) podział pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi 
na klasy i kryteria tego podziału; 

4) wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, 
urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami 
wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza 
pracowniami, o których mowa w pkt 1; 

5) sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz 
ewidencji źródeł promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób 
dokumentowania jej wyników; 

6) wzory kart ewidencyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł 
promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart i innych 
dokumentów ewidencji; 

7) dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru 
źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność 
związana z narażeniem, oraz innych zamkniętych źródeł 
promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach 
organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność 

                                                 
1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa 
dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności, 
Dz. U. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1 i n., 

2) dyrektywy 2003/122/Euratom w sprawie kontroli wysokoaktywnych zamkniętych źródeł 
promieniotwórczych i źródeł niekontrolowanych, Dz. U. UE L 346 z  31.12.2003, str. 57 i n. 

 



polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych 
lub urządzeń zawierających takie źródła; 

8)  częstotliwość przekazywania kopii dokumentów ewidencji Prezesowi 
Państwowej Agencji Atomistyki, a także okres przechowywania przez 
niego tych kopii. 

§ 2. Rozporządzenie nie dotyczy aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, 
radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty. 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) "akceleratorze" - rozumie się przez to urządzenie wytwarzające 
promieniowanie jonizujące w wyniku przyspieszania cząstek naładowanych, w 
szczególności: przyspieszacz liniowy, betatron, cyklotron, generator 
neutronów; 

2) "aparacie rentgenowskim" - rozumie się przez to aparat lub zestaw 
składający się z urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i wykorzystywania 
promieniowania rentgenowskiego, w którym źródłem promieniowania 
jonizującego jest lampa rentgenowska; 

3) "grupach izotopów" - rozumie się przez to grupy, na które dzieli się izotopy 
promieniotwórcze w zależności od wartości skutecznej dawki obciążającej 
przy jednostkowym wniknięciu izotopu do organizmu drogą oddechową; 

4) "otwartym źródle promieniotwórczym" - rozumie się przez to źródło 
promieniotwórcze niebędące zamkniętym źródłem promieniotwórczym; 

5) "pomieszczeniu do napromieniania" - rozumie się przez to pomieszczenie, 
w którym w celu napromieniania jest wyprowadzana wiązka promieniowania z 
zainstalowanego akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia 
zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, oraz pomieszczenie, w 
którym w celu napromieniania jest wyprowadzane źródło promieniotwórcze z 
urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze; 

6) "pomieszczeniu terapeutycznym" - rozumie się przez to pomieszczenie do 
napromieniania, w którym wyprowadzana wiązka promieniowania lub 
wyprowadzane źródło promieniotwórcze są wykorzystywane do prowadzenia 
leczenia promieniowaniem jonizującym; 

7) "pracowni" - rozumie się przez to pracownię rentgenowską, pracownię 
akceleratorową i pracownię izotopową; 

8) "pracowni akceleratorowej" - rozumie się przez to zespół pomieszczeń z 
zainstalowanym akceleratorem, w skład których wchodzi co najmniej jedno 
pomieszczenie do napromieniania; 

9) "pracowni izotopowej" - rozumie się przez to pomieszczenie lub zespół 
pomieszczeń przeznaczonych do pracy z otwartymi lub zamkniętymi źródłami 
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promieniotwórczymi oraz urządzeniami zawierającymi zamknięte źródła 
promieniotwórcze; 

10) "pracowni rentgenowskiej" - rozumie się przez to pomieszczenie do pracy 
z aparatem rentgenowskim lub zespół pomieszczeń składających się 
przynajmniej z jednego pomieszczenia do pracy z aparatem rentgenowskim 
lub pomieszczenia do napromieniania; 

11) "sterowni" - rozumie się przez to pomieszczenie, z którego kieruje się 
zdalnie pracą akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia 
zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze; 

12) "śluzie sanitarno-dozymetrycznej" - rozumie się przez to wydzielony teren 
pracowni izotopowej z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, wyposażony 
w stacjonarny przyrząd dozymetryczny i urządzenia sanitarne (umywalkę, a 
jeżeli wymagają tego prowadzone prace, również natrysk), przystosowany do 
usuwania zewnętrznych skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciała 
ludzkiego, ze środków ochrony indywidualnej oraz do zmiany odzieży i 
obuwia roboczego; 

13) "świadectwie źródła" - rozumie się przez to dokumentację źródła 
promieniotwórczego, sporządzoną przez producenta tego źródła; 

14) "świadectwie wyjściowego materiału promieniotwórczego" - rozumie się 
przez to dokumentację wyjściowego materiału promieniotwórczego, 
sporządzoną przez producenta tego materiału; 

15) "wyjściowym materiale promieniotwórczym" - rozumie się przez to 
materiał tarczowy po aktywacji lub inny materiał wykorzystywany do 
produkcji źródeł promieniotwórczych; 

16) "zezwoleniu" - rozumie się przez to zezwolenie na wykonywanie 
działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. 

§ 4. Bezpieczeństwo pracy ze źródłami promieniowania jonizującego wymaga przestrzegania 
zasady ograniczenia narażenia, przez skracanie czasu narażenia, zwiększanie odległości od 
źródła promieniowania jonizującego, ograniczanie pola tego promieniowania i eliminowanie 
skażeń promieniotwórczych, w szczególności przez: 

1) stosowanie wyposażenia i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i 
zaleceniami producenta; 

2) stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

3) dopuszczanie do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy osób 
przeszkolonych i posiadających kwalifikacje wymagane do pracy na tych 
stanowiskach; 

4) stałą kontrolę parametrów stosowanych procedur oraz bieżącą kontrolę i 
konserwację eksploatowanych urządzeń. 
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Rozdział 2 

Wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni 
stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz 
wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni 
stosujących takie urządzenia 

§ 5. 1. Pracownie akceleratorowe, izotopowe i pracownie rentgenowskie stosujące aparaty 
rentgenowskie o energii promieniowania powyżej 300 keV lokalizuje się w: 

1) niemieszkalnych obiektach budowlanych lub 

2) niemieszkalnej części budynku, o ile pomieszczenia pracowni nie przylegają 
do pomieszczeń mieszkalnych lub przeznaczonych do stałego pobytu osób, z 
zastrzeżeniem § 16. 

2. Pracownie izotopowe lokalizuje się w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem wodą w 
budynkach zaliczonych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej do klasy D 
odporności pożarowej, przy czym pomieszczenia, w których są przechowywane źródła i 
odpady promieniotwórcze - co najmniej do klasy B odporności pożarowej. 

3. Wejście do pracowni oznacza się tablicami informacyjnymi, których wzory są określone w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

4. Stopień osłabienia promieniowania jonizującego przez ściany zewnętrzne i stropy pracowni 
zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu kolejnych 12 miesięcy dawki 
skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizującego, związanej z prowadzeniem 
działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni, nieprzekraczającej 0,1 milisiwerta 
(mSv), z uwzględnieniem czasu narażenia tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac 
i rodzaju stosowanych osłon. 

5. Pracownię wyposaża się, zależnie od rodzaju prowadzonych prac, w: 

1) sprzęt dozymetryczny dostosowany do używanych źródeł promieniowania 
jonizującego; 

2) stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym; 

3) pojemniki do przechowywania źródeł i odpadów promieniotwórczych; 

4) środki ochrony indywidualnej przed skażeniami promieniotwórczymi i 
napromienieniem; 

5) wentylację grawitacyjną, chyba że dla danego rodzaju lub klasy pracowni 
jest wymagana wentylacja mechaniczna, a jeżeli producent urządzeń 
zainstalowanych w pracowni tego wymaga, także w klimatyzację; 

6) instalację wodną i kanalizacyjną. 
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6. Źródła i odpady promieniotwórcze przechowuje się w sposób uniemożliwiający 
rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych. 

7. Miejsce przechowywania źródeł promieniotwórczych oznacza się tablicą informacyjną, 
której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

8. W pomieszczeniu, w którym są przechowywane źródła lub odpady promieniotwórcze, nie 
przechowuje się substancji łatwopalnych, wybuchowych, wydzielających opary żrące i 
powodujących korozję, a także gazów sprężonych. 

9. Dokumentacja pracowni zawiera: 

1) zezwolenie; 

2) regulamin pracy; 

3) instrukcje pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, ustalające 
szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego 
rodzaju wykonywanych prac; 

4) zakładowy plan postępowania awaryjnego; 

5) rejestr wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy; 

6) wykaz pracowników wykonujących pracę w pracowni, z podziałem na 
kategorie A i B; 

a w zależności od rodzaju prac prowadzonych w pracowni, także: 

7) opisy techniczne i instrukcje obsługi akceleratorów, aparatów 
rentgenowskich lub urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze; 

8) instrukcję postępowania przeznaczoną dla pacjentów, którym podano 
substancję promieniotwórczą w celu medycznej diagnostyki lub leczenia; 

9) instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania sprzętu dozymetrycznego; 

10) ewidencję źródeł i odpadów promieniotwórczych; 

11) rejestr dawek indywidualnych promieniowania jonizującego otrzymanych 
przez pracowników. 

§ 6. W przypadku pracowni izotopowej z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi oraz 
pracowni izotopowej z urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze (pracownie 
klasy Z): 

1) powierzchnia pomieszczenia, w którym są prowadzone prace ze źródłami 
promieniotwórczymi, nie może być mniejsza niż 10 m2, przy czym w pracowni 
klasy Z przeznaczonej do celów medycznych powierzchnia pomieszczenia 
terapeutycznego nie może być mniejsza niż 20 m2; 
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2) wielkość wolnej powierzchni w pomieszczeniach przeznaczonych do prac 
ze źródłami promieniotwórczymi nie może być mniejsza niż 5 m2 na jednego 
pracownika wykonującego pracę w pracowni. 

§ 7. 1. Powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski 
defektoskopowy lub inny aparat rentgenowski o energii promieniowania powyżej 300 keV w 
pracowni rentgenowskiej, nie może być mniejsza niż 20 m2. 

2. Powierzchnia pomieszczenia pracowni rentgenowskiej, w której jest zainstalowany aparat 
rentgenowski o energii promieniowania do 300 keV, nie może być, z zastrzeżeniem § 8, 
mniejsza niż 10 m2, chyba że w zezwoleniu określono inaczej. 

3. Wysokość pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest 
zainstalowany aparat rentgenowski, nie może być mniejsza niż 2,5 m, a jeżeli łączny czas 
przebywania w nim pracownika nie przekracza czterech godzin na dobę, nie może być 
mniejsza niż 2,2 m. 

4. Powierzchnia pomieszczenia do napromieniania w pracowni akceleratorowej nie może być 
mniejsza niż 20 m2, chyba że w zezwoleniu określono inaczej. 

5. W pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni 
rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z z wydzieloną sterownią: 

1) wejście do takiej pracowni wyposaża się w sygnalizację świetlną 
informującą o włączeniu zasilania aparatu lub akceleratora wysokim napięciem 
lub umieszczeniu źródła promieniotwórczego w pozycji roboczej; 

2) geometria ustawienia osłon stałych wyklucza możliwość padania pierwotnej 
wiązki promieniowania jonizującego na drzwi do pomieszczenia do 
napromieniania; 

3) w pomieszczeniach terapeutycznych instaluje się wentylację mechaniczną 
nawiewno-wyciągową zapewniającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza 
na godzinę, chyba że producent zainstalowanego źródła promieniowania 
jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza; 

4) konstrukcja drzwi umożliwia ich otwarcie od wewnątrz i od zewnątrz 
pomieszczenia do napromieniania. 

6. Poza wymaganiami określonymi w ust. 5: 

1) w pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich z wyjątkiem 
weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z, z 
wydzielonymi sterowniami zapewnia się łączność głosową i wizualną między 
sterownią a pomieszczeniem terapeutycznym; 

2) w pracowniach akceleratorowych i rentgenowskich z wyjątkiem 
weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, z wydzielonymi sterowniami 
stosuje się system uniemożliwiający włączenie zasilania aparatu 
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rentgenowskiego lub akceleratora wysokim napięciem przy otwartych 
drzwiach do pomieszczenia do napromieniania; 

3) w pracowniach klasy Z z wydzieloną sterownią stosuje się system 
powodujący umieszczenie źródeł w pozycji ochronnej, przy otwieraniu drzwi 
do pomieszczenia do napromieniania. 

