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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2001 r. Nr 3

18

USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo atomowe.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) dzia∏alnoÊç w zakresie pokojowego wykorzysty-
wania energii atomowej zwiàzanà z rzeczywistym
i potencjalnym nara˝eniem na promieniowanie
jonizujàce od sztucznych êróde∏ promieniotwór-
czych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ wytwa-
rzajàcych promieniowanie jonizujàce, odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdro-
wego, 

2) obowiàzki kierownika jednostki organizacyjnej wy-
konujàcej t´ dzia∏alnoÊç,

3) organy w∏aÊciwe w sprawach bezpieczeƒstwa jà-
drowego i ochrony radiologicznej,

4) zasady odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody jà-
drowe.

2. Ustawa okreÊla tak˝e kary pieni´˝ne za narusze-
nie przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa jàdrowe-
go i ochrony radiologicznej oraz tryb ich nak∏adania.

3. Ustaw´ stosuje si´ równie˝ do dzia∏alnoÊci wy-
konywanej w warunkach zwi´kszonego, w wyniku
dzia∏ania cz∏owieka, nara˝enia na naturalne promie-
niowanie jonizujàce.

4. Ustawa ponadto okreÊla zasady monitorowania
ska˝eƒ promieniotwórczych oraz reguluje dzia∏ania
podejmowane w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych, jak
równie˝ w przypadku d∏ugotrwa∏ego nara˝enia w na-
st´pstwie zdarzenia radiacyjnego lub dawnej dzia∏al-
noÊci.

Art. 2. Wykonywanie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, jest dopuszczalne po zasto-
sowaniu okreÊlonych w przepisach Êrodków dla za-
pewnienia bezpieczeƒstwa oraz ochrony ˝ycia i zdro-
wia ludzi, jak równie˝ bezpieczeƒstwa mienia i ochro-
ny Êrodowiska.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) bezpieczeƒstwo jàdrowe — stan osiàgany przez ca-

∏okszta∏t przedsi´wzi´ç organizacyjnych i technicz-
nych podejmowanych w celu zapobiegania zda-
rzeniom radiacyjnym, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
z materia∏ami jàdrowymi, oraz ograniczania ich
skutków,

2) dawka graniczna — wartoÊç dawki promieniowa-
nia jonizujàcego, wyra˝onà jako dawka skuteczna
lub równowa˝na, dla okreÊlonych grup osób, po-
chodzàcà od kontrolowanej dzia∏alnoÊci zawodo-
wej, której, poza przypadkami przewidzianymi
w ustawie, nie wolno przekroczyç,

3) dawka poch∏oni´ta — energi´ promieniowania jo-
nizujàcego poch∏oni´tà przez jednostkowà mas´
materii, uÊrednionà w tkance lub narzàdzie,
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4) dawka równowa˝na — dawk´ poch∏oni´tà w tkan-
ce lub narzàdzie, wyznaczonà z uwzgl´dnieniem
rodzaju i energii promieniowania jonizujàcego, 

5) dawka skuteczna (efektywna) — sum´ dawek rów-
nowa˝nych pochodzàcych od zewn´trznego i we-
wn´trznego nara˝enia, wyznaczonà z uwzgl´dnie-
niem odpowiednich wspó∏czynników wagowych
narzàdów lub tkanek, obrazujàcà nara˝enie ca∏ego
cia∏a,

6) dzia∏ania interwencyjne — dzia∏ania, które zapobie-
gajà nara˝eniu lub zmniejszajà nara˝enie ludzi
w wyniku zdarzenia radiacyjnego, okreÊlone
w art. 90,

7) jednostka organizacyjna — ka˝dy podmiot wykonu-
jàcy dzia∏alnoÊç zwiàzanà z nara˝eniem,

8) likwidacja obiektu jàdrowego — doprowadzenie
obiektu lub urzàdzenia do stanu niewymagajàcego
ograniczeƒ z punktu widzenia bezpieczeƒstwa jà-
drowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu
dowolnej dzia∏alnoÊci,

9) likwidacja sk∏adowiska odpadów promieniotwór-
czych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdro-
wego — doprowadzenie terenu, na którym znajdu-
je si´ sk∏adowisko odpadów promieniotwórczych
lub sk∏adowisko wypalonego paliwa jàdrowego,
do stanu niewymagajàcego ograniczeƒ z punktu
widzenia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej w wykonywaniu dowolnej dzia∏alno-
Êci,

10) limit u˝ytkowy dawki — ograniczenie przewidywa-
nych dawek indywidualnych, które mogà pocho-
dziç od okreÊlonego êród∏a promieniowania joni-
zujàcego, uwzgl´dniane podczas planowania
ochrony radiologicznej w celach zwiàzanych
z optymalizacjà, 

11) materia∏ jàdrowy — materia∏ zawierajàcy izotopy
(nuklidy) rozszczepialne, a w szczególnoÊci izotopy
uranu, plutonu lub toru w iloÊci, która nie mo˝e byç
pomini´ta z punktu widzenia ewidencji materia∏ów
jàdrowych, w tym paliwo jàdrowe,

12) nara˝enie — proces, w którym organizm ludzki
podlega dzia∏aniu promieniowania jonizujàcego,

13) obiekt jàdrowy — obiekt lub urzàdzenie przezna-
czone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania,
przechowywania i sk∏adowania materia∏u jàdrowe-
go w iloÊci umo˝liwiajàcej zrealizowanie samopod-
trzymujàcej si´ reakcji ∏aƒcuchowej rozszczepienia
jàdrowego,

14) ochrona fizyczna — ca∏okszta∏t przedsi´wzi´ç orga-
nizacyjnych i technicznych majàcych na celu sku-
teczne zabezpieczenie obiektów i materia∏ów jà-
drowych przed kradzie˝à lub aktami terroru, dy-
wersji i sabota˝u,

15) ochrona radiologiczna — zapobieganie nara˝eniu
ludzi i ska˝eniu Êrodowiska, a w przypadku braku
mo˝liwoÊci zapobie˝enia takim sytuacjom — ogra-
niczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak
tylko jest to rozsàdnie osiàgalne, przy uwzgl´dnie-
niu czynników ekonomicznych, spo∏ecznych i zdro-
wotnych,

16) odpady promieniotwórcze — odpady sta∏e, ciek∏e
lub gazowe, zawierajàce substancje promienio-
twórcze lub ska˝one tymi substancjami, zakwalifi-
kowane do kategorii odpadów wymienionych
w art. 47,

17) post´powanie z odpadami promieniotwórczymi —
wszelkie dzia∏ania, w∏àcznie z likwidacjà obiektu,
zwiàzane z przetwarzaniem, przemieszczaniem,
przechowywaniem lub sk∏adowaniem odpadów
promieniotwórczych,

18) post´powanie z wypalonym paliwem jàdrowym —
wszelkie dzia∏ania w∏àcznie z likwidacjà obiektu,
zwiàzane z przerobem, przemieszczaniem, prze-
chowywaniem lub sk∏adowaniem wypalonego pa-
liwa jàdrowego,

19) poziom interwencyjny — liczbowà wartoÊç dawki
skutecznej lub równowa˝nej albo poziom zawarto-
Êci izotopów promieniotwórczych w ˝ywnoÊci, wo-
dzie pitnej i paszach, których mo˝liwoÊç przekro-
czenia oznacza koniecznoÊç rozwa˝enia podj´cia
okreÊlonych dzia∏aƒ interwencyjnych, 

20) program zapewnienia jakoÊci — system dzia∏aƒ
gwarantujàcy spe∏nienie okreÊlonych wymagaƒ
ochrony radiologicznej i bezpieczeƒstwa jàdrowe-
go, 

21) promieniowanie jonizujàce — promieniowanie
sk∏adajàce si´ z czàstek bezpoÊrednio lub poÊred-
nio jonizujàcych albo z obu rodzajów tych czàstek
lub fal elektromagnetycznych o d∏ugoÊci mniejszej
ni˝ 100 nm (nanometrów),

22) promieniowanie naturalne — promieniowanie jo-
nizujàce emitowane ze êróde∏ pochodzenia natu-
ralnego ziemskiego i kosmicznego,

23) przechowalnik wypalonego paliwa jàdrowego —
obiekt jàdrowy przeznaczony do bezpiecznego, sta-
bilnego i chronionego przechowywania wypalone-
go paliwa jàdrowego po jego wy∏adowaniu z reak-
tora lub basenu przy reaktorze, a przed przekaza-
niem do przerobu lub sk∏adowania w charakterze
odpadu promieniotwórczego,

24) przechowywanie odpadów promieniotwórczych
lub wypalonego paliwa jàdrowego — magazyno-
wanie odpadów promieniotwórczych lub wypalo-
nego paliwa jàdrowego z zamiarem ponownego
ich wydobycia w celu przetworzenia lub przerobu
albo sk∏adowania,

25) przerób wypalonego paliwa jàdrowego — proces
lub dzia∏anie zmierzajàce do wydobycia cz´Êci lub
wszystkich izotopów promieniotwórczych z wypa-
lonego paliwa jàdrowego w celu ich dalszego wy-
korzystania,

26) przetwarzanie odpadów promieniotwórczych —
proces lub dzia∏anie zmierzajàce do minimaliza-
cji obj´toÊci odpadów, segregacj´ odpadów we-
d∏ug kategorii oraz przygotowanie ich do trans-
portu,

27) sk∏adowanie odpadów promieniotwórczych lub
wypalonego paliwa jàdrowego — z∏o˝enie odpa-
dów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa
jàdrowego w obiekcie do tego przeznaczonym bez
zamiaru ponownego ich wydobycia, 
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28) substancja promieniotwórcza — substancj´ zawie-
rajàcà jeden lub wi´cej izotopów promieniotwór-
czych o takiej aktywnoÊci lub st´˝eniu promienio-
twórczym, które nie mogà byç pomini´te z punktu
widzenia ochrony radiologicznej,

29) wypalone paliwo jàdrowe — paliwo jàdrowe, któ-
re zosta∏o napromieniowane w rdzeniu reaktora
oraz na sta∏e usuni´te z rdzenia,

30) zagro˝enie (nara˝enie potencjalne) — nara˝enie,
które mo˝e nastàpiç, przy czym prawdopodobieƒ-
stwo jego wystàpienia i wielkoÊç mogà byç za-
wczasu oszacowane,

31) zamkni´cie sk∏adowiska odpadów promieniotwór-
czych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdro-
wego — zaprzestanie dostarczania odpadów pro-
mieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowe-
go do sk∏adowiska, na podstawie decyzji w∏aÊciwe-
go organu, oraz wykonanie wszelkich prac koniecz-
nych dla zapewnienia bezpieczeƒstwa sk∏adowi-
ska,

32) zdarzenie radiacyjne — sytuacj´ zwiàzanà z zagro-
˝eniem, wymagajàcà podj´cia pilnych dzia∏aƒ
w celu ochrony pracowników lub ludnoÊci,

33) êród∏o promieniotwórcze — substancj´ promienio-
twórczà przygotowanà do wykorzystywania jej
promieniowania jonizujàcego,

34) êród∏o promieniowania jonizujàcego — êród∏o pro-
mieniotwórcze, urzàdzenie zawierajàce takie êró-
d∏o, urzàdzenie wytwarzajàce promieniowanie jo-
nizujàce lub urzàdzenie emitujàce substancje pro-
mieniotwórcze.

Rozdzia∏ 2

Zezwolenia w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej

Art. 4. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z na-
ra˝eniem, polegajàcej na:

1) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu,
sk∏adowaniu, transporcie lub stosowaniu materia-
∏ów jàdrowych, êróde∏ i odpadów promieniotwór-
czych oraz wypalonego paliwa jàdrowego i obrocie
nimi,

2) budowie, rozruchu, próbnej i sta∏ej eksploatacji
oraz likwidacji obiektów jàdrowych, 

3) budowie, eksploatacji, zamkni´ciu i likwidacji sk∏a-
dowisk odpadów promieniotwórczych i sk∏ado-
wisk wypalonego paliwa jàdrowego oraz budowie
i eksploatacji przechowalników wypalonego pali-
wa jàdrowego,

4) produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obs∏u-
dze urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwór-
cze oraz obrocie tymi urzàdzeniami,

5) produkowaniu, nabywaniu, uruchamianiu i stoso-
waniu urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie
jonizujàce,

6) uruchamianiu laboratoriów i pracowni, w których
majà byç stosowane êród∏a promieniowania joni-
zujàcego, w tym pracowni rentgenowskich,

7) zamierzonym dodawaniu substancji promienio-
twórczych w procesie produkcyjnym wyrobów po-
wszechnego u˝ytku i artyku∏ów medycznych oraz
obrocie tymi wyrobami i artyku∏ami, 

8) zamierzonym podawaniu substancji promienio-
twórczych ludziom i zwierz´tom w celu medycznej
lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badaƒ
naukowych

— wymaga zezwolenia albo zg∏oszenia w zakresie
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej,
z zastrze˝eniem art. 6 pkt 1.

2. Dzia∏alnoÊç polegajàca na dodawaniu substancji
promieniotwórczych do ˝ywnoÊci, zabawek, osobi-
stych ozdób lub kosmetyków, jak równie˝ przywóz na
polski obszar celny i wywóz z polskiego obszaru celne-
go takich wyrobów sà zabronione.

Art. 5. 1. Z∏o˝enia wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 4 ust. 1
albo zg∏oszenia wykonywania tej dzia∏alnoÊci dokonu-
je kierownik jednostki organizacyjnej.

2. Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwany
dalej „Prezesem Agencji”, wydaje zezwolenia i przyj-
muje zg∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Zezwolenie na produkowanie, nabywanie, urucha-
mianie i stosowanie aparatów rentgenowskich o energii
promieniowania do 300 keV (kiloelektronowoltów) w ce-
lach medycznych wydaje wojewódzki inspektor sanitar-
ny, a dla jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub pod-
porzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub
nadzorowanych przez niego albo dla których jest on or-
ganem za∏o˝ycielskim — wojskowy inspektor sanitarny.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzà
rejestr jednostek organizacyjnych, których dzia∏alnoÊç
wymaga co najmniej zg∏oszenia.

5. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia nale˝y okreÊliç
sposób zabezpieczenia posiadanych przez jednostk´
organizacyjnà materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promie-
niowania jonizujàcego, odpadów promieniotwórczych
lub wypalonego paliwa jàdrowego.

6. W sprawach nieuregulowanych dotyczàcych ze-
zwoleƒ stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193).

7. Wykorzystywanie odpadów przemys∏owych za-
wierajàcych naturalne izotopy promieniotwórcze w ce-
lach gospodarczych nast´puje na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o ochronie Êrodowiska.