§ 8. 1. Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej wykonującej 
badania małych zwierząt, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, 
żeby przy typowym badaniu diagnostycznym - w przypadku aparatu przenośnego lub przy 
zawieszonej głowicy i wiązce skierowanej w dół - źródło promieniowania znajdowało się co 
najmniej 1 m od najbliższej ściany. 

2. Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej dla zwierząt 
większych, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, żeby źródło 
promieniowania znajdowało się co najmniej 1,5 m od najbliższej ściany. 

§ 9. W urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące niewykorzystywane do 
celów diagnostycznych, terapeutycznych lub zastosowań naukowych i technicznych, 
emitowane przez lampy próżniowe wzbudzane przez napięcie przekraczające 5 kV, moc 
dawki tego promieniowania w odległości 0,05 m od dowolnej dostępnej powierzchni 
urządzenia nie może przekraczać 5 mikrogrejów na godzinę (µGy/h). 

§ 10. 1. Aparaty rentgenowskie oraz akceleratory: 

1) użytkuje się zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i warunkami 
zasilania elektrycznego określonymi w opisie technicznym oraz zgodnie z 
instrukcją eksploatacyjną; 

2) konserwuje się zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji 
eksploatacyjnej; 

3) poddaje się regularnej kontroli zgodnie z programem zapewnienia jakości i 
kontroli kalibracji. 

2. Budowa aparatów rentgenowskich oraz akceleratorów zapewnia bezpieczeństwo 
elektryczne i mechaniczne przez: 

1) ochronę przed niebezpieczeństwem urazu, mogącego powstać w wyniku 
dotknięcia aparatu rentgenowskiego lub akceleratora; 

2) ochronę przed powstaniem temperatury lub łuku elektrycznego, mogących 
spowodować niebezpieczeństwo. 

§ 11. 1. Budowa aparatów rentgenowskich zapewnia: 

1) możliwość zamontowania ograniczników promieniowania odpowiadających 
przeznaczeniu aparatu rentgenowskiego; 
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2) ograniczenie mocy dawki promieniowania przy zamkniętym okienku wiązki 
promieniowania i przy najwyższych parametrach eksploatacji podanych przez 
producenta do wartości, która nie przekracza: 

a) 25 µGy/h w odległości 0,5 m od ogniska lampy - dla aparatów 
rentgenowskich stosowanych do dyfrakcji promieni rentgenowskich, 
mikroradiografii i rentgenowskiej analizy spektralnej, 

b) 2,5 mGy/h, dla napięcia do 200 kV włącznie, lub 10 mGy/h, dla 
napięcia powyżej 200 kV, w odległości 1 m od ogniska lampy - dla 
pozostałych rodzajów aparatów rentgenowskich; 

3) dla aparatów rentgenowskich, w których obudowa ochronna osłania lampę 
rentgenowską oraz napromieniany obiekt, ograniczenie mocy dawki w 
odległości 0,1 m od dostępnej powierzchni obudowy do wartości, która nie 
przekracza: 

a) 7,5 µGy/h (aparaty rentgenowskie w pełni ochronne), 

b) 25 µGy/h (aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności). 

2. Aparaty rentgenowskie w pełni ochronne i aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności 
wyposaża się w dwa niezależne zabezpieczenia, uniemożliwiające ich eksploatację przy 
otwarciu obudowy.  

3. Aparatów rentgenowskich w pełni ochronnych nie wyposaża się w zabezpieczenia, o 
których mowa w ust. 2, jeżeli stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na 
zamknięcie jego obudowy, a moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie 
przekracza 7,5 µGy/h. 

4. Aparatów rentgenowskich o wysokiej ochronności nie wyposaża się w zabezpieczenia, o 
których mowa w ust. 2, jeżeli moc dawki w przestrzeni wewnętrznej aparatu 
rentgenowskiego, przy maksymalnych parametrach, w żadnym punkcie nie przekracza 0,25 
mGy/h albo stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na zamknięcie jego obudowy, a 
moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie przekracza 25 µGy/h. 

5. Aparaty rentgenowskie diagnostyczne do celów weterynaryjnych wyposaża się w: 

1) filtry umożliwiające filtrację nie mniejszą niż wartość równoważna 1,5 mm 
aluminium (Al); 

2) przycisk do zdalnego wyzwalania ekspozycji zapewniający operatorowi 
zachowanie odległości co najmniej 2 m od ogniska lampy; 

3) urządzenie sygnalizujące w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie 
ekspozycji; sygnalizacja ma być widoczna i słyszalna z miejsca uruchomienia 
wyzwalacza; 

4) wskaźniki natężenia prądu i napięcia na lampie rentgenowskiej; 

 8



5) świetlny wskaźnik napromienianego pola, zapewniający średnie natężenie 
oświetlenia pola nie mniejsze niż 100 luksów (lx) w płaszczyźnie prostopadłej 
do osi wiązki w odległości 1 m od ogniska, jeżeli odległość ta w normalnych 
warunkach pracy jest mniejsza niż 1 m. 

§ 12. 1. Akcelerator terapeutyczny zapewnia: 

1) bezpieczeństwo pacjenta podczas leczenia; 

2) sygnalizację obecności wiązki promieniowania w pomieszczeniu 
terapeutycznym oraz w sterowni; 

3) kontrolę dawki promieniowania i mocy dawki promieniowania z użyciem 
dwóch niezależnych od siebie torów dozymetrycznych; 

4) zachowanie zapisu wskazań dotyczących dawki promieniowania po 
zakończeniu napromieniania. 

2. Budowa akceleratora zapewnia zakończenie lub przerwanie napromieniania, w przypadku 
gdy: 

1) w sytuacji prawidłowego przebiegu terapii promieniowaniem jonizującym, 
system pomiaru dawki promieniowania wskazał osiągnięcie wartości dawki 
promieniowania ustalonej przed rozpoczęciem napromieniania; 

2) występuje różnica między wskazaniami niezależnych torów 
dozymetrycznych przekraczająca 5% tych wskazań; 

3) pomiar czasu napromieniania osiągnął wartość ustaloną przed rozpoczęciem 
napromieniania. 

§ 13. 1. W zależności od aktywności stosowanych jednocześnie izotopów 
promieniotwórczych i ich przynależności do grupy izotopów promieniotwórczych pracownie 
izotopowe z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zalicza się do klasy III, II i I, zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. 

2. Grupy izotopów, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 

3. Zamknięte źródła promieniotwórcze mogą być stosowane w pracowniach izotopowych z 
otwartymi źródłami promieniotwórczymi. 

§ 14. 1. W pracowni izotopowej klasy III, poza wymaganiami określonymi w § 6: 

1) stanowiska pracy wyposaża się w wyciągi radiochemiczne, a jeżeli jest to 
potrzebne, także w komory rękawicowe lub inne urządzenia uniemożliwiające 
rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych; 
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2) powierzchnie robocze wykonuje się w sposób uniemożliwiający 
rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych oraz umożliwiający ich 
usuwanie; 

3) podłogi, ściany i instalacje przygotowuje się w sposób umożliwiający 
usunięcie powstałych na ich powierzchniach skażeń promieniotwórczych; 

4) zapewnia się wentylowanie mechaniczne pomieszczeń odrębnym systemem 
wentylacyjnym umożliwiającym co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w 
ciągu godziny; 

5) w zależności od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi źródłami 
promieniotwórczymi zapewnia się: 

a) pomiar zawartości substancji promieniotwórczych w powietrzu i 
ściekach usuwanych z tej pracowni, 

b) zbieranie i przechowywanie stałych i ciekłych odpadów 
promieniotwórczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach, 

c) oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza, 

d) podciśnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszące co 
najmniej 200 Pa (paskali) w stosunku do otoczenia. 

2. W pracowni izotopowej klasy III nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności, które 
mogłyby ułatwić wprowadzenie substancji promieniotwórczych do wnętrza organizmu, w 
szczególności spożywanie posiłków i palenie tytoniu. 

3. Organizacja pracy w pracowni izotopowej klasy III zapewnia komunikację między 
pomieszczeniami, z wyłączeniem magazynu źródeł i odpadów promieniotwórczych, bez 
konieczności wychodzenia na zewnątrz pracowni, jeżeli pracownia izotopowa klasy III jest 
wyposażona w magazyn zewnętrzny. 

§ 15. W pracowni izotopowej klasy II, poza wymaganiami określonymi dla pracowni 
izotopowej klasy III, zapewnia się: 

1) powierzchnię, z wyłączeniem śluzy sanitarno-dozymetrycznej i 
pomieszczenia do przechowywania źródeł i odpadów promieniotwórczych, nie 
mniejszą niż 15 m2; 

2) wejście i wyjście przez śluzę sanitarno-dozymetryczną; 

3) wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową gwarantującą: 

a) przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń, w których istnieje 
większe prawdopodobieństwo powstawania skażeń 
promieniotwórczych, 
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b) ruch powietrza lub układ ciśnień, który zapobiega 
rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych powstających na 
stanowiskach pracy, 

c) wyrzut powietrza na wysokości co najmniej 1 m ponad kalenicą 
budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sąsiadującego; 

4) oznaczenie w sposób trwały i widoczny środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego; 

5) przechowywanie źródeł i odpadów promieniotwórczych w wydzielonym 
magazynie, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej 
w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co 
najmniej 10 minut przed wejściem pracowników do magazynu. 

§ 16. W przypadku pracowni izotopowej klasy I, poza wymaganiami określonymi dla 
pracowni izotopowej klasy II, zapewnia się jej lokalizację w niemieszkalnym obiekcie 
budowlanym oraz przechowywanie źródeł i odpadów promieniotwórczych oddzielnie i w 
wydzielonych magazynach, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej 
w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę powietrza w ciągu 
godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co najmniej 10 minut przed wejściem 
pracowników do magazynu. 

§ 17. W przypadku pracowni, w których są stosowane źródła promieniowania jonizującego w 
celach medycznych, wymaga się dodatkowo spełniania odpowiednich wymagań ogólnych, 
określonych w przepisach dotyczących pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej. 

Rozdział 3 

Wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami 
zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie 
jonizujące, stosowanymi poza pracowniami stosującymi źródła promieniotwórcze, 
urządzenia zawierające takie źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie 
jonizujące 

§ 18. 1. Źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła oraz urządzenia 
wytwarzające promieniowanie jonizujące mogą być stosowane poza pracownią, jeżeli: 

1) źródła promieniowania jonizującego są zainstalowane na terenie jednostki 
organizacyjnej w sposób uniemożliwiający niekontrolowane narażenie osób i 
środowiska lub 

2) zachodzi konieczność prowadzenia prac w terenie, a ochrona radiologiczna 
nie wymaga zastosowania stałych osłon przed promieniowaniem jonizującym i 
izolowania miejsc stosowania źródeł promieniowania jonizującego od 
otoczenia. 

2. W warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 
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1) w przypadku prac wymagających stosowania otwartych źródeł 
promieniotwórczych, przed rozpoczęciem prac uzyskuje się zgodę właściciela 
lub administratora terenu, na którym prace mają być prowadzone oraz 
zawiadamia się o nich właściwego inspektora sanitarnego; 

2) w razie możliwości przekroczenia limitu użytkowego dawki ustalonego w 
zezwoleniu, osoby biorące udział w pracach wyposaża się w akustyczne 
indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego; 

3) wszystkie czynności związane ze stosowaniem otwartych źródeł 
promieniotwórczych wykonuje się obecności inspektora ochrony 
radiologicznej; 

4) w razie konieczności magazynowania źródeł i odpadów 
promieniotwórczych poza pracownią - przechowuje się je na terenie 
nadzorowanym w miejscu zabezpieczonym przed pożarem, zalaniem wodą i 
dostępem osób postronnych, stosując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 
6-8. 

Rozdział 4 

Sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł 
promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób dokumentowania jej wyników 

§ 19. 1. Kontrola źródeł promieniotwórczych obejmuje sprawdzenie, nie rzadziej niż raz na 
rok kalendarzowy: 

1) zgodności stanu źródeł z dokumentami ewidencji źródeł 
promieniotwórczych; 

2) szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych; 

3) warunków stosowania i przechowywania źródeł promieniotwórczych. 

2. Wyniki kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych rejestruje się w 
protokole kontroli, który zawiera w szczególności: 

1) datę kontroli; 

2) typ i numer zamkniętego źródła promieniotwórczego lub urządzenia 
zawierającego takie źródło; 

3) rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz datę określenia 
aktywności; 

4) typ i numer przyrządu, którym wykonano pomiary; 

5) wynik pomiaru; 

6) wyniki kontroli; 
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7) nazwę i adres instytucji oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła 
kontrolę. 

3. W jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, 
przetwarzania i instalowania źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie 
źródła oraz obrotu nimi kontrolę, o której mowa w ust. 1, wykonuje się na bieżąco. 

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się także po zdarzeniu radiacyjnym oraz 
innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła, w szczególności po pożarze, 
korzystaniu ze źródła przez osobę nieuprawnioną, czasowej utracie posiadania źródła i po 
odzyskaniu go po kradzieży. 

§ 20. 1. Kontrola urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających 
promieniowanie jonizujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji obejmuje sprawdzenie 
zgodności parametrów urządzenia z dokumentacją techniczną, w szczególności określenie 
mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m i 1 m od obudowy urządzenia 
w kierunku innym niż kierunek wiązki promieniowania wyprowadzonego z urządzenia. 

2. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, odnotowuje się w protokole zdawczo-odbiorczym 
urządzenia. 

3. Kopię protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki 
organizacyjnej prowadzący kontrolę przekazuje organowi wydającemu zezwolenie. 

§ 21. 1. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na 
wytwarzaniu i przetwarzaniu źródeł promieniotwórczych ewidencja obejmuje wyjściowe 
materiały promieniotwórcze oraz wyprodukowane źródła promieniotwórcze i jest prowadzona 
na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

2. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na obrocie źródłami 
promieniotwórczymi, produkcji, obrocie lub instalowaniu urządzeń zawierających źródła 
promieniotwórcze ewidencja obejmuje przychód i rozchód źródeł promieniotwórczych i jest 
prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na stosowaniu lub 
przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła 
ewidencja obejmuje odpowiednio stosowane lub przechowywane źródła promieniotwórcze i 
jest prowadzona na kartach ewidencyjnych, których wzory są określone w załącznikach nr 7-
10 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na transporcie 
źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła, z wyłączeniem 
transportu wewnątrz jednostki, ewidencja obejmuje dokumenty przewozowe określone w 
przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność ze źródłami wysokoaktywnymi 
ewidencja tych źródeł jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w 
załączniku nr 11 do rozporządzenia. 
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§ 22. 1. Karty ewidencyjne, o których mowa w § 21 ust. 1-3 i 5, kierownik jednostki 
organizacyjnej przechowuje przez okres 5 lat od chwili zakończenia działalności ze źródłem 
promieniotwórczym. 

2. Dokumenty przewozowe, o których mowa w § 21 ust. 4, kierownik jednostki 
organizacyjnej przechowuje przez okres 3 lat od dnia zakończenia transportu źródeł 
promieniotwórczych. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 3, 
na której wykonywanie jest wymagane zezwolenie, sporządza ewidencję posiadanych 
zamkniętych źródeł promieniotwórczych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, na 
karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia, oraz 
przesyła tę kartę Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następnego. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 5, 
przesyła Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki kopie kart ewidencyjnych źródeł 
wysokoaktywnych, z którymi prowadzi działalność: 

1) niezwłocznie po wejściu w posiadanie źródła; 
2) niezwłocznie po dokonaniu zmiany zapisu w karcie ewidencyjnej źródła; 
3) niezwłocznie po przekazaniu źródła innej jednostce organizacyjnej; 
4) niezwłocznie na żądanie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 
5) co roku w terminie do dnia 31 stycznia. 

5. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przechowuje karty ewidencyjne, o których mowa 
w ust. 3, oraz kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 4, przez okres 30 lat od dnia 
ich otrzymania. 

§ 23. Traci moc rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 239, poz. 
2029). 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2005 r. 
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Załącznik nr 3 

KLASY PRACOWNI IZOTOPOWYCH Z OTWARTYMI ŹRÓDŁAMI 
PROMIENIOTWÓRCZYMI W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI STOSOWANYCH 

JEDNOCZEŚNIE W PRACOWNI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I ICH 
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH 

Klasa pracowni  

I II III  

Aktywność stosowanych jednocześnie w 
pracowni izotopów promieniotwórczych  

Grupa izotopów 
promieniotwórczych 

MBq MBq MBq  

1 powyżej 1000 powyżej 1 do 1000 do 1  

2 powyżej 10000 powyżej 10 do 10000 do 10  

3 powyżej 
100000 

powyżej 100 do 
100000 do 100  

4 powyżej 
1000000 

powyżej 1000 do 
1000000 do 1000 

Objaśnienia: 

1. W przypadku pracowni przeznaczonej do prac z izotopami promieniotwórczymi 
różnych grup izotopów, klasę pracowni określa się porównując aktywność obliczoną 
według wzoru: 

A = A1+ 0,1 A2+ 0,01 A3+ 0,001 A4  

gdzie A1, A2, A3, A4 - stosowana jednocześnie maksymalna aktywność izotopów 
odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 grupy izotopów  

z aktywnością l grupy izotopów przewidzianą dla poszczególnych klas pracowni. 

2. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności z substancjami 
promieniotwórczymi, aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów 
promieniotwórczych może być zwiększona lub zmniejszona, poprzez pomnożenie przez 
współczynnik: 

Określenie czynności Współczynnik 

Magazynowanie 100  

Diagnostyka lekarska 100  

Bardzo proste czynności na mokro 10  

Normalne czynności chemiczne 1  
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Skomplikowane czynności na mokro z prawdopodobieństwem 
rozlania i proste czynności na sucho z możliwością pylenia 0,1  

Skomplikowane czynności na sucho z możliwością pylenia 0,01 

Załącznik nr 4  

GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH 

Grupa 
izotopów Izotop promieniotwórczy  

Sm-
146 

Sm-
147 

Gd-
148 

Gd-
152 

Pb-
210 

Bi-
210m 

Po-
210 

Ra-
223 

Ra-
224 

Ra-
225  

Ra-
226 

Ra-
228 

Ac-
225 

Ac-
226 

Ac-
227 

Th-
227 

Th-
228 

Th-
229 

Th-
230 

Th-
232  

Pa-
231 U-230 U-232 U-233 U-234 U-235 U-236 U-238 Np-

236 
Np-
237  

Pu-
236 

Pu-
238 

Pu-
239 

Pu-
240 

Pu-
242 

Pu-
244 

Am-
241 

Am-
242m 

Am-
243 

Cra-
240  

Cm-
242 

Cm-
243 

Cm-
244 

Cm-
245 

Cm-
246 

Cm-
247 

Cm-
248 

Cm-
250 

Bk-
247 

Cf-
248  

1 

Cf-
249 

Cf-
250 

Cf-
251 

Cf-
252 

Cf-
253 

Cf-
254 

Es-
253 

Es-
254 

Fm-
257 

Md-
258  

Be-10 Al-26 Si-32 Ti-44 Fe-60 Co-60 Ge-68 Sr-82 Sr-90 Zr-93 

Nb-94 Ru-
106 

Rh-
102 

Ag-
108m 

Ag-
110m 

Cd-
113 

Cd-
113m 

In-
114m 

In-
115 

Sn-
126  

I-126 I-129 I-131 La-
137 

La-
138 

Ce-
144 

Pm-
146 

Eu-
150 

Eu-
152 

Eu-
154  

Tb-
158 

Ho-
166m 

Lu-
176 

Lu-
177m 

Hf-
172 

Hf-
178m 

Hf-
182 

Ta-
180 

Os-
194 

Ir-
192m 

Hg-
194 

Pb-
202 

Pb-
212 

Bi-
210 

Bi-
212 

Bi-
213 

Bi-
214 

At-
211 

Fr-
222 

Ac-
224  

Ac-
228 

Th-
226 

Pa-
227 

Pa-
228 

Pa-
230 

Pu-
234 

Pu-
241 

Am-
242 

Cm-
241 

Bk-
249  

2 

Cf-
244 

Cf-
246 

Es-
254m 

Fm-
252 

Fm-
253 

Fm-
254 

Fm-
255 

Md-
257 

    

C-14 Na-22 Na-24 Mg-
28 Si-31 P-32 P-33 S-35 Cl-36 K-40  3 

K-42 K-43 Ca-41 Ca-45 Ca-47 Sc-43 Sc-44 Sc-
44m Sc-46 Sc-47 
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Sc-48 Ti-45 V-48 Cr-48 Mn-
52 