Art. 6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) przypadki, w których wykonywanie dzia∏alnoÊci

okreÊlonej w art. 4 ust. 1 nie podlega obowiàzkowi
uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia, oraz przy-
padki, w których dzia∏alnoÊç mo˝e byç wykonywa-
na na podstawie zg∏oszenia, ustalajàc graniczne
wartoÊci aktywnoÊci ca∏kowitej i st´˝enia promie-
niotwórczego izotopów promieniotwórczych jako
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kryteria zwolnienia z obowiàzku uzyskania zezwo-
lenia albo zg∏oszenia, 

2) dokumenty wymagane przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏al-
noÊci okreÊlonej w art. 4 ust. 1 albo przy zg∏osze-
niu wykonywania tej dzia∏alnoÊci, konieczne dla
potwierdzenia przez wnioskodawc´ spe∏nienia
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej, z uwzgl´dnieniem specyfiki po-
szczególnych rodzajów wykonywanej dzia∏alno-
Êci, a tak˝e czynnoÊci organu wydajàcego ze-
zwolenie albo przyjmujàcego zg∏oszenie w przy-
padku, gdy treÊç dokumentów jest niewystarcza-
jàca dla wykazania, ˝e warunki te zosta∏y spe∏-
nione,

3) wymagania dotyczàce zawartoÊci naturalnych izo-
topów promieniotwórczych w surowcach i mate-
ria∏ach stosowanych w budynkach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi i inwentarza ˝ywego, a tak˝e
w odpadach przemys∏owych stosowanych w bu-
downictwie oraz kontroli zawartoÊci tych izoto-
pów.

Rozdzia∏ 3

Bezpieczeƒstwo jàdrowe i ochrona radiologiczna
oraz ochrona zdrowia pracowników

Art. 7. 1. Za przestrzeganie wymagaƒ bezpieczeƒ-
stwa jàdrowego i ochrony radiologicznej odpowie-
dzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej wyko-
nujàcej dzia∏alnoÊç zwiàzanà z nara˝eniem.

2. W jednostce organizacyjnej wykonujàcej dzia∏al-
noÊç wymagajàcà zezwolenia istnieje obowiàzek opra-
cowania i wdro˝enia programu zapewnienia jakoÊci.

3. W jednostce organizacyjnej wykonujàcej dzia∏al-
noÊç wymagajàcà zezwolenia wewn´trzny nadzór nad
przestrzeganiem wymagaƒ bezpieczeƒstwa jàdrowe-
go i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która po-
siada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

4. Z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ inspektora
ochrony radiologicznej mo˝e wystàpiç zainteresowana
osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej. 

5. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
nadaje si´ osobie, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
2) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
3) zda∏a egzamin z zakresu szkolenia okreÊlonego

w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2,
4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwska-

zaƒ do pracy w warunkach nara˝enia.

6. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
nadaje Prezes Agencji, z zastrze˝eniem ust. 7. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organ w∏aÊciwy do nadawa-
nia uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej
w pracowniach rentgenowskich stosujàcych aparaty
rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV
w celach medycznych.

8. Koszty uzyskania uprawnieƒ ponosi wyst´pujàcy
z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ.

Art. 8. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed
podj´ciem dzia∏alnoÊci sporzàdza uzasadnienie, które
powinno wykazaç, ˝e spodziewane w wyniku wykony-
wania tej dzia∏alnoÊci korzyÊci naukowe, ekonomiczne,
spo∏eczne i inne b´dà wi´ksze ni˝ mo˝liwe, powodo-
wane przez t´ dzia∏alnoÊç, szkody dla zdrowia cz∏owie-
ka i stanu Êrodowiska.

2. W przypadku zaistnienia nowych istotnych oko-
licznoÊci dotyczàcych skutków wykonywanej dzia∏al-
noÊci kierownik jednostki organizacyjnej jest obowià-
zany dokonaç weryfikacji uzasadnienia, uwzgl´dniajàc
te same czynniki, których uwzgl´dnienie jest wymaga-
ne przy sporzàdzaniu uzasadnienia.

Art. 9. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej za-
pewnia wykonywanie dzia∏alnoÊci zgodnie z zasadà
optymalizacji, wymagajàcà, aby — przy rozsàdnym
uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych i spo∏ecz-
nych — liczba osób nara˝onych by∏a jak najmniejsza,
a otrzymywane przez te osoby dawki promieniowania
by∏y mo˝liwie ma∏e, z zastrze˝eniem art. 15 ust. 3.

2. Je˝eli limity u˝ytkowe dawek zostanà ustalone
w zezwoleniu, to mo˝liwoÊç ich przekroczenia podlega
zg∏oszeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej
organowi, który wyda∏ zezwolenie.

Art. 10. 1. Pracownik mo˝e byç zatrudniony w wa-
runkach nara˝enia po orzeczeniu braku przeciwwska-
zaƒ do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza po-
siadajàcego odpowiednie kwalifikacje, zwanego dalej
„uprawnionym lekarzem”.

2. Kwalifikacje uprawnionego lekarza, tryb wyda-
wania i przechowywania orzeczeƒ oraz rodzaje i cz´-
stotliwoÊç badaƒ stanu zdrowia pracowników zatrud-
nionych w warunkach nara˝enia okreÊlajà przepisy
prawa pracy, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 11. 1. Do pracy przy materiale jàdrowym, êró-
dle promieniowania jonizujàcego, odpadach promie-
niotwórczych lub wypalonym paliwie jàdrowym mo˝-
na dopuÊciç pracownika, który posiada odpowiednià
do stanowiska pracy znajomoÊç przepisów z zakresu
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
oraz niezb´dne umiej´tnoÊci.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej obowiàzany
jest zapewniç prowadzenie wst´pnych i okresowych
szkoleƒ pracowników, praktykantów, studentów w za-
kresie bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie progra-
mem. Szkoleniem obj´ci sà równie˝ pracownicy
uczestniczàcy w transporcie materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ promieniotwórczych, odpadów promieniotwór-
czych i wypalonego paliwa jàdrowego.

3. Programy szkoleƒ uwzgl´dniajàce informacje
dotyczàce ochrony zdrowia, opracowane przez kierow-
nika jednostki organizacyjnej dzia∏ajàcej na podstawie
zezwolenia, podlegajà zatwierdzeniu przez organ, któ-
ry wyda∏ zezwolenie.
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Art. 12. 1. W jednostce organizacyjnej na stanowi-
sku majàcym istotne znaczenie dla zapewnienia bez-
pieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej mo˝e
byç zatrudniona wy∏àcznie osoba posiadajàca upraw-
nienia nadane przez Prezesa Agencji.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje stanowisk, o których mowa w ust. 1, szcze-
gó∏owe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agen-
cji uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej oraz
uprawnieƒ dla osób, które mogà byç zatrudnione na
stanowiskach okreÊlonych w ust. 1, wymagany zakres
szkolenia, warunki, jakie muszà spe∏niaç jednostki
przeprowadzajàce szkolenie, uwzgl´dniajàc program
i formy organizowania szkoleƒ, wzór zaÊwiadczenia
o uzyskaniu uprawnienia oraz ramowy zakres obowiàz-
ków i uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicz-
nej w pracowniach rentgenowskich stosujàcych apara-
ty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV
w celach medycznych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wzory zaÊwiadczeƒ o uzyskaniu odpowiednich kwalifi-
kacji, sposób przeprowadzania egzaminów i powo∏y-
wania komisji egzaminacyjnych oraz szczegó∏owe pro-
gramy szkoleƒ.

Art. 13. 1. Dawki graniczne obejmujà sum´ dawek
pochodzàcych od nara˝enia zewn´trznego i wewn´trz-
nego.

2. Dawki graniczne nie obejmujà nara˝enia na pro-
mieniowanie naturalne, je˝eli nara˝enie to nie zosta∏o
zwi´kszone w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, w szcze-
gólnoÊci nie obejmujà nara˝enia pochodzàcego od ra-
donu w budynkach mieszkalnych, od naturalnych nu-
klidów promieniotwórczych wchodzàcych w sk∏ad cia-
∏a ludzkiego, od promieniowania kosmicznego na po-
ziomie ziemi, jak równie˝ nara˝enia nad powierzchnià
ziemi od nuklidów promieniotwórczych znajdujàcych
si´ w nienaruszonej skorupie ziemskiej.

Art. 14. 1. Suma dawek promieniowania jonizujàce-
go dla pracowników oraz ogó∏u ludnoÊci, pochodzàcych
od wszystkich rodzajów wykonywanej dzia∏alnoÊci ∏àcz-
nie, nie mo˝e, z zastrze˝eniem art. 19 ust. 1 i art. 20 ust.
2 i 3, przekraczaç dawek granicznych okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1.

2. Dawek granicznych nie stosuje si´ do osób pod-
dawanych dzia∏aniu promieniowania jonizujàcego
w celach medycznych.

Art. 15. 1. Stosowanie promieniowania jonizujàce-
go w celach medycznych obejmuje:
1) ekspozycj´ pacjentów wynikajàcà z badaƒ lekar-

skich i leczenia, w tym równie˝ z badaƒ wst´pnych
i okresowych,

2) ekspozycj´ osób poddawanych przesiewowym ba-
daniom radiologicznym,

3) ekspozycj´ zdrowych osób lub pacjentów uczestni-
czàcych w eksperymentach medycznych,

4) ekspozycj´ osób w trakcie badaƒ w celach prawno-
-medycznych,

5) ekspozycj´ osób, które Êwiadomie i z w∏asnej woli
udzielajà pomocy pacjentom i opiekujà si´ nimi.

2. Skierowanie na badanie lub zabieg z zastosowa-
niem promieniowania jonizujàcego powinno byç opar-
te na przekonaniu lekarza kierujàcego, ˝e wykonanie
tego badania lub zabiegu dostarczy informacji, które
przyczynià si´ do prawid∏owego rozpoznania lub wy-
kluczenia choroby, okreÊlenia jej przebiegu, niezb´dnej
oceny skutecznoÊci leczenia, i ˝e korzyÊci z tego tytu∏u
b´dà przewy˝sza∏y mo˝liwe ujemne nast´pstwa dla
zdrowia z powodu nara˝enia na promieniowanie joni-
zujàce. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki bezpiecznego sto-
sowania promieniowania, o którym mowa w ust. 1,
oraz sposób wykonywania kontroli wewn´trznej nad
przestrzeganiem tych warunków, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zasad´ optymalizacji, limity u˝ytkowe
dawek dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, szcze-
gólne zasady dotyczàce ekspozycji na promieniowanie
w zwiàzku z badaniami i zabiegami przeprowadzanymi
na dzieciach, kobietach w cià˝y i kobietach karmiàcych
piersià, a tak˝e zapobieganie nieszcz´Êliwym wypad-
kom, oraz wymagania dotyczàce systemu zapewnienia
i kontroli jakoÊci w rentgenodiagnostyce, medycynie
nuklearnej i radioterapii.

Art. 16. 1. W sytuacji nara˝enia na skutek przypad-
ku ocenie podlegajà dawki promieniowania jonizujàce-
go otrzymane przez nara˝onà osob´. Nara˝enie to nie
dotyczy sytuacji, o której mowa w art. 20 ust. 1.

2. Oceny nara˝enia, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie któ-
rej nastàpi∏o nara˝enie, albo Prezes Agencji, je˝eli usta-
lenie takiej jednostki nie jest mo˝liwe.

Art. 17. 1. W celu dostosowania sposobu oceny za-
gro˝enia pracowników w jednostkach organizacyjnych
do jego spodziewanego poziomu, w zale˝noÊci od
wielkoÊci zagro˝enia, wprowadza si´ dwie kategorie
pracowników:

1) kategori´ A obejmujàcà pracowników, którzy mogà
byç nara˝eni na dawk´ skutecznà przekraczajàcà
6 mSv (milisiwertów) w ciàgu roku lub na dawk´
równowa˝nà przekraczajàcà jednà trzecià wartoÊci
dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry i koƒ-
czyn, okreÊlonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 25 pkt 1,

2) kategori´ B obejmujàcà pracowników, którzy mogà
byç nara˝eni na dawk´ skutecznà przekraczajàcà
1 mSv w ciàgu roku lub na dawk´ równowa˝nà
równà jednej dwudziestej wartoÊci dawek granicz-
nych dla soczewek oczu, skóry i koƒczyn, okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 25
pkt 1, i którzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.

2. Ocena nara˝enia pracowników prowadzona jest
na podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywidu-
alnych lub pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku
pracy. 

3. Pracownicy kategorii A podlegajà ocenie nara˝e-
nia prowadzonej na podstawie systematycznych po-
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miarów dawek indywidualnych, a je˝eli mogà byç na-
ra˝eni na ska˝enie wewn´trzne majàce wp∏yw na po-
ziom dawki skutecznej dla tej kategorii pracowników,
podlegajà równie˝ pomiarom ska˝eƒ wewn´trznych.

4. Pracownicy kategorii B podlegajà ocenie nara˝e-
nia prowadzonej na podstawie pomiarów dozyme-
trycznych w Êrodowisku pracy w sposób pozwalajàcy
stwierdziç prawid∏owoÊç zaliczenia pracowników do
tej kategorii. Zezwolenie mo˝e zawieraç warunek pro-
wadzenia oceny nara˝enia pracowników kategorii
B wykonujàcych prace okreÊlone w tym zezwoleniu na
podstawie pomiarów dawek indywidualnych.

5. W przypadku gdy pomiar dawki indywidualnej
jest niemo˝liwy lub niewystarczajàcy, ocena dawki in-
dywidualnej otrzymanej przez pracownika kategorii
A mo˝e byç dokonana na podstawie wyników pomia-
rów dawek indywidualnych przeprowadzonych dla in-
nych nara˝onych pracowników tej kategorii albo na
podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych
w Êrodowisku pracy.

6. Zaliczenia pracowników zatrudnionych w warun-
kach nara˝enia do kategorii A lub B dokonuje kierow-
nik jednostki organizacyjnej, w zale˝noÊci od przewidy-
wanego poziomu nara˝enia tych pracowników. 

7. Ze wzgl´du na zdolnoÊç do wykonywania pracy
w grupie pracowników kategorii A ustala si´ nast´pu-
jàcà klasyfikacj´ medycznà: zdolny, zdolny pod pewny-
mi warunkami, niezdolny.

8. Pracownik nie mo˝e byç zatrudniony na okreÊlo-
nym stanowisku w kategorii A, je˝eli uprawniony le-
karz wyda∏ orzeczenie, ̋ e jest on niezdolny do wykony-
wania takiej pracy.