Mn-
54 

Mn-
56 Fe-52 Fe-55 Fe-59 

Co-55 Co-56 Co-57 Co-58 Ni-56 Ni-57 Ni-59 Ni-63 Ni-65 Ni-66 

Cu-61 Cu-64 Cu-67 Zn-62 Zn-65 Zn-
69m 

Zn-
71m Zn-72 Ga-66 Ga-

67  

Ga-
72 

Ga-
73 

Ge-
66 

Ge-
69 Ge-77 Ge-78 As-70 As-71 As-72 As-73 

As-74 As-76 As-77 As-78 Se-70 Se-73 Se-75 Se-79 Br-
74m Br-76 

Br-77 Br-
80m Br-82 Rb-

82m Rb-83 Rb-84 Rb-86 Rb-87 Sr-80 Sr-83 

Sr-85 Sr-89 Sr-91 Sr-92 Y-86 Y-87 Y-88 Y-90 Y-
90m Y-91  

Y-92 Y-93 Zr-86 Zr-88 Zr-89 Zr-95 Zr-97 Nb-89 Nb-90 Nb-
93m  

Nb-95 Nb-
95m Nb-96 Mo-

90 
Mo-
93 

Mo-
93m 

Mo-
99 Tc-94 Tc-99 Tc-

95m  

Tc-96 Tc-97 Tc-
97m Tc-98 Tc-99 Ru-97 Ru-

103 
Ru-
105 Rh-99 Rh-

100  

Rh-
101 

Rh-
101m 

Rh-
102m 

Rh-
105 

Rh-
106m 

Pd-
100 

Pd-
101 

Pd-
103 

Pd-
107 

Pd-
109  

Ag-
105 

Ag-
106m 

Ag-
111 

Ag-
112 

Cd-
107 

Cd-
109 

Cd-
115 

Cd-
115m 

Cd-
117 

Cd-
117m 

In-
110 

In-
111 

In-
117m 

Sn-
110 

Sn-
113 

Sn-
117m 

Sn-
119m 

Sn-
121 

Sn-
121m 

Sn-
123  

Sn-
125 

Sn-
127 

Sn-
128 

Sb-
118m 

Sb-
120 

Sb-
122 

Sb-
124 

Sb-
125 

Sb-
126 

Sb-
127  

Sb-
128 

Sb-
129 

Te-
116 

Te-
121 

Te-
121m 

Te-
123 

Te-
123m 

Te-
125m 

Te-
127 

Te-
127m 

Te-
129m 

Te-
131m 

Te-
132 

Te-
133m 

Te-
134 I-120 I-

120m I-123 I-124 I-125 

I-130 I-132 I-
132m I-133 I-135 Cs-

132 
Cs-
134 

Cs-
135 

Cs-
136 

Cs-
137  

Ba-
126 

Ba-
128 

Ba-
131 

Ba-
133 

Ba-
133m 

Ba-
135m 

Ba-
140 

La-
132 

La-
140 

La-
141  

La-
142 

Ce-
134 

Ce-
135 

Ce-
137m 

Ce-
139 

Ce-
141 

Ce-
143 

Pr-
138m 

Pr-
142 

Pr-
143  
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Pr-
145 

Nd-
138 

Nd-
139m 

Nd-
147 

Nd-
149 

Pm-
143 

Pm-
144 

Pra-
145 

Pm-
147 

Pm-
148  

Pm-
148m 

Pm-
149 

Pm-
150 

Pm-
151 

Sm-
142 

Sm-
145 

Sm-
151 

Sm-
153 

Sm-
156 

Eu-
145  

Eu-
146 

Eu-
147 

Eu-
148 

Eu-
149 

Eu-
152ra 

Eu-
155 

Eu-
156 

Eu-
157 

Gd-
146 

Gd-
147  

Gd-
149 

Gd-
151 

Gd-
153 

Gd-
159 

Tb-
147 

Tb-
149 

Tb-
150 

Tb-
151 

Tb-
153 

Tb-
154  

Tb-
155 

Tb-
156 

Tb-
156m 

Tb-
157 

Tb-
160 

Tb-
161 

Dy-
155 

Dy-
159 

Dy-
166 

Ho-
166  

Ho-
167 

Er-
169 

Er-
171 

Er-
172 

Tm-
166 

Tm-
167 

Tm-
170 

Tm-
171 

Tm-
172 

Tm-
173  

Yb-
166 

Yb-
169 

Yb-
175 

Yb-
178 

Lu-
169 

Lu-
170 

Lu-
171 

Lu-
172 

Lu-
173 

Lu-
174  

Lu-
174m 

Lu-
176m 

Lu-
177 

Lu-
179 

Hf-
170 

Hf-
173 

Hf-
175 

Hf-
177m 

Hf-
179m 

Hf-
180m 

Hf-
181 

Hf-
184 

Ta-
173 

Ta-
175 

Ta-
176 

Ta-
177 

Ta-
178 

Ta-
179 

Ta-
182 

Ta-
183  

Ta-
184 

W-
178 

W-
185 

W-
187 

W-
188 

Re-
181 

Re-
182 

Re-
184 

Re-
184m 

Re-
186  

Re-
186m 

Re-
188 

Re-
189 

Os-
181 

Os-
182 

Os-
185 

Os-
191 

Os-
191m 

Os-
193 Ir-184 

Ir-185 Ir-186 Ir-187 Ir-188 Ir-189 Ir-190 lr-
190m Ir-192 lr-

193m Ir-194 

Ir-
194m lr-195 Ir-

195m 
Pt-
188 

Pt-
191 

Pt-
193m 

Pt-
195m 

Pt-
197 

Pt-
200 

Au-
193  

Au-
194 

Au-
195 

Au-
198 

Au-
198m 

Au-
199 

Au-
200m 

Hg-
193 

Hg-
193m 

Hg-
195m 

Hg-
197  

Hg-
197m 

Hg-
203 

Tl-
198 

Tl-
200 

Tl-
202 

Tl-
204 

Pb-
200 

Pb-
201 

Pb-
202m 

Pb-
203  

Pb-
205 

Pb-
211 

Pb-
214 

Bi-
201 

Bi-
202 

Bi-
203 

Bi-
205 

Bi-
206 

Bi-
207 

Po-
207  

At-
207 

Fr-
223 

Ra-
227 

Th-
231 

Th-
234 

Pa-
232 

Pa-
233 

Pa-
234 U-231 U-237 

U-240 Np-
234 

Np-
235 

Np-
238 

Np-
239 

Np-
240 

Pu-
237 

Pu-
243 

Pu-
245 

Pu-
246  

Am-
239 

Am-
240 

Am-
244 

Am-
246 

Cm-
238 

Bk-
245 

Bk-
246 

Bk-
250 

Es-
250 

Es-
251  
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H-3 Be-7 C-11 F-18 Cl-38 Cl-39 K-44 K-45 Sc-49 V-47  

V-49 Cr-49 Cr-51 Mn-
51 

Mn-
52m 

Mn-
53 

Co-
58m 

Co-
60m Co-ćl Co-

62m  

Cu-60 Zn-63 Zn-69 Ga-
65 Ga-68 Ga-70 Ge-67 Ge-71 Ge-75 As-69 

Se-
73m Se-81 Se-

81m Se-83 Br-74 Br-75 Br-80 Br-83 Br-84 Rb-79 

Rb-81 Rb-81 
m Rb-88 Rb-89 Sr-81 Sr-

85m 
Sr-
87m 

Y-
86m 

Y-
91m Y-94  

Y-95 Nb-88 Nb-97 Nb-98 Mo-
101 Tc-93 Tc-

93m 
Tc-
94m 

Tc-
96m 

Tc-
99m  

Tc-
101 

Te-
104 Ru-94 Rh-

99m 
Rh-
103m 

Rh-
107 

Ag-
102 

Ag-
103 

Ag-
104 

Ag-
104m 

Ag-
106 

Ag-
115 

Cd-
104 

In-
109 

In-
112 

In-
113m 

In-
115m 

In-
116m 

In-
117 

In-
119m 

Sn-
111 

Sn-
123m 

Sb-
115 

Sb-
116 

Sb-
116m 

Sb-
117 

Sb-
119 

Sb-
124m 

Sb-
126m 

Sb-
130  

Sb-
131 

Te-
129 

Te-
131 

Te-
133 l-121 l-128 l-134 Cs-

125 
Cs-
127 

Cs-
129  

Cs-
130 

Cs-
131 

Cs-
134m 

Cs-
135m 

Cs-
138 

Ba-
131m 

Ba-
139 

Ba-
141 

Ba-
142 

La-
131  

La-
135 

La-
143 

Ce-
137 

Pr-
136 

Pr-
137 

Pr-
139 

Pr-
142m 

Pr-
144 

Pr-
147 

Nd-
136  

Nd-
139 

Nd-
141 

Nd-
151 

Pm-
141 

Sm-
141 

Sm-
141m 

Sm-
155 

Eu-
158 

Gd-
145 

Dy-
157  

Dy-
165 

Ho-
155 

Ho-
157 

Ho-
159 

Ho-
161 

Ho-
162 

Ho-
162m 

Ho-
164 

Ho-
164m 

Er-
161  

Er-
165 

Tm-
162 

Tm-
175 

Yb-
162 

Yb-
167 

Yb-
177 

Lu-
178 

Lu-
178m 

Hf-
182m 

Hf-
183  

Ta-
172 

Ta-
174 

Ta-
180m 

Ta-
182m 

Ta-
185 

Ta-
186 

W-
176 

W-
177 

W-
179 

W-
181  

Re-
177 

Re-
178 

Re-
187 

Re-
188m 

Os-
180 

Os-
189m Ir-182 Pt-

186 
Pt-
189 

Pt-
193  

Pt-
197m 

Pt-
199 

Au-
200 

Au-
201 

Hg-
195 

Hg-
199m 

Tl-
194 

Tl-
194m 

Tl-
195 

Tl-
197  

4 

Tl-
198m 

Tl-
199 

TI-
201 

Pb-
195m 

Pb-
198 

Pb-
199 

Pb-
209 

Bi-
200 

Po-
203 

Po-
205  
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U-239 Np-
232 

Np-
233 

Pu-
235 

Am-
237 

Am-
238 

Am-
244m 

Am-
245 

Am-
246m 

Cm-
249 
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Załącznik nr 11 
 

KARTA EWIDENCYJNA ŹRÓDŁA WYSOKOAKTYWNEGO (kursywa: pozycje uzupełniające) 
(1) Numer identyfikacyjny (2) Dane jednostki organizacyjnej 

Nazwa / nazwisko: 
Adres: 
Kraj: 
Wytwórca:        Dostawca:        Użytkownik:  

(3) LOKALIZACJA  źródła(użytkowanie lub 
przechowywanie), jeśli inna niż w (2) 

Nazwa: 
Adres: 
Użytkowanie w miejscu stałym:   
Przechowywanie (ruchome):  

(4) REJESTRACJA 
Data pierwszej rejestracji: 
Data przekazania: 
Rejestracja w zapisach historycznych: 

(5) ZEZWOLENIE 
Numer: 
Data wydania: 
Data wygaśnięcia: 
(8) Otrzymanie źródła 
 
Data otrzymania: ................................................  
Otrzymane od: 
  Nazwa: 
  Adres: 
  Kraj: 
Wytwórca:     Dostawca:      Inny użytkownik:  

(6) KONTROLA źródła 
Data...................................................................... 
Data...................................................................... 
Data...................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 
Data ..................................................................... 

(7) Charakterystyka żródła 
Izotop promieniotwórczy ....................................  
Aktywność w dniu wyprodukowania lub 
pierwszego wejścia na rynek...............................  
Data produkcji.....................................................  
Producent/Dostawca1 ..........................................  
  Nazwa................................................................  
  Adres .................................................................  
  Kraj....................................................................  
Charakterystyka fizyczna i chemiczna: 
Typ źródła ..........................................................  
Kapsuła ..............................................................  
Klasyfikacja ISO: ...............................................  
Klasyfikacja ANSI ..............................................  
Certyfikat dla postaci specjalnej .........................  
.............................................................................  

(9) Przekazanie źródła 
 
Data przekazania ................................................  
Przekazanie do: 
  Nazwa:  
  Adres: 
  Kraj:  
Wytwórca:      Dostawca:     Inny użytkownik: 
ZUOP: 

(10) DALSZE INFORMACJE 
Utrata ......... Data utraty .................................... 
Kradzież ...... Data kradzieży ............................... 
.................... ................tak .............nie ............... 
Znalezienie:. ................data ............................... 
.................... ................miejsce .......................... 
Inne informacje  .......... ....................................... 
.................... ................ ....................................... 

 
1 W przypadku wytwórcy źródeł spoza terytorium Wspólnoty można podać nazwę i adres importera-dostawcy. 
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Załącznik nr 12  
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego 
 
 
Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 45 ustawy 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 ...., poz. ....). 
Wydanie tego rozporządzenia ma na celu wdrożenie do prawa krajowego 
postanowień dyrektywy 2003/1222/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w 
sprawie kontroli wysokoaktywnych źródeł promieniotwórczych i źródeł 
niekontrolowanych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003). 

   
  Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 

budżety administracji samorządowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/03/ds 



Projekt 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, 

źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła 
Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) warunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, 
źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła; 

2) termin i sposób zawiadomienia Prezesa Agencji o dokonanym przywozie i wywozie, 
a także zawartość tego zawiadomienia; 

3) wzór deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z 
państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego 
państwa. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) przewozie - rozumie się przez to czynności związane z transportem materiałów jądrowych, 

źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła od dostawcy do odbior-
cy, wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem; 

 2) dostawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posia-
dane materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła 
przed przewozem i która zamierza dokonać lub zlecić dokonanie ich wywozu; 

 3) odbiorcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której dokonywany jest przywóz 
materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła; 

 4) zamkniętym źródle promieniotwórczym - rozumie się przez to źródło promieniotwórcze o 
takiej budowie, która w warunkach określonych dla jego stosowania uniemożliwia przed-
ostanie się do środowiska zawartej w nim substancji promieniotwórczej; 

 5) otwartym źródle promieniotwórczym - rozumie się przez to źródło promieniotwórcze niebę-
dące zamkniętym źródłem promieniotwórczym; 

 6) rodzaju źródła - rozumie się przez to zamknięte źródło promieniotwórcze lub otwarte źródło 
promieniotwórcze; 

 7) właściwym organie - rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu 
właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 



§ 3. Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła 
mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego teryto-
rium, jeżeli: 
 1) przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organizacyjna, która uzyskała zezwolenie na wy-

konywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zwane dalej 
"zezwoleniem", albo 

 2) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urzą-
dzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność może być wykonywana na podstawie 
zgłoszenia, a jednostka organizacyjna tę działalność zgłosiła, albo 

 3) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urzą-
dzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność nie wymaga zezwolenia albo zgłosze-
nia. 