Art. 18. 1. W celu dostosowania dzia∏aƒ i Êrodków
ochrony radiologicznej pracowników do wielkoÊci i ro-
dzajów zagro˝eƒ wprowadza si´ podzia∏ lokalizacji
miejsc pracy na:
1) tereny kontrolowane, na których istnieje mo˝liwoÊç

otrzymania dawek okreÊlonych dla pracowników
kategorii A lub mo˝liwoÊç rozprzestrzeniania si´
ska˝eƒ promieniotwórczych,

2) tereny nadzorowane, na których istnieje mo˝liwoÊç
otrzymania dawek okreÊlonych dla pracowników
kategorii B i które nie zosta∏y zaliczone do terenów
kontrolowanych.

2. Za spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 25 pkt 2 dla terenów
kontrolowanych i nadzorowanych odpowiedzialny jest
kierownik jednostki organizacyjnej.

Art. 19. 1. W szczególnych przypadkach, z wy∏àcze-
niem zdarzeƒ radiacyjnych, pracownicy kategorii A, za
ich zgodà i za zgodà Prezesa Agencji, mogà otrzymaç
dawki przekraczajàce wartoÊci dawek granicznych, je˝e-
li jest to konieczne dla wykonania okreÊlonego zadania.

2. Niedopuszczalne jest nara˝enie, o którym mowa
w ust. 1, praktykantów, studentów, kobiet w cià˝y oraz
kobiet karmiàcych piersià, je˝eli w wyniku nara˝enia
jest prawdopodobne powstanie ska˝eƒ promienio-
twórczych cia∏a.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej obowiàzany
jest uzasadniç koniecznoÊç nara˝enia, o którym mowa
w ust. 1, i z wyprzedzeniem szczegó∏owo omówiç zwià-
zane z tym kwestie z zainteresowanymi pracownika-
mi—ochotnikami lub ich przedstawicielami oraz
z uprawnionym lekarzem i inspektorem ochrony radio-
logicznej.

4. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1 i 3, wymaga udokumentowania w formie pi-
semnej.

5. Otrzymane przez pracownika dawki, o których
mowa w ust. 1, sà oddzielnie rejestrowane w doku-
mentacji okreÊlonej w art. 30 ust. 3. Otrzymanie tych
dawek nie mo˝e powodowaç odsuni´cia pracownika
od normalnych zaj´ç lub przesuni´cia go na inne sta-
nowisko bez jego zgody, z zastrze˝eniem art. 31 ust. 2
i 3.

Art. 20. 1. Osoba uczestniczàca w usuwaniu skut-
ków zdarzenia radiacyjnego oraz w dzia∏aniach inter-
wencyjnych (nara˝enie wyjàtkowe) nie mo˝e otrzymaç
w czasie trwania tych dzia∏aƒ dawki przekraczajàcej
wartoÊç rocznej skutecznej dawki granicznej dla pra-
cowników, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Osoba uczestniczàca w dzia∏aniach majàcych na
celu:

1) zapobie˝enie powa˝nej utracie zdrowia,

2) unikni´cie du˝ego napromieniowania znacznej licz-
by osób,

3) zapobie˝enie katastrofie na wi´kszà skal´

— nie mo˝e otrzymaç dawki skutecznej przekraczajà-
cej wartoÊç 100 mSv.

3. Osoba uczestniczàca w ratowaniu ˝ycia ludzkie-
go nie mo˝e otrzymaç dawki skutecznej przekraczajà-
cej wartoÊç 500 mSv.

4. Osobami podejmujàcymi dzia∏ania, o których
mowa w ust. 2 i 3, mogà byç wy∏àcznie ochotnicy, któ-
rzy przed podj´ciem tych dzia∏aƒ zostali poinformowa-
ni o zwiàzanym z ich dzia∏aniem ryzyku dla zdrowia,
a nast´pnie dobrowolnie podj´li decyzj´ o udziale
w dzia∏aniach. Rezygnacja z udzia∏u w dzia∏aniach nie
mo˝e stanowiç podstawy do rozwiàzania stosunku
pracy.

5. Podczas dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1—3, po-
dejmuje si´ wszelkie Êrodki w celu zapewnienia odpo-
wiedniej ochrony osób bioràcych udzia∏ w dzia∏aniach
oraz dokonania oceny i udokumentowania dawek
otrzymywanych przez te osoby. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ
osoby te sà informowane o otrzymanych dawkach
i wynikajàcym z tego ryzyku dla zdrowia.

6. Osoby, które otrzyma∏y dawki okreÊlone w ust. 1
i 2, nie mogà byç odsuni´te od dalszej pracy zawodo-
wej w warunkach nara˝enia bez ich zgody, z zastrze˝e-
niem art. 31 ust. 2 i 3.

7. Osob´, która otrzyma∏a dawk´ okreÊlonà
w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej jest obo-
wiàzany skierowaç na badania lekarskie. Art. 31 ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 21. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej obo-
wiàzany jest prowadziç rejestr dawek indywidualnych
otrzymywanych przez pracowników zaliczonych do ka-
tegorii A na podstawie wyników pomiarów i ocen,
o których mowa w ust. 2.

2. Pomiary dawek indywidualnych oraz oceny da-
wek od nara˝enia wewn´trznego sà dokonywane przez
podmioty posiadajàce akredytacj´ otrzymanà na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

3. Centralny rejestr dawek, o których mowa
w ust. 1, prowadzi Prezes Agencji na podstawie wyni-
ków pomiarów i ocen, o których mowa w ust. 2, otrzy-
mywanych od kierownika jednostki organizacyjnej.

Art. 22. Przed zatrudnieniem pracownika w warun-
kach nara˝enia kierownik jednostki organizacyjnej jest
obowiàzany uzyskaç z centralnego rejestru dawek in-
formacj´ o dawkach dotychczas otrzymanych przez te-
go pracownika.

Art. 23. 1. Dzia∏alnoÊç zawodowa zwiàzana z wyst´-
powaniem promieniowania naturalnego prowadzàce-
go do wzrostu nara˝enia pracowników lub ludnoÊci,
istotnego z punktu widzenia ochrony radiologicznej,
wymaga oceny tego nara˝enia.

2. Ocena nara˝enia dokonywana jest na podstawie
pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku pracy.

3. Do dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, zalicza
si´ w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wykonywa-
niem prac:
1) w kopalniach, jaskiniach i innych miejscach pod po-

wierzchnià ziemi,
2) w lotnictwie, z wy∏àczeniem prac wykonywanych

przez personel naziemny.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej okreÊla spo-
sób dokonywania oceny nara˝enia i tryb post´powania
majàcego na celu zmniejszenie tego nara˝enia,
uwzgl´dniajàc przepisy wydane na podstawie art. 25
pkt 1 i specyfik´ pracy osoby nara˝onej.

Art. 24. Nara˝enie ogó∏u ludnoÊci w wyniku stoso-
wania promieniowania jonizujàcego podlega regular-
nej ocenie dokonywanej przez Prezesa Agencji i jest
przedstawiane w sprawozdaniu, o którym mowa
w art. 110 pkt 13.

Art. 25. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) dawki graniczne promieniowania jonizujàcego
i wskaêniki pozwalajàce na wyznaczenie tych da-
wek stosowane przy ocenie nara˝enia oraz sposób
i cz´stotliwoÊç dokonywania oceny nara˝enia pra-
cowników i ogó∏u ludnoÊci, uwzgl´dniajàc — przy
ustalaniu dawek granicznych dla pracowników —
dawki dla praktykantów, studentów, kobiet w cià˝y
i kobiet karmiàcych piersià, 

2) podstawowe wymagania dotyczàce terenów kon-
trolowanych i nadzorowanych, w tym sposób
oznakowania, warunki dost´pu i opuszczania tych
terenów dla pracowników i innych osób oraz wa-
runki, jakie muszà byç spe∏nione dla wykonywania

pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku pracy
na tych terenach, w szczególnoÊci odnoÊnie do za-
kresu programu pomiarów i kryteriów doboru
osób wykonujàcych pomiary.

Art. 26. Kierownik jednostki organizacyjnej zatrud-
niajàcej pracowników w warunkach nara˝enia jest
obowiàzany zapewniç:

1) opiek´ medycznà pracownikom oraz niezb´dne
Êrodki ochrony indywidualnej i sprz´t dozyme-
tryczny, stosownie do warunków nara˝enia,

2) prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych al-
bo pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku pra-
cy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 oraz rejestrowanie da-
nych w tym zakresie.

Art. 27. 1. Przyrzàdy dozymetryczne stosowane do
kontroli i oceny nara˝enia, niepodlegajàce obowiàzkowi
kontroli metrologicznej okreÊlonej w przepisach o mia-
rach, powinny posiadaç Êwiadectwo wzorcowania.

2. Âwiadectwo wzorcowania, o którym mowa
w ust. 1, wydaje laboratorium pomiarowe posiadajàce
akredytacj´ otrzymanà na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

Art. 28. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wymagania dotyczàce:

1) rejestracji dawek indywidualnych, uwzgl´dniajàc
nara˝enia, o których mowa w art. 19 ust. 1 i art. 20
ust. 1, wyniki pomiarów dozymetrycznych, okres
przechowywania wyników pomiarów, a tak˝e orga-
nizacj´ ich gromadzenia, przekazywania i udost´p-
niania,

2) sprz´tu dozymetrycznego, uwzgl´dniajàc wyma-
gania techniczne przy stosowaniu sprz´tu w wa-
runkach normalnych i w sytuacji zdarzeƒ radiacyj-
nych.

Art. 29. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest
obowiàzany zapewniç pracownikom zatrudnionym
przez innego pracodawc´ (pracodawca zewn´trzny)
lub pracownikom samodzielnym wykonujàcym dowol-
nà dzia∏alnoÊç na terenie kontrolowanym (pracownicy
zewn´trzni) ochron´ równowa˝nà ochronie, jakà za-
pewnia pracownikom zatrudnionym w jednostce orga-
nizacyjnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, po zakoƒcze-
niu przez pracownika zewn´trznego dzia∏alnoÊci na te-
renie kontrolowanym, wydaje mu dokument, który za-
wiera dane dotyczàce:

1) rodzaju wykonywanej pracy i okresu jej trwania,

2) oceny dawki wyra˝onej w wielkoÊciach stosowa-
nych do dawek granicznych odpowiednio dla nara-
˝enia ca∏ego cia∏a, nara˝enia niejednorodnego
i nara˝enia wewn´trznego.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe obowiàzki kierownika jednostki orga-
nizacyjnej, pracodawcy zewn´trznego i pracownika ze-
wn´trznego w zakresie ochrony przed promieniowa-
niem jonizujàcym pracowników zewn´trznych nara˝o-
nych podczas pracy na terenie kontrolowanym,
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uwzgl´dniajàc sposoby ochrony stosowane wobec
pracowników jednostki organizacyjnej.

Art. 30. 1. Za nadzór medyczny nad pracownikami
kategorii A odpowiedzialny jest kierownik jednostki or-
ganizacyjnej oraz uprawniony lekarz, któremu zapew-
nia si´ dost´p do informacji niezb´dnych do wydania
orzeczenia o zdolnoÊci tych pracowników do wykony-
wania okreÊlonej pracy, ∏àcznie z informacjà o warun-
kach Êrodowiskowych w miejscu pracy.

2. Nadzór medyczny, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje wst´pne badania lekarskie pracownika przed je-
go zatrudnieniem dla okreÊlenia, czy pracownik mo˝e
byç zatrudniony w kategorii A, oraz okresowe badania
lekarskie przeprowadzane co najmniej raz w roku, któ-
re pozwalajà stwierdziç, czy pracownik mo˝e nadal wy-
konywaç swoje obowiàzki.

3. Dla ka˝dego pracownika kategorii A uprawniony
lekarz zak∏ada dokumentacj´ medycznà, prowadzonà
i aktualizowanà przez ca∏y okres zaliczenia do tej kate-
gorii. Dokumentacja jest przechowywana do dnia osià-
gni´cia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie kró-
cej ni˝ przez 30 lat od dnia zakoƒczenia przez niego pra-
cy w warunkach nara˝enia.

4. Dokumentacja medyczna obejmuje informacje
o rodzaju wykonywanej pracy, wynikach badaƒ lekar-
skich przeprowadzonych przed podj´ciem zatrudnie-
nia w kategorii A i o wynikach badaƒ okresowych oraz
rejestr dawek, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

5. Po ustaniu zatrudnienia w warunkach nara˝enia
uprawniony lekarz mo˝e zaleciç kontynuacj´ nadzoru
medycznego, je˝eli uzna to za konieczne dla ochrony
zdrowia pracownika.

Art. 31. 1. W przypadku stwierdzonego przekrocze-
nia którejkolwiek z dawek granicznych, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1, kie-
rownik jednostki organizacyjnej jest obowiàzany skie-
rowaç pracownika na badania lekarskie.

2. Dalsza praca w warunkach nara˝enia wymaga
zgody uprawnionego lekarza. 

3. W przypadku braku zgody uprawnionego lekarza
na dalsze zatrudnienie pracownika w warunkach nara-
˝enia stosuje si´ odpowiednio przepisy prawa pracy
odnoszàce si´ do pracownika, u którego stwierdzono
objawy wskazujàce na powstanie choroby zawodowej.

Art. 32. Od orzeczeƒ lekarskich, o których mowa
w art. 17 ust. 8 oraz w art. 31 ust. 2, pracownikowi s∏u-
˝y odwo∏anie do sàdu pracy.

Art. 33. 1. W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa jà-
drowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowa-
niu promieniowania jonizujàcego w warunkach nor-
malnych i w sytuacji zdarzeƒ radiacyjnych wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 2, mo˝e byç do-
finansowywane z bud˝etu paƒstwa w formie dotacji
celowej, zwanej dalej „dotacjà”.

2. Dotacja mo˝e byç przeznaczona na:
1) eksploatacj´ i likwidacj´ badawczych reaktorów jà-

drowych,
2) eksploatacj´ zlokalizowanych w jednostkach nauko-

wych i badawczo-rozwojowych akceleratorów, apa-

ratów rentgenowskich i êróde∏ promieniowania
gamma wykorzystywanych na potrzeby s∏u˝by zdro-
wia w celach innych ni˝ diagnostyka i radioterapia,

3) dzia∏alnoÊç s∏u˝b ochrony radiologicznej, bezpie-
czeƒstwa jàdrowego i ochrony fizycznej zapewnia-
jàcych bezpieczeƒstwo oÊrodka jàdrowego
w Otwocku-Âwierku,

4) sporzàdzanie ocen oddzia∏ywania obiektów jàdro-
wych, akceleratorów, aparatów rentgenowskich
i êróde∏ promieniowania gamma na Êrodowisko
i zdrowie ludzi oraz wykonywanie badaƒ i analiz
niezb´dnych do sporzàdzenia tych ocen, a tak˝e
wykonywanie prac kontrolno-rozpoznawczych b´-
dàcych nast´pstwem nieprawid∏owoÊci zg∏asza-
nych przez s∏u˝by graniczne i ratownicze,

5) prowadzenie dzia∏aƒ majàcych na celu likwidacj´
skutków zdarzeƒ radiacyjnych w obiektach jàdro-
wych i w jednostkach organizacyjnych stosujàcych
êród∏a promieniowania jonizujàcego,

6) wykonywanie pomiarów mocy dawki promienio-
wania jonizujàcego lub ska˝eƒ promieniotwór-
czych kraju, w tym w jednostkach organizacyj-
nych stosujàcych êród∏a promieniowania jonizu-
jàcego,

7) wzorcowanie przyrzàdów dozymetrycznych,

8) tworzenie i wykorzystywanie modeli obliczenio-
wych s∏u˝àcych do oceny sytuacji radiacyjnych,
niezb´dnych do podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ
w kraju na wypadek zdarzeƒ radiacyjnych,

9) inwestycje s∏u˝àce wykonywaniu dzia∏alnoÊci,
o której mowa w pkt 1—8.

3. Dotacji udziela Prezes Agencji ze Êrodków prze-
widzianych na ten cel w ustawie bud˝etowej.

4. WysokoÊç dotacji nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ kosz-
ty poniesione w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià,
pomniejszone o dochody uzyskane z tej dzia∏alnoÊci,
i nie mo˝e przekraczaç 85% kosztów wykonywanej
dzia∏alnoÊci.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb udzielania, rozliczania
oraz zwrotu dotacji, z uwzgl´dnieniem wzoru wniosku
o udzielenie dotacji i niezb´dnych za∏àczników oraz
sposobu dokumentowania realizacji zadania i wyko-
rzystania dotacji. 

Rozdzia∏ 4

Obiekty jàdrowe

Art. 34. 1. Do obiektów jàdrowych nale˝à w szcze-
gólnoÊci:

1) elektrownie, elektrociep∏ownie i ciep∏ownie jàdro-
we z energetycznymi reaktorami jàdrowymi,

2) badawcze, doÊwiadczalne i inne reaktory jàdrowe,

3) obiekty przeznaczone do wytwarzania, przetwarza-
nia, przechowywania i sk∏adowania materia∏ów jà-
drowych i paliwa jàdrowego

— od rozpocz´cia budowy do zakoƒczenia ich likwida-
cji.
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2. Obiekty jàdrowe podlegajà ochronie fizycznej.

Art. 35. 1. Obowiàzek spe∏nienia wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej oraz
ochrony fizycznej obiektu jàdrowego w okresie ustala-
nia lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu
i próbnej eksploatacji spoczywa na inwestorze,
a w okresie sta∏ej eksploatacji lub likwidacji obiektu —
na kierowniku jednostki eksploatujàcej.

2. Niezale˝nie od obowiàzków inwestora obowià-
zek spe∏nienia wymagaƒ bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej spoczywa na innych uczestni-
kach procesu inwestycyjnego, odpowiednio do zakre-
su ich zadaƒ.

3. W okresie projektowania, budowy, rozruchu
i eksploatacji obiektu jàdrowego nale˝y stosowaç roz-
wiàzania techniczne i organizacyjne, które w Êwietle
osiàgni´ç nauki i techniki sà niezb´dne do tego, aby na
wszystkich etapach eksploatacji nara˝enie osób prze-
bywajàcych w obiekcie lub innych osób i ska˝enie Êro-
dowiska by∏o mo˝liwie jak najmniejsze przy rozsàd-
nym uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych i spo-
∏ecznych i nie przekracza∏o dawek granicznych okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 25
pkt 1.

Art. 36. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu prze-
znaczonego pod budow´ obiektu jàdrowego, na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268), wydaje t´ decyzj´ po uzyskaniu pozytywnej
opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeƒstwa jà-
drowego i ochrony radiologicznej.

Art. 37. Prezes Agencji wydaje zezwolenie na budo-
w´, rozruch i próbnà eksploatacj´ obiektu jàdrowego
na wniosek inwestora, a zezwolenie na sta∏à eksploata-
cj´ i likwidacj´ — na wniosek kierownika jednostki eks-
ploatujàcej. Zezwolenie jest warunkiem uzyskania po-
zwolenia na budow´, u˝ytkowanie i rozbiórk´ obiektu
jàdrowego wydawanego na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 38. 1. Wokó∏ obiektu jàdrowego wojewoda
tworzy obszar ograniczonego u˝ytkowania, o którym
mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296,
Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz.
718 i Nr 109, poz. 1157).

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady tworzenia obsza-

ru ograniczonego u˝ytkowania wokó∏ obiektu jàdrowe-
go ze wskazaniem ograniczeƒ w jego u˝ytkowaniu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci charakterystyk´ i wa-
runki lokalizacji obiektu jàdrowego, mo˝liwe sytuacje
awaryjne oraz rozk∏ad dawek promieniowania jonizu-
jàcego dla ró˝nych odleg∏oÊci od obiektu. 

3. W sprawach dotyczàcych naprawienia szkód po-
wsta∏ych w wyniku utworzenia obszaru ograniczonego
u˝ytkowania stosuje si´ przepisy ustawy, o której mo-
wa w ust. 1.

Art. 39. Prezes Agencji wydaje nakaz zmniejszenia
mocy lub wy∏àczenia obiektu jàdrowego z eksploatacji,
je˝eli z jego oceny wynika, ̋ e dalsza eksploatacja takie-
go obiektu zagra˝a bezpieczeƒstwu jàdrowemu. Po-
nowne zwi´kszenie mocy lub uruchomienie obiektu jà-
drowego wymaga zgody Prezesa Agencji.

Rozdzia∏ 5

Materia∏y jàdrowe

Art. 40. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
obowiàzany jest prowadziç ewidencj´ oraz zapewniç
ochron´ fizycznà materia∏ów jàdrowych okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 42 pkt 1
i 2.

2. Na system ewidencji materia∏ów jàdrowych sk∏a-
dajà si´:

1) wewnàtrzzak∏adowe ewidencje, systemy rachunko-
woÊci materia∏owej i kontrole materia∏ów jàdro-
wych, które sà prowadzone w jednostkach organi-
zacyjnych wykonujàcych dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z materia∏ami jàdrowymi, 

2) centralna ewidencja oparta na strukturze obszarów
ewidencji materia∏ów jàdrowych, zwanych dalej
„rejonami bilansu materia∏owego”.

3. Centralnà ewidencj´ materia∏ów jàdrowych pro-
wadzi Prezes Agencji we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi or-
ganizacjami mi´dzynarodowymi.

Art. 41. 1. Materia∏y jàdrowe w czasie ich wytwarza-
nia, przetwarzania, przechowywania, stosowania,
transportu i sk∏adowania oraz obrotu nimi podlegajà
ochronie fizycznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z materia∏ami jàdrowymi opraco-
wuje system ochrony fizycznej, który, po zatwierdzeniu
przez Prezesa Agencji, jest uzgadniany z w∏aÊciwym te-
rytorialnie komendantem wojewódzkim Policji.

3. Okresowà kontrol´ systemu, o którym mowa
w ust. 2, przeprowadza Prezes Agencji.

Art. 42. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) materia∏y jàdrowe podlegajàce ewidencji, zasady
prowadzenia rejonu bilansu materia∏owego oraz
sposób prowadzenia wewnàtrzzak∏adowych i cen-
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tralnej ewidencji materia∏ów jàdrowych,
z uwzgl´dnieniem rodzaju dokumentów oraz cz´-
stotliwoÊci przeprowadzania kontroli,

2) materia∏y jàdrowe podlegajàce ochronie fizycznej
oraz rodzaje przedsi´wzi´ç organizacyjnych
i technicznych w zakresie ochrony fizycznej, usta-
lajàc kategorie materia∏ów jàdrowych i poziom
ochrony fizycznej dla ka˝dej kategorii oraz sposób
przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 41
ust. 3.

Rozdzia∏ 6

èród∏a promieniowania jonizujàcego

Art. 43. 1. èród∏a promieniowania jonizujàcego
podlegajà kontroli, a êród∏a promieniotwórcze podle-
gajà tak˝e ewidencji.

2. Obowiàzek prowadzenia kontroli êróde∏ promie-
niowania jonizujàcego oraz ewidencji stanu i ruchu
êróde∏ promieniotwórczych spoczywa na kierowniku
jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z tymi êród∏ami.

Art. 44. 1. Urzàdzenia zawierajàce êród∏a promie-
niotwórcze lub wytwarzajàce promieniowanie jonizu-
jàce przed wprowadzeniem ich do eksploatacji podle-
gajà kontroli w zakresie ochrony radiologicznej. Kon-
trola ta nie obejmuje urzàdzeƒ, które mogà byç stoso-
wane w dzia∏alnoÊci niewymagajàcej zezwolenia.

2. Kontroli dokonuje jednostka organizacyjna, któ-
ra ma zezwolenie na instalowanie urzàdzeƒ lub obrót
nimi.

Art. 45. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki bezpiecznej pracy ze êró-
d∏ami promieniowania jonizujàcego, uwzgl´dniajàc:

1) wymagania techniczne i wymagania ochrony ra-
diologicznej dotyczàce pracowni stosujàcych êró-
d∏a promieniotwórcze lub urzàdzenia zawierajàce
takie êród∏a oraz wymagania dotyczàce urzàdzeƒ
wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce i pra-
cowni stosujàcych takie urzàdzenia,

2) zasady pracy ze êród∏ami promieniotwórczymi,
urzàdzeniami zawierajàcymi takie êród∏a oraz urzà-
dzeniami wytwarzajàcymi promieniowanie jonizu-
jàce, stosowanymi poza pracowniami, o których
mowa w pkt 1,

3) sposób prowadzenia kontroli i ewidencji, o których
mowa w art. 43 ust. 1, w tym ustali wzór karty ewi-
dencyjnej do prowadzenia ewidencji êróde∏ pro-
mieniotwórczych.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o ener-
gii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach
medycznych, uwzgl´dniajàc:

1) wymagania techniczne i wymagania ochrony ra-
diologicznej dotyczàce takich aparatów i pracowni
je stosujàcych,

2) mo˝liwoÊci odstàpienia od tych wymagaƒ,

3) sposób przeprowadzania kontroli takich apara-
tów.

Rozdzia∏ 7

Odpady promieniotwórcze i wypalone 
paliwo jàdrowe

Art. 47. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikowa-
ne sà ze wzgl´du na poziom aktywnoÊci lub moc daw-
ki na powierzchni do kategorii odpadów: niskoaktyw-
nych, Êrednioaktywnych i wysokoaktywnych. Katego-
rie mogà byç podzielone na podkategorie ze wzgl´du
na okres po∏owicznego rozpadu zawartych w odpa-
dach izotopów promieniotwórczych lub wydzielanà
moc cieplnà.

2. Wycofane z u˝ytkowania (zu˝yte) zamkni´te êró-
d∏a promieniotwórcze tworzà dodatkowà kategori´ od-
padów promieniotwórczych.

3. Zu˝yte zamkni´te êród∏a promieniotwórcze kwa-
lifikowane sà ze wzgl´du na poziom aktywnoÊci do
podkategorii zu˝ytych zamkni´tych êróde∏: niskoak-
tywnych, Êrednioaktywnych i wysokoaktywnych, które
ze wzgl´du na okres po∏owicznego rozpadu zawartych
w nich izotopów dzieli si´ na krótko˝yciowe i d∏ugo˝y-
ciowe.

Art. 48. 1. Kwalifikacji odpadów promieniotwór-
czych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, na
terenie której znajdujà si´ odpady.

2. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych mo˝e
dokonaç Prezes Agencji w przypadku:

1) rozbie˝noÊci mi´dzy kwalifikacjà dokonanà przez
kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie
której znajdujà si´ odpady, a kwalifikacjà dokonanà
przez kierownika jednostki organizacyjnej przyjmu-
jàcej odpady,

2) stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w kwalifikacji doko-
nanej przez kierownika jednostki organizacyjnej,
na terenie której znajdujà si´ odpady.

Art. 49. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na
terenie której znajdujà si´ odpady promieniotwórcze
lub wypalone paliwo jàdrowe, obowiàzany jest prowa-
dziç ich ewidencj´. Ewidencjonowanie obejmuje ka˝dy
z rodzajów dzia∏aƒ w post´powaniu z odpadami pro-
mieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jàdrowym.

2. Odpady promieniotwórcze zawierajàce materia∏
jàdrowy oraz wypalone paliwo jàdrowe podlegajà
ochronie fizycznej.

Art. 50. Odpady promieniotwórcze i wypalone pa-
liwo jàdrowe przechowuje si´ w warunkach umo˝li-
wiajàcych ich segregacj´ oraz w sposób zapewniajàcy
ochron´ ludzi i Êrodowiska.

Art. 51. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) sposób kwalifikowania odpadów promieniotwór-
czych do kategorii i podkategorii, uwzgl´dniajàc
kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 3,
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2) sposób prowadzenia ewidencji i kontroli odpadów
promieniotwórczych oraz wzór karty ewidencyjnej,
uwzgl´dniajàc sposób prowadzenia wspólnej ewi-
dencji dla ró˝nych dzia∏aƒ w post´powaniu z odpa-
dami promieniotwórczymi oraz rodzaje czynnoÊci
kontrolnych,

3) warunki przechowywania odpadów promienio-
twórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego i wy-
mogi, jakim muszà odpowiadaç obiekty, pomiesz-
czenia i opakowania przeznaczone do przechowy-
wania poszczególnych kategorii odpadów promie-
niotwórczych, z uwzgl´dnieniem stanu skupienia
i innych w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych odpadów,
a tak˝e wymogi, jakim muszà odpowiadaç prze-
chowalniki wypalonego paliwa jàdrowego.

Art. 52. 1. Odpady promieniotwórcze ciek∏e lub ga-
zowe, powsta∏e w wyniku dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 4 ust. 1, mogà byç odprowadzane do Êrodowi-
ska, o ile ich st´˝enie promieniotwórcze w Êrodowisku
mo˝e byç pomini´te z punktu widzenia ochrony radio-
logicznej. Sposób odprowadzania odpadów i ich do-
puszczalnà aktywnoÊç okreÊla si´ w zezwoleniu.

2. Odpady promieniotwórcze, które zosta∏y prze-
tworzone lub nie wymagajà przetwarzania, oraz wypa-
lone paliwo jàdrowe, które nie b´dzie przerabiane — sà
sk∏adowane w sk∏adowiskach. 