§ 4. 1. Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła, 
na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie albo zgłoszenie, mogą być przywożone na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego terytorium, jeżeli: 
 1) przewozowi towarzyszą dokumenty określone w przepisach dotyczących przewozu towarów 

niebezpiecznych oraz: 
a) w przypadku źródła promieniotwórczego: 

– wydane przez producenta świadectwo źródła, określające nazwę izotopu, aktywność 
źródła, postać fizyczną i chemiczną oraz rodzaj źródła, 

– a w przypadku zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa nie-
będącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego państwa, także de-
klaracja przewozu tego źródła, sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia, poświadczona przez właściwy organ kraju odbiorcy, 

b) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - świadectwo źródła, o 
którym mowa w lit. a, a także dane pozwalające stwierdzić, że urządzenie spełnia warunki 
zezwolenia; 

 2) ich transport odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących 
przewozu towarów niebezpiecznych, a w przypadku materiałów jądrowych jest zapewniona 
ich ochrona fizyczna, zgodnie z przepisami o ochronie fizycznej materiałów jądrowych; 

 3) transportu dokonuje jednostka organizacyjna posiadająca zezwolenie na transport materiałów 
jądrowych lub źródeł promieniotwórczych albo jeżeli transport może odbywać się na pod-
stawie zgłoszenia - która dokonała zgłoszenia takiego transportu. 
2. Tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł pro-

mieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła może odbywać się, jeżeli zostały 
spełnione warunki, o których mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Odbiorca, który przywiózł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawca, któ-
ry wywiózł z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze 
lub urządzenia zawierające takie źródła, na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie, w 
terminie 21 dni po upływie kwartału, w którym miał miejsce przywóz lub wywóz, zawiadamia na 
piśmie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o otrzymanych lub wysłanych w okresie kwarta-
łu materiałach jądrowych, zamkniętych źródłach promieniotwórczych lub urządzeniach zawiera-
jących takie źródła, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
 1) nazwę i adres dostawcy lub odbiorcy; 
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 2) nazwę izotopu, rodzaj źródła i jego aktywność; 
 3) w przypadku materiałów jądrowych - masę w gramach lub jednostkach wielokrotnych, a dla 

paliwa jądrowego również rodzaj paliwa i stopień wzbogacenia; 
 4) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - nazwę izotopu i aktywność 

źródła w pojedynczym urządzeniu, typ urządzenia, nazwę producenta i ilość urządzeń; 
 5) nazwę kraju, z którego dokonano przywozu lub do którego dokonano wywozu; 
 6) datę przywozu lub wywozu. 

3. Zawiadomienia o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozie z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych dokonuje się zgodnie z przepisami o 
zabezpieczeniach materiałów jądrowych. 

4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do źródeł promieniotwórczych przywiezionych z pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wywiezionych do państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wa-
runków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i 
urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. Nr 98, poz. 984). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  

 

 



Załącznik do rozporządzenia  
Rady Ministrów z dnia................. (poz. ........) 

 
                  
                     

WZÓR 
 
DEKLARACJA PRZEWOZU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO 

(ZAMKNIĘTYCH ZRÓDEŁ PROMIENIOWÓRCZYCH) 
DECLARATION OF SHIPMENT OF THE SEALED RADIOACTIVE SOURCE (S) 

 
 
- Odbiorca zamkniętych źródeł promieniotwórczych wypełnia punkty od 1 do 5 i przekazuje niniejszą 

deklarację do właściwej władzy w swoim kraju. 
The consignee of sealed radioactive sources must complete sections 1 to 5  and send this declaration  to 
the  competent authority in his country. 

- Właściwa władza w kraju odbiorcy wypełnia punkt 6 i zwraca deklarację odbiorcy.  
The competent authority of the consignee country must fill in section  6 and return this declaration to 
the consignee. 

- Następnie, przed wysyłką źródeł zamkniętych, odbiorca przesyła niniejszą deklarację do dostawcy źró-
deł w kraju dostawcy. 
The consignee must than send this declaration to the holder in the forwarding country prior to the 
shipment of the sealed sources. 
- Wszystkie punkty niniejszej deklaracji muszą zostać wypełnione, a odpowiednie kratki zakreślone.  

  All sections of this declaration must be completed and boxes ticked where appropriate. 
 
1. NINIEJSZA DEKLARACJA DOTYCZY: 

THIS DECLARATION CONCERNS: 
JEDNEGO PRZEWOZU                          Niniejsza deklaracja jest ważna do chwili 
SINGLE SHIPMENT       realizacji przewozu, o ile punkt 6 nie 
                                                                      stanowi inaczej                                                                    

  /This  declaration is valid until the shipment                         
is completed unless otherwise stated in 
section 6 

                                                                      
 

                                                         oczekiwana data przewozu (jeśli znana):  
                                                         expected date of shipment (if available):…………………… 

 
             WIELOKROTNYCH PRZEWOZÓW          Niniejsza deklaracja jest ważna przez trzy 

SEVERAL SHIPMENTS  lata , o ile punkt 6 nie stanowi inaczej/ This 
                                                                                     declaration is valid for three years unless 
                                                                                     otherwise stated in section 6 
 
2.  ADRES DOCELOWY ŹRÓDŁA  (ŹRÓDEŁ) 

DESTINATION OF THE SOURCE(S) 
Nazwa odbiorcy/ Name of consignee:  ......................................................................................... 
 
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./Ms: 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres/Address: ............................................................................................................................. 
Tel/Tel.: ...........................................................Fax/ Fax: ............................................................. 
Poczta elektroniczna/e-mail:......................................................................................................... 
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3.  DOSTAWCA  ŹRÓDŁA  (ŹRÓDEŁ) W KRAJU WYSYŁAJĄCYM 

HOLDER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY 
Nazwa dostawcy/Name of holder:  .............................................................................................. 
 
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./Ms: 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres/Address: .............................................................................................................…............ 
  
Tel/Tel.: ............................................................Fax/Fax.: ............................................................ 
Poczta elektroniczna/e-mail:......................................................................................................... 

 
4.  OPIS PRZEWOŻONEGO  ŹRÓDŁA (PRZEWOŻONYCH ŹRÓDEŁ) 

DESCRIPTION OF THE SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT 
 

Izotop promieniotwórczy (izotopy promieniotwór-
cze)/ Radionuclide(s) 

    

Maksymalna aktywność pojedynczego źródła (MBq)/ 
Maximum activity of individual source (MBq) 

    

Liczba źródeł/ Number of sources     
 

     Jeżeli zamknięte źródło (źródła) zamontowane jest (są) w urządzeniu /przyrządzie    
/sprzęcie, to należy podać krótki opis tego urządzenia /przyrządu /sprzętu *:  
If  sealed source(s) is (are) mounted in a machinery/ device/ equipment, short description 
of the machinery/device/equipment should be given *: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
Podać (jeżeli to możliwe i wymagane przez właściwą władzę): 
Indicate (if available and requested by the competent authority): 

 
- krajową lub międzynarodową normę techniczną, której wymagania spełnia (spełniają) 

zamknięte źródło (źródła) oraz numer świadectwa*:  
national or international technical standard with which the sealed  source(s)          
complies(y) and certificate number*: 

        .................................................................................................................................................. 
      ....................................................................................................................................................          

- datę wygaśnięcia ważności świadectwa:  
date of expiry of certificate:…………………………………………………………….. 

- nazwę producenta i pozycję katalogową: 
      name of the manufacturer and catalogue reference:......................................................... 
   

 
5.  DEKLARACJA OSOBY UPOWAŻNIONEJ LUB ODPOWIEDZIALNEJ 

DECLARATION OF AUTHORIZED OR RESPONSIBLE PERSON 
- Ja, odbiorca, niniejszym oświadczam, że informacja podana w niniejszej deklaracji jest 

prawdziwa. 
      I, the consignee, hereby certify that the information provided in this declaration is  

correct. 
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- Ja odbiorca, niniejszym oświadczam, że posiadam licencję, zezwolenie lub inne upo-
ważnienie,  zezwalające na otrzymanie źródła (źródeł) opisanego (opisanych) w niniej-
szej deklaracji. 
 



     I, the consignee,  hereby certify that I am licensed, authorized or otherwise permitted to 
receive the source(s) described in this declaration. 

    -  Numer licencji, zezwolenia lub innego upoważnienia oraz data ważności tego  doku-
mentu: 

          Licence, authorization or other permission number and validity date there of:  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

- Ja, odbiorca, niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie stosowne wymagania kra-
jowe, odnoszące się do bezpiecznego przechowywania, wykorzystywania i przekazania 
jako odpad źródła (źródeł)  opisanego (opisanych) w niniejszej deklaracji. 
I, the consignee, hereby certify that I comply with all the relevant national 
requirements, such as those relating to the safe storage, use or disposal of source(s) 
described in this declaration. 

 
     Nazwisko/Name: ........................................................... Podpis/Signature: ................................           

Data/Date:  .................................................................................................................................. 
 
6.  POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ KRAJU ODBIORCY, ŻE 

ZAPOZNAŁA SIĘ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ 
CONFIRMATION BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE CONSIGNEE 
COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS DECLARATION 

 
 
 
                                                                               Pieczęć/Stamp: 
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Nazwa właściwej władzy/Name of the competent authority: 
......................................................………………………………………………….................... 
Adres/Address: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Tel/Tel.: 
...................................................................................................................................…………... 
Fax/Fax:........................................................................................................................................ 
Poczta elektroniczna/e-mail:........................................................................................................ 
Data/Date:……............................................................................................................................. 
Niniejsza deklaracja jest ważna do**/This declaration is valid until**:………………...………. 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

*    Należy podać w języku polskim i angielskim. 
      Must be given in  Polish and English languages. 
 
**    Odnośnie terminu ważności deklaracji, patrz również punkt 1 na stronie 1. 
      Please see too section 1, page 1, for the guidance on the length of time declaration is valid. 
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków 
przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądro-
wych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła 

 
 

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia usta-
wowego zawartego w art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Pra-
wo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 
r. Nr ...., poz. ....). 
 Jego zakres przedmiotowy i zaproponowane regulacje są zasadniczo zgodne 
z dotychczas obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu 
przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń 
zawierających takie źródła (Dz. U. Nr 98, poz. 984).  

Konieczność wydania projektowanego aktu wynika z utraty mocy przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia z uwagi na zmianę upoważnienia do 
wydania przedmiotowego aktu wykonawczego.  

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani na 
budżety administracji samorządowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/09/ds 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa 

jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania 

Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 3 ustawy 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 ……, poz. ……) zarządza się, co 
następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) przesłanki udzielania zgody na: 

a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania; 
 2) sposób postępowania w sprawie ubiegania się o zgodę, o której mowa w pkt 1, oraz wzór 

dokumentu związanego z tym postępowaniem. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) przewozie - rozumie się przez to czynności związane z transportem wypalonego paliwa 

jądrowego od dostawcy do odbiorcy wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem; 
 2) dostawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za 

posiadane wypalone paliwo jądrowe i zamierza dokonać lub zlecić dokonanie jego wywozu; 
 3) odbiorcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której jest dokonywany przywóz 

wypalonego paliwa jądrowego; 
 4) właściwym organie - rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu 

właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

§ 3. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", udziela 
zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego 
przeznaczonego do przerobu lub przechowywania, na wniosek: 
 1) odbiorcy - w przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2) dostawcy - w przypadku wywozu wypalonego paliwa jądrowego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3) dostawcy lub odbiorcy - w przypadku tranzytu wypalonego paliwa jądrowego przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1: 

 1) odbiorca dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do zawiadomienia Prezesa Agencji 
o odbiorze wypalonego paliwa jądrowego, w terminie 14 dni od dnia odbioru, a w przypadku 



przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - także 
zgodę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3; 

 2) dostawca dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie: 
a) do zawiadomienia Prezesa Agencji o wysłaniu wypalonego paliwa jądrowego do odbiorcy 

w dniu wysłania, 
b) do przekazania Prezesowi Agencji oświadczenia odbiorcy o odebraniu przez niego 

wypalonego paliwa jądrowego, w terminie 14 dni od dnia odbioru; 
 3) odbiorca lub dostawca dołącza zgodę, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1. 

§ 4. 1. W przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli: 
 1) odbiorca: 

a) dysponuje warunkami do bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, 
którego dotyczy wniosek, 

b) zawarł umowę z dostawcą na przerób wypalonego paliwa jądrowego oraz na odbiór 
odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu oraz posiada 
zezwolenie na przerób wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek, lub 

c) zawarł umowę z dostawcą na przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego oraz 
posiada zezwolenie na przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy 
wniosek; 

 2) właściwy organ kraju dostawcy udzielił zgody na wywóz wypalonego paliwa jądrowego, a 
także na odbiór wypalonego paliwa jądrowego po okresie jego przechowywania lub 
odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu; 

 3) właściwy organ kraju lub krajów tranzytu udzielił zgody na tranzyt wypalonego paliwa 
jądrowego, a także na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego po okresie jego 
przechowywania lub odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu. 
2. W przypadku wywozu wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli: 
 1) właściwy organ kraju odbiorcy udzielił zgody na przywóz, a właściwy organ kraju lub 

krajów tranzytu udzielił zgody na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy 
wniosek; 

 2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kraj odbiorcy nie dysponuje technicznymi, 
prawnymi lub administracyjnymi warunkami koniecznymi do bezpiecznego postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym, którego dotyczy wniosek. 
3. W przypadku tranzytu wypalonego paliwa jądrowego przez terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli: 
 1) właściwy organ kraju dostawcy, odbiorcy i tranzytu udzielił zgody odpowiednio na wywóz, 

przywóz i tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek; 
 2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kraj odbiorcy nie dysponuje technicznymi, 

prawnymi lub administracyjnymi warunkami koniecznymi do bezpiecznego postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym, którego dotyczy wniosek. 
4. Prezes Agencji udziela zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzyt przez to terytorium wypalonego 
paliwa jądrowego, jeżeli dostawca przedstawił ponadto: 
 1) oświadczenie zawierające zobowiązanie do odbioru wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli 

przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być kontynuowany; 
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 2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu przez to 
terytorium wypalonego paliwa jądrowego - zgodę właściwego organu kraju dostawcy na 
odbiór i kraju lub krajów tranzytu na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli przewóz 
do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być kontynuowany. 

§ 5. 1. Do wniosku o udzielenie zgody na wywóz wypalonego paliwa jądrowego z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawca dołącza zgodę odbiorcy na odbiór wypalonego 
paliwa jądrowego oraz zobowiązanie odbiorcy do poinformowania dostawcy o jego odbiorze. 

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji występuje do 
właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu o udzielenie zgody odpowiednio 
na odbiór lub tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek. 

3. O udzieleniu zgody lub o odmowie udzielenia zgody na wywóz wypalonego paliwa 
jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji zawiadamia właściwy organ 
kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu. 

§ 6. W przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Prezes Agencji zawiadamia właściwy organ kraju dostawcy i kraju lub krajów tranzytu o 
odbiorze wypalonego paliwa jądrowego przez odbiorcę. 

§ 7. 1. Udzielenie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa 
jądrowego może dotyczyć pojedynczego przewozu lub przewozów wielokrotnych. 

2. Zgoda na przewozy wielokrotne może być udzielona, jeżeli: 
 1) przewożone wypalone paliwo jądrowe będzie posiadało te same właściwości fizyczne i 

chemiczne; 
 2) przewozy będą dokonywane między tym samym dostawcą i odbiorcą oraz będą w gestii tych 

samych właściwych organów; 
 3) przewozy następować będą przez te same przejścia graniczne. 

3. Zgoda na przewozy wielokrotne może być udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

§ 8. 1. Do czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody na przywóz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to 
terytorium wypalonego paliwa jądrowego stosuje się następujące części dokumentu stosowanego 
w postępowaniu: 
 1) dla zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 - część I; 
 2) dla oświadczenia odbiorcy o odebraniu przez niego wypalonego paliwa jądrowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b - część V; 
 3) dla zawiadomienia Prezesa Agencji o odbiorze wypalonego paliwa jądrowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 - część V; 
 4) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 - część III; 
 5) dla zgody właściwego organu kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 - 

część II; 
 6) dla zgody właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 

4 ust. 2 pkt 1 - część II; 
 7) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 3 - część III; 
 8) dla zgody właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 

4 ust. 3 - część II; 
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 9) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 - część III; 
10) dla zgody właściwego organu kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 - 

część II. 
2. Wzór dokumentu stosowanego w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody na przywóz, 

wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa jądrowego 
określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania 
zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 
98, poz. 986). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/ds 
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 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……….....…(poz. .......) 
WZÓR 

 
 

DOKUMENT STOSOWANY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY 
NA PRZYWÓZ, WYWÓZ LUB TRANZYT 

PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEROBU LUB 

PRZECHOWYWANIA 
DOCUMENT USED IN THE PROCEDURE OF ISSUING PERMITS FOR 

THE IMPORT, EXPORT OR TRANSIT THROUGH TERRITORY OF POLAND 
OF SPENT NUCLEAR FUEL FORESEEN FOR REPROCESSING OR STORAGE 

 
 

CZĘŚĆ I 
PART I 

Numer rejestru:..................................................... 
File no..............................(wypełnia Prezes PAA) 

(to be filled in by the President of the NAEA) 
 
 

WNIOSEK / APPLICATION 
 

CZĘŚĆ NINIEJSZĄ STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DO PREZESA PAŃSTWOWEJ 
AGENCJI ATOMISTYKI Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZGODY NA PRZYWÓZ NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WYWÓZ Z TERYTOIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ 
TRANZYT PRZEZ TO TERYTORIUM WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO  
THIS PART IS APPLICABLE IN CASE OF APPLICATION TO THE PRESIDENT OF THE NATIONAL 
ATOMIC ENERGY AGENCY FOR ISSUING OF THE PERMIT FOR THE IMPORT INTO THE TERRITORY 
OF POLAND, EXPORT FROM THE TERITORY OF POLAND OR TRANSIT THROUGH THIS TERRITORY 
OF SPENT NUCLEAR FUEL 

 

Wnioskodawca wypełnia punkty od 1 do 15 oraz mające zastosowanie punkty pozostałych części 
dokumentu, a następnie przesyła cały dokument (części od I do V) do Prezesa Państwowej 
Agencji Atomistyki ( Prezesa PAA). 
Applicant fills in sections 1 to 15 and other relevant parts of the document and then sends the 
entire document (parts I to V) to the President of National Atomic Energy Agency (the President of 
the NAEA). 
 

1 Rodzaj przewozu (zaznaczyć odpowiednią kratkę) 
Type of shipment (tick relevant box) 
Rodzaj A: Wywóz wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Type A: Export of spent nuclear fuel from the territory of Poland 

Rodzaj B: Przywóz wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Type B: Import of spent nuclear fuel to the territory of Poland  

Rodzaj C: Tranzyt wypalonego paliwa jądrowego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Type C: Transit of spent nuclear fuel through the territory of Poland 

2 Wniosek o zgodę na (zaznaczyć odpowiednią kratkę) 
Application for permit for (tick relevant box) 

Pojedynczy przewóz / Single shipment 

Wielokrotne przewozy / Several shipments 

Planowana liczba przewozów / No of shipments planned: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planowany termin wykonania / Planned deadline of execution:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Część I, str. 2 
Part I, p.  2 

 

 

3 Dostawca (nazwa handlowa) / Holder (trade name): 
..................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani / Contact person Mr. / Ms: 
..................................................................................................................................................
Adres/Address: .........................................................................................................................
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:. . . . . . . . . . . . . . Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................................   Town / City: . Country: 
Telefon/Telephone:                         Fax/ Fax:                               Telex/Telex:                            
.............................................  .......................................        .............................................

Poczta elektroniczna / e-mail:        ............................................. 

4 [punkt wypełniany w przypadku, gdy objęte nim informacje różnią się od wpisów w punkcie 3] 
[this section to be filled in if information to be entered is different from that presented in section 3] 

Miejsce przechowywania wypalonego paliwa jądrowego:    . . . . . . . . . . . . . . .  
Place in which spent nuclear fuel is stored: 
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contact person Mr./ Ms: 

Adres/Address: .........................................................................................................................

Kod pocztowy/ Postal code:            Miasto:                                  Kraj: 
.............................................   Town/ City: ………………..   Country: …………………….. 
Telefon/Telephone:                        Fax/ Fax:                               Telex/Telex:                            
.............................................  .................................... ............................................

Poczta elektroniczna/ e-mail:       ............................................. 

5 Charakter wypalonego paliwa jądrowego:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nature of spent nuclear fuel: 

Charakterystyka fizyczno-chemiczna:....................................................................................... 
Physical and chemical characteristics:  

Najważniejsze radionuklidy:...................................................................................................... 
Main radionuclides:  

Maksymalna aktywność alfa/opakowanie (GBq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maximum alpha-activity /package (GBq):  

Maksymalna aktywność beta-gamma/opakowanie (GBq): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maximum beta-/gamma-activity/package (GBq): 

6 Całkowita aktywność alfa (GBq)/ Total alpha-activity (GBq):       ............................................ 

Całkowita aktywność beta/gamma (GBq)/ Total beta-/gamma-activity (GBq):......................... 

Łączna liczba opakowań /Total no of packages:                                        ...................... 

Całkowity ciężar wypalonego paliwa jądrowego netto (kg):                                  ................... 
Total net weight of spent nuclear fuel (kg): 

Całkowity ciężar wypalonego paliwa jądrowego brutto(kg):                                 .................... 
Total gross weight of spent nuclear fuel (kg:) 

Całkowita objętość (nieobowiązkowo) / Total volume optional).                . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Jeżeli wniosek dotyczy wielokrotnych przewozów, to powyższe wartości podaje się szacunkowo) 
(These values are estimated if the application concerns several shipments) 

Typ pojemnika na wypalone paliwo jądrowe:                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Type of spent nuclear fuel container: 
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Część I, str. 3 
Part I, p.  3 

 

 

7 Inne kategorie zagrożenia (zaznaczyć odpowiednią kratkę/kratki) 
Other hazard categories (tick relevant box/ boxes) 

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe 
Class 1 Explosive substances and articles 

Klasa 2 Gazy    
Class 2 Gases  

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne 
Class 3 Flammable liquids 

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały 
wybuchowe stałe odczulone  

Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitized 
Explosives 

Klasa 4.2 Materiały samozapalne 
Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion 

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 
Class 4.3 Substances which, in contact with water, emit flammable gases 

Klasa 5.1 Materiały utleniające 
Class 5.1 Oxidizing materials 

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne 
Class 5.2 Organic peroxides 

Klasa 6.1 Materiały trujące 
Class 6.1 Toxic substances 

Klasa 6.2 Materiały zakaźne 
Class 6.2 Infectious materials  

Klasa 8 Materiały żrące 
Class 8 Corrosive materials 

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 
Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles 

8 Rodzaj działalności, z której pochodzi wypalone paliwo jądrowe (np. naukowa, przemysłowa, 
przemysł jądrowy lub inna działalność, którą należy określić): 
Type of activities in the course of which spent nuclear fuel was generated (e.g. science, 
industry, nuclear industry or other activity to be defined herein): 
..................................................................................................................................................

9 Cel przewozu (zaznaczyć odpowiednią kratkę) 
Purpose of the shipment (tick relevant box) 
Przerób wypalonego paliwa jądrowego 
Spent nuclear fuel reprocessing 
Przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego 
Storage of nuclear spent fuel 
Składowanie wypalonego paliwa jądrowego 
Disposal of nuclear spent fuel 
Inne (podać)                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Others (to be specified) 
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Część I, str. 4 
Part I, p.  4 

 

 

10 Proponowany 
rodzaj 
transportu 
(drogowy, 
kolejowy, 
morski, 
powietrzny, po 
wodach 
śródlądowych): 
Type of 
transport 
proposed 
(road, rail, 
marine, air or 
inland water 
transport):  

Miejsce wyjazdu: 
Place of 

departure: 
 

 

Miejsce odbioru:
Place of 

destination: 

Proponowany 
przewoźnik: 

Carrier proposed: 

Proponowane 
przejścia 

graniczne: 
Proposed border 
crossing points: 

 1. ......................
2. ......................
3. ......................
4. ......................