3. Wypalone paliwo jàdrowe przeznaczone do sk∏a-
dowania traktuje si´ jak odpady wysokoaktywne.

4. Odpady promieniotwórcze mo˝na sk∏adowaç
wy∏àcznie w stanie sta∏ym, w opakowaniach zapewnia-
jàcych bezpieczeƒstwo ludzi i Êrodowiska pod wzgl´-
dem ochrony radiologicznej, przy zapewnieniu odpro-
wadzania ciep∏a i niedopuszczeniu do powstania masy
krytycznej oraz prowadzeniu sta∏ej kontroli tych czyn-
ników w okresie sk∏adowania, a tak˝e po zamkni´ciu
sk∏adowiska.

Art. 53. 1. Sk∏adowiska odpadów promieniotwór-
czych dzieli si´ na powierzchniowe i g∏´bokie.

2. Sk∏adowisko odpadów promieniotwórczych mo-
˝e byç uznane, w drodze decyzji Prezesa Agencji, za
Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwórczych.

Art. 54. Organ w∏aÊciwy na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 36, do wydania decyzji w sprawie
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu przeznaczonego pod budow´ sk∏adowiska wy-
daje t´ decyzj´ po uzyskaniu pozytywnej opinii Preze-
sa Agencji w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej.

Art. 55. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) kategorie i podkategorie odpadów promieniotwór-
czych, które mogà byç sk∏adowane w poszczegól-
nych rodzajach sk∏adowisk, z uwzgl´dnieniem sta-
nu skupienia oraz w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych
odpadów przeznaczonych do sk∏adowania,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowia-
daç poszczególne rodzaje sk∏adowisk, dotyczàce
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni´cia,

uwzgl´dniajàc zjawiska przyrodnicze i uwarunko-
wania geologiczne oraz systemy kontroli,

3) warunki, jakie powinno spe∏niaç sk∏adowisko, aby
mog∏o byç uznane za Krajowe Sk∏adowisko Odpa-
dów Promieniotwórczych, z uwzgl´dnieniem ro-
dzajów sk∏adowisk, kategorii i czasu przyjmowania
odpadów do sk∏adowiska,

4) szczegó∏owe wymagania w zakresie przygotowania
odpadów promieniotwórczych do sk∏adowania,
uwzgl´dniajàc rodzaje opakowaƒ, w jakich umiesz-
czane sà one do sk∏adowania.

Art. 56. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie post´powania
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem
jàdrowym wykonywana jest przez przedsi´biorstwo
u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w rozdziale 14.

2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, z wy∏àcze-
niem dzia∏alnoÊci polegajàcej na sk∏adowaniu odpa-
dów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdro-
wego oraz ich transporcie do sk∏adowiska, mo˝e byç
wykonywana przez innà jednostk´ organizacyjnà, je˝e-
li spe∏nia ona wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa
jàdrowego i ochrony radiologicznej i uzyska zezwole-
nie. W szczególnoÊci jednostka organizacyjna, w której
powsta∏y odpady promieniotwórcze lub wypalone pa-
liwo jàdrowe, mo˝e je przetwarzaç i przechowywaç
przez czas okreÊlony w zezwoleniu.

Art. 57. 1. Gminie, na której terenie znajduje si´
Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwórczych,
przys∏uguje coroczna op∏ata z bud˝etu paƒstwa:

1) od dnia przyj´cia pierwszego odpadu do sk∏adowi-
ska do dnia podj´cia decyzji o zamkni´ciu sk∏ado-
wiska — w wysokoÊci 400% dochodów z tytu∏u po-
datku od nieruchomoÊci znajdujàcych si´ na tere-
nie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, po-
wi´kszonych w stopniu odpowiadajàcym wskaêni-
kowi wzrostu cen detalicznych towarów i us∏ug
konsumpcyjnych, ustalanemu w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz
z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1315),

2) po podj´ciu decyzji o zamkni´ciu sk∏adowiska —
w wysokoÊci 50% op∏aty, o której mowa w pkt 1,
przez okres odpowiadajàcy okresowi eksploatacji
sk∏adowiska.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, jest przekazywa-
na gminie z bud˝etu paƒstwa w równych ratach kwar-
talnych, w terminie do 14 dni od up∏ywu ostatniego
miesiàca kwarta∏u.

3. Rata kwartalna nie przys∏uguje gminie, je˝eli
w nast´pstwie decyzji organów gminy albo powiatu,
na którego obszarze po∏o˝ona jest gmina, nie by∏o
mo˝liwe w dowolnym okresie w danym kwartale przyj-
mowanie odpadów promieniotwórczych do sk∏adowi-
ska.



Dziennik Ustaw Nr 3 — 172 — Poz. 18

Rozdzia∏ 8

Transport materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promienio-
wania jonizujàcego, odpadów promieniotwórczych

i wypalonego paliwa jàdrowego

Art. 58. Materia∏y jàdrowe przygotowuje si´ do
transportu i transportuje w sposób uniemo˝liwiajàcy
wystàpienie samopodtrzymujàcej si´ reakcji ∏aƒcucho-
wej rozszczepienia jàdrowego i z zachowaniem zasad
ochrony fizycznej.

Art. 59. Przygotowujàc do transportu i transportu-
jàc materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniowania jonizu-
jàcego, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo
jàdrowe nale˝y uwzgl´dniç zagro˝enia, jakie mogà
stwarzaç ich w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne, a tak˝e
spe∏niç wymagania i warunki obowiàzujàce w trans-
porcie materia∏ów niebezpiecznych, okreÊlone w od-
r´bnych przepisach.

Art. 60. Nara˝enie osób uczestniczàcych w trans-
porcie, w tym równie˝ dokonujàcych za∏adunku i wy∏a-
dunku przewo˝onych materia∏ów jàdrowych, êróde∏
promieniowania jonizujàcego, odpadów promienio-
twórczych i wypalonego paliwa jàdrowego, podlega
kontroli, a otrzymane przez te osoby dawki promienio-
wania nie mogà przekraczaç dawek granicznych okre-
Êlonych dla pracowników w przepisach wydanych na
podstawie art. 25 pkt 1. 

Art. 61. Wymagania i warunki dotyczàce transpor-
tu na terenie jednostek organizacyjnych, które wytwa-
rzajà, przetwarzajà, stosujà, przechowujà i sk∏adujà
materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniowania jonizujàce-
go, z wy∏àczeniem urzàdzeƒ wytwarzajàcych promie-
niowanie jonizujàce, odpady promieniotwórcze i wy-
palone paliwo jàdrowe okreÊla Prezes Agencji w ze-
zwoleniu.

Art. 62. 1. Przywóz na polski obszar celny i wywóz
z polskiego obszaru celnego materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ promieniotwórczych i urzàdzeƒ zawierajàcych
takie êród∏a oraz przywóz wyrobów powszechnego
u˝ytku emitujàcych promieniowanie jonizujàce, a tak-
˝e przywóz, wywóz odpadów promieniotwórczych
i wypalonego paliwa jàdrowego odbywa si´ na pod-
stawie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci okre-
Êlonej w art. 4 ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskie-
go obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdrowego
wymaga zgody Prezesa Agencji.

3. Zakazany jest wywóz z polskiego obszaru celne-
go i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwór-
czych i wypalonego paliwa jàdrowego, je˝eli miejsce
ich przeznaczenia by∏oby po∏o˝one na po∏udnie od
60° szerokoÊci geograficznej po∏udniowej.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:
1) warunki przywozu na polski obszar celny, wywozu

z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten
obszar materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promienio-
twórczych i urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a,

2) przes∏anki udzielania zgody, o której mowa w ust. 2,
sposób post´powania w sprawie ubiegania si´
o zgod´ oraz wzór dokumentu zwiàzanego z tym
post´powaniem.

Rozdzia∏ 9

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warun-
ków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-

gicznej

Art. 63. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci powodujàcej
lub mogàcej powodowaç nara˝enie ludzi i Êrodowiska
na promieniowanie jonizujàce podlega nadzorowi
i kontroli w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej.

2. Nadzór i kontrola, o których mowa w ust. 1, wy-
konywane sà:

1) przez organy dozoru jàdrowego — je˝eli organem
w∏aÊciwym do wydania zezwolenia albo przyj´cia
zg∏oszenia jest Prezes Agencji,

2) przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub
wojskowego inspektora sanitarnego — w zakresie
dzia∏alnoÊci, na której wykonywanie organy te wy-
dajà zezwolenia. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób sprawowania nadzo-
ru nad warunkami bezpiecznego stosowania aparatów
rentgenowskich o energii promieniowania do 300 keV
w celach medycznych i przeprowadzania kontroli
w tym zakresie.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób sprawowania nadzoru i przeprowa-
dzania kontroli w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa przez or-
gany dozoru jàdrowego, z uwzgl´dnieniem trybu przy-
gotowania kontroli, dokumentowania czynnoÊci kon-
trolnych, sporzàdzania protoko∏u kontroli, wystàpienia
pokontrolnego i informacji o wynikach kontroli.

Art. 64. 1. Organami dozoru jàdrowego, o których
mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1, sà: 

1) Prezes Agencji jako naczelny organ dozoru jàdro-
wego, 

2) G∏ówny Inspektor Dozoru Jàdrowego jako organ
wy˝szego stopnia w stosunku do inspektorów do-
zoru jàdrowego,

3) inspektorzy dozoru jàdrowego.

2. G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowego powo-
∏uje, spoÊród inspektorów dozoru jàdrowego, i odwo-
∏uje Prezes Agencji.

3. Inspektorów dozoru jàdrowego powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes Agencji na wniosek G∏ównego Inspekto-
ra Dozoru Jàdrowego.

4. Do zadaƒ organów dozoru jàdrowego nale˝y
w szczególnoÊci:

1) wydawanie zezwoleƒ i innych decyzji w sprawach
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem jàdrowym i ochro-
nà radiologicznà, na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w ustawie,
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2) przeprowadzanie kontroli w obiektach jàdrowych
oraz w jednostkach organizacyjnych posiadajà-
cych materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniowania jo-
nizujàcego, odpady promieniotwórcze i wypalone
paliwo jàdrowe, 

3) wydawanie poleceƒ doraênych, o których mowa
w art. 68,

4) zatwierdzanie programów szkoleƒ, o których mowa
w art. 11 ust. 3, z wy∏àczeniem programów szkoleƒ
opracowywanych przez kierowników jednostek or-
ganizacyjnych stosujàcych aparaty rentgenowskie
o energii promieniowania do 300 keV w celach me-
dycznych.

5. Inspektorzy dozoru jàdrowego prowadzà kontro-
l´ na polecenie Prezesa Agencji lub G∏ównego Inspek-
tora Dozoru Jàdrowego.

Art. 65. 1. Inspektorem dozoru jàdrowego mo˝e
byç osoba, która:

1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze w zakresie fizyki,
chemii, kierunków technicznych lub innych w spe-
cjalnoÊciach przydatnych w dozorze jàdrowym,

2) nie by∏a karana za przest´pstwa umyÊlne,

3) odby∏a praktyk´ i zda∏a egzamin kwalifikacyjny na
stanowisko inspektora dozoru jàdrowego w zakre-
sie bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej przed komisjà powo∏anà przez Prezesa
Agencji,

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zaƒ do pracy w warunkach nara˝enia.

2. Koszty zwiàzane z pracà komisji, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, pokrywane sà z bud˝etu Paƒstwowej
Agencji Atomistyki.

Art. 66. 1. Organy dozoru jàdrowego w zwiàzku
z prowadzonà kontrolà majà prawo:

1) wst´pu o ka˝dej porze do Êrodków transportu i na
teren jednostek organizacyjnych, w których sà wy-
twarzane, stosowane, przechowywane, sk∏adowa-
ne lub transportowane materia∏y jàdrowe, êród∏a
promieniowania jonizujàcego, odpady promienio-
twórcze lub wypalone paliwo jàdrowe,

2) wglàdu do dokumentów dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa jàdrowego i ochrony radiologicznej w kontro-
lowanej jednostce organizacyjnej,

3) sprawdzaç, czy dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 4 ust. 1
jest wykonywana zgodnie z przepisami dotyczàcy-
mi bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej oraz z wymaganiami i warunkami okreÊlo-
nymi w zezwoleniach,

4) przeprowadziç, w zale˝noÊci od potrzeb, niezale˝ne
pomiary techniczne i dozymetryczne,

5) ˝àdaç pisemnych lub ustnych informacji, je˝eli jest
to niezb´dne do wyjaÊnienia sprawy.

2. Organy dozoru jàdrowego w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci kontrolnych korzystajà z ochrony
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych.

Art. 67. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej jest obowiàzany zapewniç warunki niezb´d-
ne do przeprowadzenia kontroli oraz udost´pniç doku-
menty, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2.

2. Pracownicy kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej sà obowiàzani udzielaç organom dozoru jàdro-
wego pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach
dotyczàcych przedmiotu kontroli.

3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ sporzàdza
protokó∏ podpisywany przez nià i kierownika kontrolo-
wanej jednostki organizacyjnej.

4. Na podstawie protoko∏u stwierdzajàcego niepra-
wid∏owoÊci powsta∏e w wyniku naruszenia przepisów
o bezpieczeƒstwie jàdrowym i ochronie radiologicznej,
polegajàce w szczególnoÊci na braku zezwolenia lub
odst´pstwie od wymagaƒ i warunków okreÊlonych
w zezwoleniu, G∏ówny Inspektor Dozoru Jàdrowego
wydaje decyzj´ nakazujàcà usuni´cie nieprawid∏owo-
Êci w okreÊlonym terminie. 

Art. 68. 1. W razie stwierdzenia w czasie kontroli za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej organy dozoru jàdrowego, w celu usuni´cia ta-
kiego zagro˝enia, wydajà polecenia doraêne zawierajà-
ce nakazy lub zakazy okreÊlonych dzia∏aƒ.

2. Polecenia doraêne majàce na celu usuni´cie bez-
poÊredniego zagro˝enia podlegajà natychmiastowe-
mu wykonaniu. Polecenia te sà wydawane w formie pi-
semnej, a w wyjàtkowych przypadkach — ustnej, przy
czym powinny byç niezw∏ocznie potwierdzone na pi-
Êmie.

3. Polecenie doraêne dotyczàce zagro˝eƒ innych ni˝
okreÊlone w ust. 2 podlega wykonaniu w terminie wy-
znaczonym w poleceniu.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyj-
nej mo˝e wystàpiç z wnioskiem o uchylenie lub zmia-
n´ polecenia doraênego, o którym mowa w ust. 3, do
G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowego, je˝eli pole-
cenie to zosta∏o wydane przez inspektora dozoru jà-
drowego, albo do Prezesa Agencji, je˝eli zosta∏o ono
wydane przez G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowe-
go.

5. Wystàpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4,
nie wstrzymuje wykonania polecenia doraênego.

Art. 69. 1. W razie stwierdzenia w czasie kontroli
nieprawid∏owoÊci mogàcych mieç wp∏yw na bezpie-
czeƒstwo jàdrowe i ochron´ radiologicznà, Prezes
Agencji mo˝e skierowaç wystàpienie do kierownika
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kierownika
jednostki nadrz´dnej w sprawie usuni´cia tych niepra-
wid∏owoÊci.

2. Kierownik jednostki, do której skierowano wystà-
pienie, jest obowiàzany, w terminie 30 dni od dnia je-
go otrzymania, do zawiadomienia Prezesa Agencji
o terminie i sposobie usuni´cia nieprawid∏owoÊci.

Art. 70. W post´powaniu w sprawach nadzoru
i kontroli stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.
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Art. 71. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia:
1) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe zadania i tryb wykony-

wania zadaƒ z zakresu nadzoru i kontroli, w tym za-
dania G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowego,

2) okreÊli szczegó∏owe warunki odbywania praktyki
i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na
stanowisko inspektora dozoru jàdrowego,
uwzgl´dniajàc ró˝nice wynikajàce z potrzeby kon-
troli okreÊlonej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝e-
niem, oraz wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu upraw-
nienia.

Rozdzia∏ 10

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 72. 1. Prezes Agencji dokonuje systematycznej
oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1,
Prezes Agencji:
1) zbiera, weryfikuje i analizuje informacje otrzymy-

wane ze stacji wczesnego wykrywania ska˝eƒ pro-
mieniotwórczych, zwanych dalej „stacjami”, z pla-
cówek prowadzàcych pomiary ska˝eƒ promienio-
twórczych, zwanych dalej „placówkami”, oraz od
s∏u˝b, które dysponujà danymi potrzebnymi do
oceny sytuacji radiacyjnej kraju, w tym s∏u˝by me-
teorologicznej,

2) weryfikuje i analizuje informacje uzyskiwane z in-
nych êróde∏,

3) tworzy bazy danych i systemy informatyczne istot-
ne dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,

4) analizuje i prognozuje rozwój sytuacji radiacyjnej
kraju oraz zagro˝enia ludnoÊci i Êrodowiska na
podstawie informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, 
oraz danych zawartych w bazach, o których mowa
w pkt 3.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, Prezes Agen-
cji realizuje przy pomocy wydzielonego w strukturze
Paƒstwowej Agencji Atomistyki Centrum do Spraw
Zdarzeƒ Radiacyjnych.

Art. 73. 1. Stacje i placówki, o których mowa
w art. 72 ust. 2 pkt 1, dzia∏ajà w Paƒstwowej Agencji
Atomistyki, w jednostkach Paƒstwowej Agencji Atomi-
styki i w jednostkach ministrów w∏aÊciwych do spraw
wewn´trznych, Êrodowiska, szkolnictwa wy˝szego, rol-
nictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.

2. Do zadaƒ stacji nale˝y:
1) prowadzenie ciàg∏ych pomiarów mocy dawki pro-

mieniowania gamma, 
2) automatyczne wykrywanie i sygnalizowanie prze-

kroczenia o 15% wartoÊci mocy dawki, spowodo-
wanego obecnoÊcià sztucznych substancji promie-
niotwórczych,

3) natychmiastowe, automatyczne przesy∏anie da-
nych pomiarowych do Centrum do Spraw Zdarzeƒ
Radiacyjnych,

4) zapewnienie przesy∏ania danych pomiarowych
w sposób dostosowany do modeli obliczeniowych
s∏u˝àcych do oceny sytuacji radiacyjnej.

3. Do zadaƒ placówek nale˝y:
1) wykrywanie, identyfikacja i pomiar ska˝eƒ promie-

niotwórczych w Êrodowisku, artyku∏ach rolno-spo-
˝ywczych i produktach ˝ywnoÊciowych,

2) wst´pne opracowywanie wyników pomiarów
i przekazywanie ich Prezesowi Agencji.

Art. 74. Prezes Agencji koordynuje dzia∏ania stacji
i placówek, a w szczególnoÊci:
1) wspó∏dzia∏a z ministrami w∏aÊciwymi do spraw we-

wn´trznych, Êrodowiska, szkolnictwa wy˝szego,
rolnictwa, zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej,

2) zatwierdza techniki pomiarowe, programy pomia-
rowe i organizacj´ pomiarów,

3) wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi jednostkami innych
paƒstw w zakresie wykrywania i pomiarów ska˝eƒ
promieniotwórczych.

Art. 75. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz stacji i placówek oraz ich szczegó∏owe
zadania, jak równie˝ sposoby wykonywania tych za-
daƒ, przyjmujàc za kryterium mo˝liwoÊç uzyskiwania
danych niezb´dnych dla dokonania oceny sytuacji ra-
diacyjnej kraju.

Art. 76. Prezes Agencji przyjmuje informacje o zda-
rzeniach radiacyjnych na terenie kraju, w szczególno-
Êci uzyskiwane na podstawie art. 83 i 85 ust. 1, a w ra-
zie potrzeby udziela, w oparciu o uzyskane informacje,
bezzw∏ocznej pomocy w ocenie wielkoÊci powsta∏ego
zagro˝enia radiacyjnego.

Art. 77. 1. Prezes Agencji, wykonujàc zadania wyni-
kajàce z mi´dzynarodowego systemu powiadamiania
o zdarzeniach radiacyjnych w zakresie wczesnego po-
wiadamiania o awarii jàdrowej, pomocy w przypadku
awarii jàdrowej lub zagro˝enia radiacyjnego, ochrony
fizycznej materia∏ów jàdrowych i o nielegalnym obro-
cie tymi materia∏ami, jak równie˝ realizujàc zobowiàza-
nia Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàce z dwustron-
nych umów mi´dzynarodowych, powo∏uje krajowy
punkt kontaktowy.

2. Do zadaƒ krajowego punktu kontaktowego nale-
˝y w szczególnoÊci:

1) przyjmowanie z Mi´dzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (MAEA) i punktów kontaktowych in-
nych paƒstw powiadomieƒ o awariach jàdrowych,
o bezprawnym u˝yciu, przemieszczeniu lub prze-
tworzeniu materia∏ów jàdrowych albo o realnej
groêbie pope∏nienia któregokolwiek z tych czy-
nów, a tak˝e przyjmowanie próÊb tych paƒstw
o udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia radia-
cyjnego,

2) przekazywanie do MAEA i punktów kontaktowych,
o których mowa w pkt 1, powiadomieƒ o powsta-
∏ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zda-
rzeniach radiacyjnych oraz faktach bezprawnego
u˝ycia, przemieszczenia lub przetworzenia mate-
ria∏ów jàdrowych albo o realnej groêbie pope∏nie-
nia któregokolwiek z tych czynów, a tak˝e przekazy-
wanie próÊb Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie
pomocy w przypadku zdarzenia radiacyjnego,
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3) przekazywanie do punktów kontaktowych, o których
mowa w pkt 1, innych informacji, do których udzie-
lania Rzeczpospolita Polska jest obowiàzana zgod-
nie z zawartymi umowami mi´dzynarodowymi.

Art. 78. Prezes Agencji mo˝e powierzyç wykonywa-
nie zadaƒ, o których mowa w art. 74, art. 76 i art. 77, in-
stytucji wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony radio-
logicznej.

Art. 79. Na ˝àdanie Prezesa Agencji instytucje, or-
ganizacje i osoby posiadajàce dane i informacje nie-
zb´dne dla analizy i oceny sytuacji radiacyjnej kraju
obowiàzane sà do ich nieodp∏atnego udost´pnienia.

Art. 80. Na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej
kraju Prezes Agencji:
1) og∏asza komunikaty dla ludnoÊci o sytuacji radia-

cyjnej, w tym o poziomie ska˝eƒ promieniotwór-
czych w warunkach normalnych i w sytuacji zda-
rzeƒ radiacyjnych,

2) informuje o powstaniu zagro˝enia publicznego
o zasi´gu wojewódzkim lub krajowym odpowied-
nio w∏aÊciwego wojewod´ lub Rad´ Ministrów,

3) przekazuje Przewodniczàcemu Komitetu Rady Mi-
nistrów do Spraw Zarzàdzania w Sytuacjach Kryzy-
sowych informacje o zdarzeniu radiacyjnym oraz
prognozy rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju.

Art. 81. Kwartalne komunikaty dla ludnoÊci o sytu-
acji radiacyjnej kraju Prezes Agencji og∏asza w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. W przypadku zdarzenia radiacyjnego informo-
wanie ludnoÊci nast´puje w trybie okreÊlonym
w art. 92 ust. 3 i 4.

Rozdzia∏ 11

Post´powanie w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych

Art. 82. 1. Ze wzgl´du na zasi´g skutków wyró˝nia
si´ nast´pujàce rodzaje zdarzeƒ radiacyjnych: 
1) zdarzenie powodujàce zagro˝enie jednostki organi-

zacyjnej — zdarzenie radiacyjne, które powsta∏o na
terenie tej jednostki, a zasi´g jego skutków nie
przekracza granic jej terenu,

2) zdarzenie powodujàce zagro˝enie publiczne o za-
si´gu wojewódzkim — zdarzenie radiacyjne, które
powsta∏o na terenie jednostki organizacyjnej albo
poza nià w czasie prowadzenia prac w terenie lub
w czasie transportu materia∏ów jàdrowych, êróde∏
promieniowania jonizujàcego, odpadów promie-
niotwórczych i wypalonego paliwa jàdrowego,
a zasi´g jego skutków nie przekracza obszaru jed-
nego województwa, 

3) zdarzenie powodujàce zagro˝enie publiczne o za-
si´gu krajowym — zdarzenie radiacyjne okreÊlone
w pkt 2, je˝eli zasi´g jego skutków przekracza lub
mo˝e przekroczyç obszar jednego województwa.

2. Ka˝de zdarzenie radiacyjne zaistnia∏e na terenie
kraju lub poza jego granicami, którego zasi´g skutków
przekracza granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi
zdarzenie powodujàce zagro˝enie publiczne o zasi´gu
krajowym. 

Art. 83. W razie zdarzenia radiacyjnego kierownik
jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç okre-
Êlonà w art. 4 ust. 1 obowiàzany jest zabezpieczyç miej-
sce zdarzenia i niezw∏ocznie zg∏osiç to zdarzenie Preze-
sowi Agencji, a w uzasadnionych przypadkach równie˝
innym organom i s∏u˝bom, zgodnie z zak∏adowym pla-
nem post´powania awaryjnego.

Art. 84. 1. Zdarzenie radiacyjne powodujàce zagro-
˝enie jednostki organizacyjnej, województwa albo kra-
ju wymaga podj´cia stosownych dzia∏aƒ okreÊlonych
odpowiednio w zak∏adowym, wojewódzkim albo krajo-
wym planie post´powania awaryjnego.

2. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodujàcego
zagro˝enie jednostki organizacyjnej akcjà likwidacji za-
gro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kieruje kierow-
nik jednostki, na której terenie nastàpi∏o zdarzenie.

3. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodujàcego
zagro˝enie o zasi´gu wojewódzkim akcjà likwidacji za-
gro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kieruje woje-
woda, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4. Je˝eli zdarzenie radiacyjne mia∏o miejsce pod-
czas transportu, akcjà likwidacji zagro˝enia i usuwania
skutków zdarzenia kieruje osoba odpowiedzialna za
bezpieczeƒstwo przesy∏ki w czasie transportu w poro-
zumieniu z wojewodà w∏aÊciwym dla miejsca zdarze-
nia. 

5. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodujàcego
zagro˝enie o zasi´gu krajowym akcjà likwidacji zagro-
˝enia i usuwania skutków zdarzenia kieruje minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych przy pomocy Preze-
sa Agencji.

Art. 85. 1. W razie zdarzenia radiacyjnego spowo-
dowanego przez nieznanego sprawc´ s∏u˝ba, która
pierwsza uzyska∏a informacj´ o zdarzeniu, zabezpiecza
miejsce zdarzenia i powiadamia o zdarzeniu Prezesa
Agencji oraz wojewod´ w∏aÊciwego dla miejsca zda-
rzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, akcjà li-
kwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kie-
ruje wojewoda w∏aÊciwy dla miejsca zdarzenia, z za-
strze˝eniem art. 84 ust. 5.

Art. 86. W przypadku stwierdzenia zwi´kszonego
promieniowania, którego êród∏o nie jest znane, akcjà li-
kwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kie-
ruje wojewoda w∏aÊciwy dla województwa, na obsza-
rze którego promieniowanie zosta∏o stwierdzone, z za-
strze˝eniem art. 84 ust. 5.

Art. 87. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) krajowy plan post´powania awaryjnego, w tym
sposób wspó∏dzia∏ania organów i s∏u˝b bioràcych
udzia∏ w likwidacji zdarzeƒ radiacyjnych i usuwania
ich skutków,

2) wzór zak∏adowego i wojewódzkiego planu post´-
powania awaryjnego, wskazujàc elementy istotne
dla mo˝liwoÊci szybkiego reagowania w∏aÊciwych
s∏u˝b,
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3) wartoÊci poziomów interwencyjnych dla poszcze-
gólnych rodzajów dzia∏aƒ interwencyjnych,
uwzgl´dniajàc zalecenia w∏aÊciwych organizacji
mi´dzynarodowych.

Art. 88. 1. Decyzja o wprowadzeniu dzia∏aƒ inter-
wencyjnych mo˝e byç podj´ta po:

1) przekazaniu przez Prezesa Agencji informacji, ˝e
w wyniku zdarzenia radiacyjnego powodujàcego
zagro˝enia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2
i 3, mo˝e nastàpiç przekroczenie poziomów inter-
wencyjnych,

2) dokonaniu analizy celowoÊci prowadzenia tych
dzia∏aƒ.

2. Przy dokonywaniu analizy celowoÊci prowadze-
nia dzia∏aƒ interwencyjnych nale˝y uwzgl´dniç:
1) dotychczasowy oraz przewidywany przebieg i za-

si´g zdarzenia,
2) wyst´pujàce lub mogàce wystàpiç wartoÊci dawek

promieniowania jonizujàcego,
3) liczebnoÊç grup osób zagro˝onych,
4) skutki zdrowotne tych dzia∏aƒ,
5) przewidywanà wysokoÊç kosztów oraz skal´ skut-

ków ekonomicznych i spo∏ecznych tych dzia∏aƒ.