...............................

...............................

...............................

...............................

............................

............................

............................

............................

...............................

...............................

...............................
............................. 

...........................

...........................

...........................
...........................

11 Uporządkowana lista krajów zaangażowanych w przewóz:  
(pierwszy kraj to kraj dostawcy, a ostatnim to kraj odbiorcy) 
Arranged list of countries engaged in shipment:  
(country of origin being the first country and country of destination being the last one)  

  
1. ............................
2 .............................

 
3 ..................................
4 ..................................

 
5..................................  
6..................................  

 
7 ..................................
8 ..................................

12 Odbiorca (nazwa handlowa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Consignee (trade name): 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contact person Mr./ Ms: 

Adres/Address: .........................................................................................................................
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City:……………          Country:………………………
Telefon/ Telephone:                        Fax/ Fax:                               Telex/ Telex:                           
.............................................  .................................... ............................................
Poczta elektroniczna/e-mail:       ......................................................... 

13 [punkt wypełniany w przypadku, gdy objęte nim informacje różnią się od wpisów w punkcie 12] 
[this section to be filled in if information entered is different from that presented in section 12] 

Miejsce odbioru wypalonego paliwa jądrowego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Place of destination of spent nuclear fuel: 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contact person Mr./ Ms: 
Adres/Address: .........................................................................................................................
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City:……………          Country:………………………
Telefon/ Telephone:                        Fax/ Fax:                               Telex/ Telex:                           
.............................................  .................................... ............................................
Poczta elektroniczna / e-mail:      ......................................................... 
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Część I, str. 5 
Part I, p.  5 

 

 

14 Wnioskodawca (nazwa handlowa):      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Applicant (trade name): 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contact person Mr./ Ms: 
 
Adres/Address: .........................................................................................................................
 
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City:……………          Country:……………………… 
Telefon/Telephone:                        Fax/ Fax:                               Telex/ Telex:                           
.............................................  .................................... ............................................
Poczta elektroniczna/e-mail:       ........................................................ 

15 Niniejszym oświadczam, że: / I hereby declare that: 

(1) występuję z wnioskiem o zgodę na dokonanie opisanego wyżej przewozu (przewozów) 
wypalonego paliwa jądrowego 

(1) I apply for a permit allowing me to make the above described shipment (shipments) of 
spent nuclear fuel; 

(2) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, przedstawione wyżej informacje są prawdziwe a 
przewóz (przewozy) odbędzie się (odbędą się) zgodnie z przepisami; 

(2) according to the best of my knowledge, the information presented above is correct and 
the shipment (shipments) will be carried out in accordance with the appropriate  
provisions; 

(3) dołączam do wniosku następujące załączniki: 
(3)   I enclose to the application the following attachments:  

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................... 

 ...................................  ...............................................................
  (data i miejsce) (podpis) 
  (date and place)                                                                 (signature) 
 
  

pieczęć
stamp 
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Część II, str. 1 
Part II, p. 1 

 
 

DOKUMENT STOSOWANY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY 
NA PRZYWÓZ, WYWÓZ LUB TRANZYT 

PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

 
DOCUMENT USED IN THE PROCEDURE OF ISSUING PERMITS FOR 

THE IMPORT, EXPORT OR TRANSIT THROUGH TERRITORY OF POLAND 
OF SPENT NUCLEAR FUEL 

 
CZĘŚĆ II 
PART II 

 

 Numer rejestru: ..................................................... 
File no.:............................(wypełnia Prezes PAA) 

(to be filled in by the President of the NAEA) 
 
CZĘŚĆ NINIEJSZĄ STOSUJE SIĘ DO UDZIELANIA ZGODY PRZEZ WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ KRAJU 
ODBIORCY NA PRZYWÓZ I KRAJU LUB KRAJÓW TRANZYTU NA TRANZYT WYPALONEGO PALIWA 
JĄDROWEGO 

THIS PART IS APPLICABLE FOR ISSUING OF THE PERMIT BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE 
COUNTRY OF DESTINATION AND COUNTRY OR COUNTRIES OF TRANSIT FOR IMPORT OR 
TRANSIT, RESPECTIVELY, OF SPENT NUCLEAR FUEL 
 
W przypadku wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa jądrowego: 
In the case export from the territory of Poland of spent nuclear fuel:  
(1) Prezes PAA wypełnia punkty 16, 17 i 18 niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, wykonuje 

odpowiednią liczbę kopii części I i II dokumentu i przesyła je do właściwych władz kraju 
odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu.  

(1) The President of the NAEA fills in section 16, 17 and 18 immediately after the receipt of the 
application, makes sufficient number of copies of parts I and II of the document and sends 
them to the competent authorities of the country of destination and country or countries of 
transit. 

(2) Właściwa władza kraju odbiorcy oraz kraju lub krajów tranzytu wypełnia punkt 19. W terminie 
jednego miesiąca od dnia otrzymania części I i II dokumentu właściwa władza kraju odbiorcy 
oraz kraju lub krajów tranzytu wypełnia punkt 20 i zwraca część II dokumentu Prezesowi PAA.   

(2) The competent authority of the country of destination and country or countries of transit fills in 
section 19. Then, within one month of the receipt of the parts I and II of the document, the said 
competent authority fills in section 20 and returns part II of the document to the President of the 
NAEA.  

 
W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa 
jądrowego: 
In the case of import into the territory of Poland of spent nuclear fuel: 
Odbiorca przygotowuje odpowiednią liczbę kopii części I i II dokumentu i po uzyskaniu zgody 
właściwej władzy kraju lub krajów tranzytu przekazuje część I, odpowiednią liczbę części II, oraz 
pozostałe części dokumentu Prezesowi PAA. 
The consignee prepares appropriate number of copies of parts I and II of the document and after 
having received the permit of the competent authority of the country or countries of transit delivers 
part I, appropriate number of parts II and the remaining parts of the document to the President of 
the NAEA. 
 
W przypadku tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa 
jądrowego: 
In the case of transit through the territory of Poland of spent nuclear fuel:  
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Wnioskodawca przygotowuje odpowiednią liczbę kopii części I i II dokumentu i po uzyskaniu zgody 
właściwej władzy kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu przekazuje część I, odpowiednią liczbę 
części II, oraz pozostałe części dokumentu Prezesowi PAA. 
The applicant prepares appropriate number of copies of parts I and II of the document and after 
having received the permit of the competent authority of the country of destination and the country 
or countries of transit delivers part I, appropriate number of parts II and the remaining parts of the 
document to the President of the NAEA. 
 

16 Właściwa władza kraju odbiorcy udzielająca zgody na przywóz 
Competent authority of the country of destination responsible for the issuance of shipment 
permit 

Nazwa właściwej władzy: 
Name of competent authority:……………………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./ Ms: 
..................................................................................................................................................  

Adres/Address: .........................................................................................................................  
 
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City: .................. Country: ..............................  
Telefon/Telephone:                        Fax/Fax:                               Telex/ Telex:                            
............. ...............................  .................................... ……………………………….. 

Poczta elektroniczna/e-mail:       ......................................................... 

17 Data zarejestrowania wniosku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date on which application was registered 
 
 
 
 
 .................................. 
 (podpis) / (signature) 
 

18 Właściwa władza odpowiedniego kraju 
Competent authority of the relevant country  

Kraj: 
Country: ....................................................................................................................................  

Kraj:                                     tranzytu                             odbiorcy 
Country of:                          transit                                destination  
 

19 Nazwa właściwej władzy: 
Name of competent authority:...................................................................................................  

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./ Ms: 
..................................................................................................................................................  

Adres/Address: .........................................................................................................................  
Kod pocztowy/ Postal code:            Miasto:                                  Kraj: 
.............................................   Town/ City: .................. Country: ..............................  
Telefon/Telephone:                        Fax/Fax:                               Telex/ Telex:                            
.............................................           …………………………            ………………………………..

Poczta elektroniczna/e-mail:       ......................................................... 

pieczęć
stamp
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Udzielenie zgody przez właściwą władzę odpowiedniego kraju na przewóz wypalonego 
paliwa jądrowego 
Issuance of the permit for shipment of spent nuclear fuel by the competent authority of the 
relevant country 

Tak (warunki, jeżeli je postawiono)             Ważne na pojedynczy przewóz 
Yes (conditions, if any)                                Valid for a single shipment 

Nie (przyczyny odmowy)                             Ważne na wielokrotne przewozy 
No                    (reason for refusal)                               Valid for several shipments 

20 

[wypełnić w przypadku tranzytu wypalonego paliwa jądrowego przez polski obszar celny] 
[to be filled in the case of transit of spent nuclear fuel through the Polish customs area] 

Udzielenie zgody przez właściwą władzę kraju lub krajów tranzytu na tranzyt wypalonego 
paliwa jądrowego, jeżeli przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być 
kontynuowany.   
Issuance of the permit for transit of spent nuclear fuel by the competent authority of the 
country or countries of transit, in the case when shipment to the consignee is not 
accomplished or can not be continued.  

Tak / Yes Nie / No 

 [wypełnić w przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na polski obszar celny] 
[to be filled in the case of import of spent nuclear fuel into the Polish customs area] 

Udzielenie zgody przez właściwą władzę kraju lub krajów tranzytu na tranzyt wypalonego 
paliwa jądrowego w przypadku: 

1) jeżeli przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być 
kontynuowany, 

2) zwrotu po okresie przechowywania wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych powstałych w wyniku przerobu wypalonego paliwa jądrowego, 

Issuance of the permit by the competent authority of the country or countries of transit for 
transit of spent nuclear fuel through that country in the case when: 

1) shipment to the consignee has not been accomplished or can not be continued,  
2) spent nuclear fuel is to be returned after a period of storage or radioactive waste is to 

be returned if it results from the reprocessing of spent nuclear fuel. 

Tak / Yes Nie / No 

 Warunki, jeżeli je postawiono  lub Przyczyny odmowy 
Conditions, if any ......................................... or Reasons for refusal  

  ...............................................................  
................................................................  
 ...............................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  

 ...............................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  
................................................................  
……………………………………………… 
……………………………………………… 

   
 
..................................................  ............................................  
 (data i miejsce) (podpis) 
 (date and place) (signature) 
 

pieczęć
stamp
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DOKUMENT STOSOWANY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY 
NA PRZYWÓZ, WYWÓZ LUB TRANZYT 

PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

 
DOCUMENT USED IN THE PROCEDURE OF ISSUING PERMITS FOR 

THE IMPORT, EXPORT OR TRANSIT THROUGH TERRITORY OF POLAND 
OF SPENT NUCLEAR FUEL 

 
CZĘŚĆ III 
PART III 

 

 Numer rejestru: ..................................................... 
File no.    (wypełnia Prezes PAA) 

  (to be filled in by the President of the NAEA) 

CZĘŚĆ NINIEJSZĄ STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU: 
1) UDZIELANIA PRZEZ PREZESA PAA ZGODY NA PRZYWÓZ NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WYWÓZ Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ORAZ TRANZYT PRZEZ TO TERYTORIUM WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

2) UDZIELANIA PRZEZ WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ KRAJU DOSTAWCY ZGODY NA WYWÓZ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

THIS PART IS APPLICABLE IN THE CASE OF: 
1) ISSUING BY THE PRESIDENT OF THE NAEA OF THE PERMIT FOR IMPORT INTO TERRITORY 

OF POLAND, EXPORT FROM THE TERRITORY OF POLAND OR TRANSIT THROUGH THIS 
TERRITORY OF SPENT NUCLEAR FUEL 

2) ISSUING BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE COUNTRY OF HOLDER OF PERMIT FOR 
EXPORT OF SPENT NUCLEAR FUEL 

W przypadku udzielania przez Prezesa PAA zgody na przywóz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzyt przez 
to terytorium wypalonego paliwa jądrowego:  
Prezes PAA: 
(1)  wypełnia niniejszą część dokumentu, 
(2)  wysyła cały dokument do wnioskodawcy. 