Art. 89. 1. Wprowadzenie dzia∏aƒ interwencyjnych
w zwiàzku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasi´g
skutków nie przekracza obszaru jednego wojewódz-
twa, nast´puje w drodze rozporzàdzenia porzàdkowe-
go wydanego przez wojewod´ w∏aÊciwego dla miejsca
zdarzenia. Og∏oszenie rozporzàdzenia porzàdkowego
nast´puje w trybie przewidzianym dla og∏aszania ak-
tów prawa miejscowego.

2. Wprowadzenie dzia∏aƒ interwencyjnych w zwiàz-
ku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasi´g skutków
przekracza obszar jednego województwa, nast´puje
w drodze rozporzàdzenia Rady Ministrów.

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, oprócz
og∏oszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, podaje si´ do publicznej wiadomoÊci przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych na obszarze
obj´tym dzia∏aniami interwencyjnymi.

4. W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
okreÊla si´ przyczyny, dat´ wprowadzenia oraz obszar
i przewidywany czas obowiàzywania dzia∏aƒ interwen-
cyjnych, a tak˝e rodzaj niezb´dnych dzia∏aƒ interwen-
cyjnych.

5. W sprawach publikacji rozporzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,
poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999).

6. Odwo∏anie dzia∏aƒ interwencyjnych na ca∏ym
obszarze ich obowiàzywania lub na cz´Êci tego obsza-
ru nast´puje w trybie przewidzianym dla ich og∏osze-
nia.

Art. 90. Dzia∏aniami interwencyjnymi sà:

1) czasowe przesiedlenie ludnoÊci,

2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkni´tych,

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem,

4) zakaz lub ograniczenie spo˝ywania ska˝onej ˝yw-
noÊci i wody pitnej, karmienia zwierzàt hodowla-
nych ska˝onà paszà i pojenia ska˝onà wodà oraz
wypasu byd∏a na ska˝onym terenie.

Art. 91. Dzia∏aniami interwencyjnymi kieruje:

1) wojewoda w∏aÊciwy dla miejsca zdarzenia radiacyj-
nego — w przypadku zdarzenia radiacyjnego po-
wodujàcego zagro˝enie publiczne o zasi´gu woje-
wódzkim,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodujàce-
go:
a) zagro˝enie publiczne o zasi´gu krajowym,
b) zagro˝enie publiczne o zasi´gu wojewódzkim,

gdy podj´cie i prowadzenie dzia∏aƒ interwencyj-
nych przekracza mo˝liwoÊci s∏u˝b podleg∏ych
wojewodzie.

Art. 92. 1. W przypadku wystàpienia zdarzenia ra-
diacyjnego, w wyniku którego ludnoÊç mo˝e otrzymaç
dawk´ przekraczajàcà dawk´ granicznà, zostaje ona
powiadomiona przez Prezesa Agencji o:

1) sytuacji radiacyjnej, w tym w szczególnoÊci o miej-
scu powstania zdarzenia, przewidywanym rozwoju
sytuacji i skutkach zdarzenia dla ludzi i Êrodowiska,

2) mo˝liwych do zastosowania Êrodkach i dzia∏aniach
dla ochrony zdrowia.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes
Agencji przekazuje po uzgodnieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia.

3. W sprawach publikacji informacji, o których mo-
wa w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy — Prawo pra-
sowe, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Publikacja informacji, o których mowa w ust. 1,
nie wymaga nades∏ania ich przez rzecznika prasowego
rzàdu.

Art. 93. Koszty dzia∏aƒ interwencyjnych i usuwania
skutków zdarzenia radiacyjnego pokrywane sà przez
jednostk´ organizacyjnà, z której przyczyny powsta∏o
zdarzenie radiacyjne, a w razie zdarzeƒ, których spraw-
ca nie jest znany, lub powsta∏ych poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej — z bud˝etu paƒstwa.

Art. 94. Raport o zdarzeniu radiacyjnym, po zakoƒ-
czeniu dzia∏aƒ interwencyjnych, przekazujà:

1) wojewoda — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, w przypadku, o którym mowa w
art. 91 pkt 1,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych i Prezes
Agencji — Prezesowi Rady Ministrów, w przypad-
kach, o których mowa w art. 91 pkt 2.

Art. 95. 1. Je˝eli Êrodki, którymi dysponuje organ
kierujàcy akcjà likwidacji zagro˝enia i usuwania skut-
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ków zdarzenia, sà niewystarczajàce, organ ten mo˝e
wprowadziç obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych i rzeczo-
wych.

2. Do spraw zwiàzanych ze Êwiadczeniami, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce Êwiadczeƒ w celu zwalczania kl´sk ˝ywio∏o-
wych.

Art. 96. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej i wo-
jewoda, ka˝dy w swoim zakresie, przeprowadzajà okre-
sowe çwiczenia w celu przeglàdu i aktualizacji planów
post´powania awaryjnego. W przypadku obiektu jà-
drowego çwiczenia przeprowadza kierownik jednostki
organizacyjnej poczàwszy od czynnoÊci obj´tych pla-
nem post´powania awaryjnego dla etapu rozruchu
obiektu. Koszty çwiczeƒ ponoszà odpowiednio jed-
nostka organizacyjna lub wojewoda.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przeprowadza okresowo, nie rzadziej ni˝ raz na trzy la-
ta, çwiczenia w celu sprawdzenia krajowego planu po-
st´powania awaryjnego. Koszty zwiàzane z przygoto-
waniem i przeprowadzeniem çwiczeƒ pokrywane sà
z bud˝etu ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych. 

Art. 97. 1. Przywo˝one na polski obszar celny ˝yw-
noÊç, woda pitna i pasza, dla których krajem pochodze-
nia jest kraj okreÊlony w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 99 pkt 1 lit. b), powinny posiadaç Êwiadec-
two eksportowe wydane przez w∏aÊciwy organ kraju
eksportujàcego, stwierdzajàce, ̋ e zawartoÊç substancji
promieniotwórczych nie przekracza poziomów okre-
Êlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99
pkt 1 lit. a).

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
w przywo˝onych na polski obszar celny ˝ywnoÊci, wo-
dzie pitnej i paszy zawartoÊç substancji promienio-
twórczych przekracza poziomy okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 99 pkt 1 lit. a), organy cel-
ne mogà ˝àdaç przeprowadzenia pomiarów kontrol-
nych.

3. Pomiary przeprowadzajà jednostki posiadajàce
uprawnienia do wykonywania takich pomiarów, uzy-
skane w trybie odr´bnych przepisów, oraz inne jed-
nostki wskazane przez Prezesa Agencji w uzgodnieniu
z w∏aÊciwym ministrem.

4. Pobieranie próbek Êrodków spo˝ywczych, u˝y-
wek i pasz w celu przeprowadzenia pomiarów odbywa
si´ na podstawie odr´bnych przepisów.

5. Pomiary wykonywane sà na koszt importera.

Art. 98. 1. Po zdarzeniach radiacyjnych ˝ywnoÊç,
woda pitna i pasza, wyprodukowane w kraju, przed
wprowadzeniem ich do obrotu podlegajà kontroli
w celu stwierdzenia, ˝e zawartoÊç substancji promie-
niotwórczych nie przekracza poziomów okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 99 pkt 1
lit. a).

2. Do pomiarów zawartoÊci substancji promienio-
twórczych stosuje si´ odpowiednio art. 97 ust. 3 i 4. Po

dokonaniu pomiarów jednostki wydajà zaÊwiadczenia
o ich wynikach.

3. ˚ywnoÊç, wod´ pitnà i pasz´, w których zawar-
toÊç substancji promieniotwórczych przekracza pozio-
my okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 99 pkt 1 lit. a), uwa˝a si´ za ˝ywnoÊç o niew∏aÊci-
wej jakoÊci zdrowotnej. Zasady post´powania z takà
˝ywnoÊcià regulujà odr´bne przepisy.

Art. 99. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli:
a) poziom zawartoÊci substancji promieniotwór-

czych w ska˝onych w wyniku zdarzenia radiacyj-
nego ̋ ywnoÊci, wodzie pitnej i paszach importo-
wanych w celu wprowadzenia do obrotu oraz
wyprodukowanych w kraju w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 98 ust. 1, uwzgl´dniajàc dawki
graniczne promieniowania jonizujàcego okre-
Êlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 pkt 1,

b) wzór Êwiadectwa eksportowego oraz wykaz kra-
jów eksportujàcych,

c) termin wprowadzenia i odwo∏ania obowiàzku
kontroli, o której mowa w art. 98 ust. 1, oraz wzór
zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 98 ust. 2,

2) mo˝e okreÊliç poziom zawartoÊci substancji pro-
mieniotwórczych w surowcach i wyrobach prze-
mys∏owych przywo˝onych na polski obszar celny
po zdarzeniach radiacyjnych, uwzgl´dniajàc dawki
graniczne promieniowania jonizujàcego i sposób
post´powania z tymi wyrobami.

Rozdzia∏ 12

OdpowiedzialnoÊç cywilna za szkody jàdrowe

Art. 100. W rozumieniu niniejszego rozdzia∏u u˝yte
okreÊlenia oznaczajà:

1) urzàdzenie jàdrowe:
a) reaktor jàdrowy, z wyjàtkiem reaktora wykorzy-

stywanego w Êrodkach transportu morskiego
lub lotniczego jako êród∏o mocy bàdê nap´du,
bàdê w innym celu,

b) zak∏ad u˝ywajàcy paliwa jàdrowego do produk-
cji materia∏u jàdrowego lub zak∏ad przetwarza-
nia materia∏u jàdrowego, ∏àcznie z zak∏adem
przerobu wypalonego paliwa jàdrowego,

c) urzàdzenie, w którym sk∏adowany jest materia∏
jàdrowy, z wyjàtkiem sk∏adowania zwiàzanego
z przewozem takiego materia∏u,

2) reaktor jàdrowy — urzàdzenie zawierajàce paliwo
jàdrowe w stanie, w którym samopodtrzymujàca
si´ reakcja ∏aƒcuchowa rozszczepienia jàdrowego
mo˝e nast´powaç bez dodatkowego êród∏a neutro-
nów,

3) paliwo jàdrowe — materia∏, który mo˝e wytwarzaç
energi´ przez samopodtrzymujàcà si´ reakcj´ ∏aƒ-
cuchowà rozszczepienia jàdrowego,

4) materia∏ jàdrowy:
a) paliwo jàdrowe, z wyjàtkiem uranu naturalnego

lub uranu zubo˝onego, które mo˝e wytwarzaç
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energi´ w drodze samopodtrzymujàcej si´ reak-
cji ∏aƒcuchowej rozszczepienia jàdrowego poza
reaktorem jàdrowym, zarówno samo, jak i w po-
∏àczeniu z innymi materia∏ami,

b) produkty lub odpady promieniotwórcze — ma-
teria∏ promieniotwórczy wytworzony w procesie
produkcji lub wykorzystywania paliwa jàdrowe-
go lub materia∏, który sta∏ si´ promieniotwórczy
przez napromieniowanie w zwiàzku z tym proce-
sem, z wy∏àczeniem izotopów promieniotwór-
czych, które osiàgn´∏y koƒcowà faz´ ich wytwa-
rzania, tak aby mog∏y byç wykorzystane dla ce-
lów naukowych, medycznych, rolniczych, han-
dlowych lub przemys∏owych,

5) szkoda jàdrowa:
a) szkod´ na osobie,
b) szkod´ w mieniu,
c) szkod´ w Êrodowisku — koszty zastosowanych

Êrodków majàcych na celu przywrócenie stanu
Êrodowiska naturalnego, jako dobra wspólnego,
sprzed jego naruszenia, chyba ̋ e naruszenie jest
nieznaczne,

d) utrat´ korzyÊci, które poszkodowany móg∏by
osiàgnàç, gdyby nie wyrzàdzono mu szkody, wy-
mienionej w lit. a) i b), a tak˝e utrat´ korzyÊci
spowodowanà naruszeniem Êrodowiska, jako
dobra wspólnego
— w zakresie, w jakim szkoda powsta∏a lub wy-
nika z promieniowania jonizujàcego emitowa-
nego przez jakiekolwiek êród∏o promieniowania
wewnàtrz urzàdzenia jàdrowego lub emitowa-
nego przez paliwo jàdrowe, materia∏y promie-
niotwórcze, odpady lub materia∏ jàdrowy po-
chodzàcy z urzàdzenia jàdrowego, powsta∏e
w nim lub wprowadzone do niego, je˝eli wyni-
kajà one z w∏aÊciwoÊci promieniotwórczych tej
substancji lub z po∏àczenia w∏aÊciwoÊci promie-
niotwórczych z trujàcymi, wybuchowymi lub in-
nymi niebezpiecznymi w∏aÊciwoÊciami takiej
substancji,

e) koszty zastosowanych Êrodków zapobiegaw-
czych lub szkody spowodowane ich zastosowa-
niem,

6) Êrodki przywracajàce stan Êrodowiska sprzed jego
naruszenia — wszelkie w∏aÊciwie zastosowane
Êrodki majàce na celu przywrócenie lub naprawie-
nie uszkodzonych lub zniszczonych sk∏adników
Êrodowiska albo, gdy jest to uzasadnione, wpro-
wadzenie ich równowa˝nych odpowiedników za-
st´pczych,

7) Êrodki zapobiegawcze — wszelkie w∏aÊciwe Êrodki
podj´te po wypadku jàdrowym celem zapobie˝e-
nia szkodzie jàdrowej okreÊlonej w pkt 5 lit. a)—d)
lub jej zmniejszenia,

8) wypadki jàdrowe — jakiekolwiek zdarzenie lub se-
ri´ zdarzeƒ majàcych to samo êród∏o pochodzenia,
które powodujà szkod´ jàdrowà lub powa˝ne i bez-
poÊrednie zagro˝enie jej powstaniem,

9) osoba eksploatujàca — podmiot eksploatujàcy
urzàdzenie jàdrowe,

10) SDR — jednostk´ obliczeniowà w rozumieniu usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe

(Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931
i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099).

Art. 101. 1. Osoba eksploatujàca ponosi wy∏àcznà
odpowiedzialnoÊç za szkod´ jàdrowà spowodowanà
wypadkiem jàdrowym w urzàdzeniu jàdrowym lub
zwiàzanà z tym urzàdzeniem, chyba ˝e szkoda nastàpi-
∏a bezpoÊrednio wskutek dzia∏aƒ wojennych lub kon-
fliktu zbrojnego.

2. W czasie transportu materia∏ów jàdrowych od-
powiedzialnoÊç ponosi osoba eksploatujàca urzàdze-
nie jàdrowe, z którego ten materia∏ zosta∏ wys∏any, chy-
ba ˝e umowa z odbiorcà stanowi inaczej.