In the case when permit for import into territory of Poland, export from the territory of 
Poland or transit through this territory of spent nuclear fuel is to be issued by the President 
of the NAEA: 
The President of the NAEA: 
(1) fills in this part of the document, 
(2) sends the entire document to the applicant. 

W przypadku udzielania przez właściwą władzę kraju dostawcy zgody na wywóz 
wypalonego paliwa jądrowego: 
Wnioskodawca po uzyskaniu zgody właściwej władzy kraju dostawcy przesyła część I i III oraz 
pozostałe części dokumentu Prezesowi PAA. 

In the case when the permit for export of spent nuclear fuel is to be issued by the 
competent authority of the country of holder: 
The applicant after having received the permit of the competent authority of the country of holder 
sends parts I and III and the remaining parts of the document to the President of the NAEA. 

21 
 

Właściwa władza udzielająca zgody na przewóz 
Competent authority responsible for the issuance of a shipment permit 
Nazwa właściwej władzy: 
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Name of competent authority:...................................................................................................  
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./ Ms: 
..................................................................................................................................................  
Adres/Address: .........................................................................................................................  
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City: .................. Country: ..............................  
Telefon/Telephone:                        Fax/ Fax:                               Telex/ Telex:                           
.............................................  .................................... ............................................  
Poczta elektroniczna/e-mail:       ......................................................... 

22 Zgoda 
Permit  
Tak Ważne na pojedynczy przewóz 
Yes Valid for a single shipment 
Nie Ważne na wielokrotne przewozy 
No Valid for several shipments 
 
Data wygaśnięcia ważności zgody: 
Permit expiry date:…………………………………………………………………………………….  

23 Uporządkowana lista krajów, zaangażowanych w przewóz 
(pierwszy kraj to kraj dostawcy, a ostatni to kraj odbiorcy) 
Arranged list of countries engaged in the shipment  
(country of origin being the first country and country of destination being the last country) 

 Kraj 
Country  

Warunki 
Conditions 

Kraj 
Country 

Warunki 
Conditions 

  Tak 
Yes 

Nie 
No 

 Tak 
Yes 

Nie 
No 

 1. ......................................    5. .....................................    

 2. ......................................    6. .....................................    

 3. ......................................    7. .....................................    

 4. ......................................    8. .....................................    

24 Lista warunków: 
(wskazująca kraj nakładający warunki oraz 
odwołania do dołączonych dokumentów) 
List of conditions: 
(indicating the country imposing conditions  
and making appeals to the documents 
enclosed) 

Przyczyny odmowy: 
Reasons for refusal: 
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................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

 

[wypełnić w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu przez to 
terytorium wypalonego paliwa jądrowego] 
[to be filled in the case of import into the territory of Poland or transit through this territory of spent 
nuclear fuel] 

Udzielenie zgody przez właściwą władzę kraju dostawcy na odbiór wypalonego paliwa 
jądrowego w przypadku: 

1) jeżeli przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być  
kontynuowany, 

2) zwrotu po okresie przechowywania wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych powstałych w wyniku przerobu wypalonego paliwa jądrowego. 

Issuance of the permit by the competent authority of the country of holder for receipt of the 
radioactive waste or spent nuclear fuel to that country in the case when: 

1) shipment to the consignee has not been accomplished or can not be continued,  
2) spent nuclear fuel is to be returned after a period of storage or radioactive waste is to 

be returned if it results from the reprocessing of spent nuclear fuel. 

Tak / Yes Nie  / No 
 

25  

 
....................................................... .....................................................  
 (data i miejsce)                                                                        (podpis) 
 (date and place)                                                                    (signature) 
 
 

pieczęć
stamp 
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DOKUMENT STOSOWANY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY 
NA PRZYWÓZ, WYWÓZ LUB TRANZYT 

PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

 
DOCUMENT USED IN THE PROCEDURE OF ISSUING PERMITS FOR 

THE IMPORT, EXPORT OR TRANSIT THROUGH TERRITORY OF POLAND 
OF SPENT NUCLEAR FUEL 

 
CZĘŚĆ IV 
PART IV 

 

 Numer rejestru: ..................................................... 
File no.:............................(wypełnia Prezes PAA) 

 (to be filled in by the President of the NAEA) 
 

 
SPECYFIKACJA PRZEWOZU 
SHIPMENT SPECIFICATION 

 
Niniejszą specyfikację sporządza dostawca przed każdorazowym rozpoczęciem przewozu 
(również w tym przypadku, gdy zgodę wydano na wielokrotne przewozy). Podobnie jak części I, II, 
III i V dokumentu, niniejsza część towarzyszy przewozowi. Następnie jest dołączana do 
potwierdzenia odbioru. 
This specification draws up the holder each time before a shipment is dispatched (also if the permit 
has been issued for several shipments). As with parts I, II, III and V of the document, the shipment 
must also be accompanied by this part which is then to be attached to the acknowledgement of 
receipt. 
 

26 Dostawca (nazwa handlowa):       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holder (trade name): 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contact person Mr./ Ms: 

Adres/Address: ..........................................................................................................................

Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                  Kraj: 
..............................................  Town/ City:…………….        Country:………………………
Telefon/Telephone:                        Fax:/Fax:                               Telex:/Telex:                           
.............................................. ....................................  .............................................

Poczta elektroniczna/e-mail:       ......................................................... 

27 Zgodę wydano na/ Permit was issued for: 
pojedynczy przewóz wypalonego paliwa jądrowego  
single shipment of spent fuel  

wielokrotne przewozy wypalonego paliwa jądrowego 
several shipments of spent  nuclear fuel 
Numer przewozu / Shipment no: ……………………………………………………………. 

28 Charakter wypalonego paliwa jądrowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Nature of spent nuclear fuel . 
Charakterystyka fizyczno-chemiczna:            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Physical and chemical characteristics:……………………………………………………………...
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Najważniejsze radionuklidy:                     . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  
Main radionuclides: 
Maksymalna aktywność alfa/opakowanie (GBq):    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maximum alpha-activity /package (GBq)...................................................................................

Maksymalna aktywność beta-gamma/opakowanie(GBq):      . . . . . . . . . . . . . . 
Maximum beta-/gamma-activity/package (GBq): 

Typ pojemnika na wypalone paliwo jądrowe:                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Type of spent nuclear fuel container: 

29 Całkowita aktywność alfa (GBq)/Total alpha-activity (GBq):  
.................................................................................................................................................. 
Całkowita aktywność beta/gamma (GBq)/Total beta-/gamma-activity (GBq):  
.................................................................................................................................................. 
Łączna liczba opakowań/Total no of packages: 
.................................................................................................................................................. 
Całkowity ciężar wypalonego paliwa jądrowego netto (kg): . . . . . . . . . .  
Total net weight of spent nuclear fuel (kg): 
 ..................................................................................................................................................
Całkowity ciężar wypalonego paliwa jądrowego brutto (kg): . . . . . . . . 
Total gross weight of spent nuclear fuel (kg): 
.................................................................................................................................................. 
Całkowita objętość (nieobowiązkowo): . . . . . . . . . . . . . .  
/ Total volume (optional): 

30 Identyfikacja sztuk przewozu zawierających wypalone paliwo jądrowe  
[numer identyfikacyjny każdego opakowania, ciężar brutto (kg)/opakowanie, ciężar netto 
(kg)/opakowanie, aktywność (GBq)/opakowanie] 
Identification of spent nuclear fuel packages 
[identification no of each package, gross weight (kg)/ package, net weight/ package, activity 
(GBq)/ package] 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Jeżeli nie wystarczyło przewidzianego wyżej 
miejsca - patrz załączona lista 
In the case there is not enough  
space above -  see attached list  

31 Data wysłania/ Date of dispatch: ...............................................................................................
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje przedstawione w 
niniejszym dokumencie są prawdziwe. 
I hereby declare that according to the best of my knowledge, the information presented 
herein  is correct. 
 
 
 
 
.............................................. ...............................................................
 (data i miejsce) (podpis dostawcy) 
 (date and place) (signature of holder) 
 

pieczęć 
stamp 
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DOKUMENT STOSOWANY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY 
NA PRZYWÓZ, WYWÓZ LUB TRANZYT 

PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

 
DOCUMENT USED IN THE PROCEDURE OF ISSUING PERMITS FOR 

THE IMPORT, EXPORT OR TRANSIT THROUGH TERRITORY OF POLAND 
OF SPENT NUCLEAR FUEL 

 
CZĘŚĆ V 
PART V 

 

 Numer rejestru: ..................................................... 
File no.:                            (wypełnia Prezes PAA) 

 (to be filled in by the President of the NAEA) 
 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO 

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF SPENT NUCLEAR FUEL 
 

Niniejszą część wypełnia odbiorca. Następnie wnioskodawca w ciągu 14 dni od dnia dostawy 
(odbioru) przesyła części IV i V Prezesowi PAA. 
This part is filled in by the consignee. Then within 14 days from date of receipt the applicant sends 
parts IV and V to the President of the NAEA. 
 
32 Odbiorca (nazwa handlowa)/ Consignee (trade name): ..........................................................  

..................................................................................................................................................  
Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/ Contact person Mr./ Ms: 
..................................................................................................................................................  
Adres/Address: .........................................................................................................................  
 
Kod pocztowy/Postal code:            Miasto:                                   Kraj: 
.............................................   Town/ City: .................. Country: ..............................  
Telefon/Telephone:                        Fax/Fax:                               Telex/ Telex:                            

.............................................  .................................... ............................................  

Poczta elektroniczna/e-mail: .............................................. 

33 Miejsce przechowywania wypalonego paliwa jądrowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Place where the spent nuclear fuel is stored 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contact person Mr./ Ms: 

Adres/Address: .........................................................................................................................  

Kod pocztowy/ Postal code:            Miasto:                                  Kraj: 
.............................................   Town/ City: .................. Country: ..............................  

Telefon/Telephone:                        Fax/Fax:                               Telex/Telex:                             
.............................................  .................................... ............................................  

Poczta elektroniczna/ e-mail: .............................................. 
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34 Zgodę wydano na/ Permit was issued for: 
pojedynczy przewóz                                 wielokrotne przewozy 
single  shipment                                        several shipments 

numer przewozu/ shipment no: …………………………………………………………….  

35 Ostatni przewóz objęty zgodą/Last shipment under the permit:  

                        Tak Nie 
                       Yes No 

36 Punkt graniczny wjazdu na terytorium kraju odbiorcy: 
Border crossing point at which shipment entered the territory of the country of destination: 
Kraj:  
Country: ...................................................................................................................................  
Punkt graniczny:  
Border crossing point: ..............................................................................................................  

37 Data odbioru wypalonego paliwa jądrowego/ Date of spent nuclear fuel receipt:  

……………………………………………………………………………………….…………………… 

38 Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, podane wyżej informacje są 
prawdziwe. 
I hereby declare that according to the best of my knowledge, the information presented above 
is correct. 
 

 
 .....................................................  

 (podpis odbiorcy) 
 (signature of consignee) 

pieczęć
stamp
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Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to 
terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu 

lub przechowywania 
 

 
Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 62 ust. 4 pkt 3 ustawy 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 ...., poz. ....). 
 W stosunku do dotychczas obowiązującego w tym zakresie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium 
wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 98, poz. 986), uległ zmianie zakres 
przedmiotowy regulacji. Niniejszy projekt będzie miał zastosowanie tylko do 
wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu i 
przechowywania, natomiast kwestie związane z przewozami wypalonego 
paliwa jądrowego przeznaczonego do składowania regulowane będą przez 
przepisy dotyczące przewozów odpadów promieniotwórczych (zgodnie ze 
stanowiskiem wyrażonym w tym względzie przez Komisję Europejską). 

 
Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu  na budżet państwa ani 

na budżety administracji samorządowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/10a/ds 
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