3. Je˝eli poszkodowany, na skutek umyÊlnego za-
chowania, przyczyni∏ si´ do powstania lub zwi´kszenia
szkody, sàd mo˝e zwolniç ca∏kowicie lub cz´Êciowo oso-
b´ eksploatujàcà z obowiàzku naprawienia szkody w od-
niesieniu do szkody doznanej przez poszkodowanego.

Art. 102. 1. Granicà odpowiedzialnoÊci osoby eks-
ploatujàcej za szkod´ jàdrowà w mieniu lub w Êrodo-
wisku jest kwota stanowiàca równowartoÊç 150 milio-
nów SDR, z tym ˝e wysokoÊç odszkodowania za nie-
znaczne naruszenie Êrodowiska jest ograniczona do
zwrotu kosztów, które zosta∏y lub zostanà poniesione
w celu przywrócenia stanu Êrodowiska sprzed jego na-
ruszenia.

2. Je˝eli roszczenia z tytu∏u szkód w mieniu lub
w Êrodowisku przekraczajà kwot´, o której mowa
w ust. 1, osoba eksploatujàca mo˝e ustanowiç fundusz
ograniczenia odpowiedzialnoÊci. Do post´powania
w sprawie ustanowienia funduszu i jego podzia∏u sto-
suje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu morskiego
o ograniczeniu odpowiedzialnoÊci za roszczenia mor-
skie, z zastrze˝eniem ust. 3—5. 

3. W sprawach dotyczàcych ustanowienia fundu-
szu i jego podzia∏u w∏aÊciwy jest Sàd Okr´gowy w War-
szawie.

4. Wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie
ustanowienia funduszu i jego podzia∏u powinien odpo-
wiadaç ogólnym warunkom wniosku o wszcz´cie po-
st´powania, a ponadto zawieraç:
1) nazw´ urzàdzenia jàdrowego,
2) okreÊlenie wypadku jàdrowego, z którego wynika-

jà roszczenia, i informacje o post´powaniach zmie-
rzajàcych do ustalenia przebiegu tego wypadku,

3) okreÊlenie rodzaju roszczeƒ i wierzycieli, na których
zaspokojenie fundusz ma byç przekazany, a tak˝e
informacj´ o znanych wnioskodawcy roszczeniach
ju˝ dochodzonych przed sàdem,

4) oÊwiadczenie o gotowoÊci ustanowienia funduszu,
uzasadnienie jego wysokoÊci, a tak˝e okreÊlenie
sposobu jego ustanowienia.

5. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty obejmu-
jàce dane wp∏ywajàce na wysokoÊç funduszu.

Art. 103. 1. Osoba eksploatujàca jest obowiàzana
posiadaç finansowe zabezpieczenie jej odpowiedzial-
noÊci. Je˝eli wypadek jàdrowy, oprócz szkody w mie-
niu lub w Êrodowisku, wyrzàdzi∏ równie˝ szkod´ na
osobie, 10% kwoty tego zabezpieczenia przeznacza si´
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na zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u szkody jàdrowej na
osobie.

2. Je˝eli w okresie 5 lat od dnia wypadku jàdrowe-
go roszczenia z tytu∏u szkody na osobie dochodzone od
osoby eksploatujàcej nie przewy˝szajà ∏àcznie kwoty
zabezpieczenia przeznaczonego wy∏àcznie na zaspoko-
jenie takich roszczeƒ, pozosta∏a cz´Êç zabezpieczenia
b´dzie przeznaczona na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u
szkody w mieniu lub w Êrodowisku, a tak˝e roszczeƒ
z tytu∏u szkody na osobie, dochodzonych przed up∏y-
wem 10 lat od dnia wypadku jàdrowego.

3. Skarb Paƒstwa gwarantuje wyp∏at´ odszkodo-
wania z tytu∏u szkody jàdrowej na osobie w zakresie,
w jakim nie mog∏a byç zaspokojona z zabezpieczenia fi-
nansowego, o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób zabez-
pieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc wysokoÊç, rodzaj i warunki tego zabez-
pieczenia.

Art. 104. 1. Roszczenie o odszkodowanie z tytu∏u
szkody jàdrowej mo˝e byç dochodzone bezpoÊrednio
od osoby dajàcej finansowe zabezpieczenie odpowie-
dzialnoÊci osoby eksploatujàcej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba da-
jàca zabezpieczenie mo˝e skorzystaç z ograniczenia
odpowiedzialnoÊci oraz innych Êrodków obrony przy-
s∏ugujàcych osobie eksploatujàcej.

Art. 105. 1. Roszczenie o naprawienie szkody jàdro-
wej na osobie nie przedawnia si´.

2. Roszczenie o naprawienie szkody jàdrowej
w mieniu lub w Êrodowisku przedawnia si´ z up∏ywem
trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia∏
si´ lub powinien by∏ si´ dowiedzieç o szkodzie i osobie
odpowiedzialnej. Jednak˝e roszczenie wygasa z up∏y-
wem dziesi´ciu lat od dnia wypadku jàdrowego.

3. Roszczenie o naprawienie szkody w Êrodowisku
przys∏uguje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodo-
wiska.

Art. 106. 1. W przypadku gdy szkoda jàdrowa po-
wsta∏a w wyniku wypadku jàdrowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sàdami w∏aÊciwymi do roz-
patrywania pozwów w sprawach odszkodowaƒ za
szkody jàdrowe sà sàdy okr´gowe.

2. W sprawach post´powania w zakresie odszkodo-
waƒ stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego.

3. W przypadku gdy szkoda jàdrowa powsta∏a
w wyniku wypadku jàdrowego poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç sàdów do rozpatrywa-
nia pozwów w sprawach odszkodowaƒ za szkody jà-
drowe okreÊla Konwencja wiedeƒska o odpowiedzial-
noÊci cywilnej za szkod´ jàdrowà, sporzàdzona
w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 63,
poz. 370 i 371).

Art. 107. 1. Do urzàdzeƒ jàdrowych, w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce obiektów jàdrowych.

2. W sprawach odszkodowaƒ, w zakresie nieuregu-
lowanym w niniejszym rozdziale, stosuje si´ przepisy
Kodeksu cywilnego.

Art. 108. Przepisy niniejszego rozdzia∏u nie naru-
szajà przepisów o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.

Rozdzia∏ 13

Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki

Art. 109. 1. Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki
jest centralnym organem administracji rzàdowej w∏a-
Êciwym w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej w zakresie okreÊlonym usta-
wà. 

2. Prezesa Agencji powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa
Agencji, powo∏uje i odwo∏uje wiceprezesów Agencji.

4. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Pre-
zesem Agencji.

Art. 110. Do zakresu dzia∏ania Prezesa Agencji na-
le˝y wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
kraju, a w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczà-
cych polityki paƒstwa w zakresie zapewnienia bez-
pieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
uwzgl´dniajàcych program rozwoju energetyki jà-
drowej i zagro˝enia wewn´trzne i zewn´trzne,

2) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià powodujà-
cà lub mogàcà powodowaç nara˝enie ludzi i Êrodo-
wiska na promieniowanie jonizujàce oraz przepro-
wadzanie kontroli w tym zakresie, w tym wydawa-
nie decyzji w sprawach zezwoleƒ i uprawnieƒ oraz
innych decyzji przewidzianych w ustawie,

3) wydawanie zaleceƒ technicznych i organizacyjnych
w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej,

4) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z ocenà sytuacji
radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sy-
tuacji zdarzeƒ radiacyjnych oraz przekazywanie
w∏aÊciwym organom i ludnoÊci informacji o tej sy-
tuacji,

5) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z zobowiàzaƒ
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia
ewidencji i kontroli materia∏ów jàdrowych, ochro-
ny fizycznej materia∏ów i obiektów jàdrowych,
szczególnej kontroli obrotu z zagranicà towarami
i technologiami jàdrowymi oraz innych zobowià-
zaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych do-
tyczàcych bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej,
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6) prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych z informacjà spo-
∏ecznà, edukacjà i popularyzacjà oraz informacjà
naukowo-technicznà i prawnà w zakresie atomisty-
ki, w tym przekazywanie ludnoÊci informacji na te-
mat promieniowania jonizujàcego i jego oddzia∏y-
wania na zdrowie cz∏owieka i na Êrodowisko oraz
o mo˝liwych do zastosowania Êrodkach w przy-
padku zdarzeƒ radiacyjnych,

7) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej
i samorzàdowej w sprawach zwiàzanych z bezpie-
czeƒstwem jàdrowym i ochronà radiologicznà oraz
w sprawach badaƒ naukowych w dziedzinie atomi-
styki,

8) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià
i obronà cywilnà kraju oraz ochronà informacji nie-
jawnych, wynikajàcych z odr´bnych przepisów,

9) przygotowywanie opinii do projektów dzia∏aƒ tech-
nicznych zwiàzanych z pokojowym wykorzystywa-
niem energii atomowej na potrzeby organów ad-
ministracji rzàdowej i samorzàdowej, 

10) wspó∏praca z w∏aÊciwymi jednostkami innych
paƒstw i organizacjami mi´dzynarodowymi w za-
kresie obj´tym ustawà,

11) opracowywanie projektów aktów prawnych w za-
kresie obj´tym ustawà i uzgadnianie ich w trybie
okreÊlonym w regulaminie prac Rady Ministrów,

12) opiniowanie projektów aktów prawnych opraco-
wywanych przez uprawnione organy,

13) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów corocz-
nych sprawozdaƒ ze swojej dzia∏alnoÊci oraz ocen
stanu bezpieczeƒstwa i ochrony radiologicznej kra-
ju.

Art. 111. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres dzia∏a-
nia Prezesa Agencji. 

Art. 112. 1. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania
przy pomocy Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwanej
dalej „Agencjà”.

2. Przy Agencji dzia∏a Rada do Spraw Atomistyki,
zwana dalej „Radà”, jako organ doradczy i opiniodaw-
czy Prezesa Agencji.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sk∏ad Rady oraz zakres i tryb jej dzia∏ania,
ustalajàc regulamin pracy i liczb´ jej cz∏onków. 

4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa
Agencji, powo∏uje i odwo∏uje Przewodniczàcego Rady.

5. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Agencji.

Art. 113. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nadaje statut Agencji, okreÊlajàcy jej organi-
zacj´ wewn´trznà.

2. Szczegó∏owà organizacj´ oraz tryb pracy Agencji
i zakres zadaƒ jej komórek organizacyjnych okreÊla re-
gulamin organizacyjny nadany, w drodze zarzàdzenia,
przez Prezesa Agencji.

Rozdzia∏ 14

Paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci 
publicznej

„Zak∏ad Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych”

Art. 114. 1. Tworzy si´ paƒstwowe przedsi´bior-
stwo u˝ytecznoÊci publicznej pod nazwà „Zak∏ad
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”
z siedzibà w Otwocku-Âwierku, zwane dalej „Zak∏a-
dem”, powo∏ane do wykonywania dzia∏alnoÊci w za-
kresie post´powania z odpadami promieniotwórczymi
i wypalonym paliwem jàdrowym, a przede wszystkim
do zapewnienia sta∏ej mo˝liwoÊci sk∏adowania odpa-
dów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdro-
wego.

2. Zak∏ad mo˝e równie˝ wykonywaç dzia∏alnoÊç
w zakresie post´powania z odpadami niebezpieczny-
mi, o których mowa w przepisach dotyczàcych odpa-
dów, oraz innà dzia∏alnoÊç okreÊlonà w statucie, o któ-
rym mowa w art. 121.

Art. 115. 1. Zak∏ad posiada osobowoÊç prawnà.

2. Organy paƒstwowe mogà podejmowaç decyzje
w zakresie dzia∏alnoÊci Zak∏adu tylko w przypadkach
przewidzianych ustawà.

Art. 116. 1. Nadzór nad Zak∏adem oraz funkcj´ or-
ganu za∏o˝ycielskiego sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przepro-
wadza kontrol´ i dokonuje corocznej oceny dzia∏alno-
Êci Zak∏adu, którà przedstawia Prezesowi Rady Mini-
strów do dnia 30 marca roku nast´pnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
powo∏aç komisj´ w celu zbadania gospodarki Zak∏adu
i sformu∏owania wniosków wynikajàcych z oceny tej
gospodarki.

4. Na podstawie wniosków komisji minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki mo˝e zobowiàzaç dyrektora
Zak∏adu do poprawy gospodarki Zak∏adu lub przedsta-
wienia programu naprawczego i jego realizacji. Pro-
gram ten podlega zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w razie
stwierdzenia, ˝e decyzja dyrektora Zak∏adu jest
sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie i zobo-
wiàzuje dyrektora do jej zmiany lub uchylenia.

6. Dyrektorowi Zak∏adu przys∏uguje prawo wniesie-
nia sprzeciwu w stosunku do decyzji podj´tych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w przepisach o przedsi´-
biorstwach paƒstwowych.

Art. 117. 1. Organem Zak∏adu jest dyrektor, który
zarzàdza Zak∏adem i reprezentuje go na zewnàtrz.

2. Dyrektora Zak∏adu powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
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3. Dyrektor mo˝e powo∏ywaç i odwo∏ywaç zast´p-
ców dyrektora oraz pe∏nomocników Zak∏adu, którzy
dzia∏ajà samodzielnie w granicach ich umocowania.

4. Udzielenie pe∏nomocnictwa wymaga formy pi-
semnej pod rygorem niewa˝noÊci.

5. Udzielenie i odwo∏anie pe∏nomocnictwa podlega
ujawnieniu w rejestrze przedsi´biorstw paƒstwowych,
z wy∏àczeniem pe∏nomocnictwa do dokonywania po-
szczególnych czynnoÊci oraz pe∏nomocnictw proceso-
wych.

6. W Zak∏adzie nie dzia∏ajà organy samorzàdu za∏o-
gi przedsi´biorstwa.

Art. 118. 1. Zak∏ad wyst´puje w obrocie we w∏a-
snym imieniu i na w∏asny rachunek.

2. Zak∏ad z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci pobie-
ra op∏aty.

3. Do sprzeda˝y przez Zak∏ad Êrodków trwa∏ych lub
zorganizowanych cz´Êci mienia i gospodarowania ni-
mi stosuje si´ przepisy obowiàzujàce przedsi´biorstwa
paƒstwowe.

4. Ârodki trwa∏e nie mogà s∏u˝yç do zaspokojenia
zobowiàzaƒ pieni´˝nych Zak∏adu.

Art. 119. 1. Zak∏ad otrzymuje z bud˝etu paƒstwa do-
tacj´ podmiotowà na post´powanie z odpadami pro-
mieniotwórczymi i wypalonym paliwem jàdrowym.

2. WysokoÊç dotacji okreÊla ustawa bud˝etowa na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

3. Dyrektor Zak∏adu przedstawia ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki rozliczenie z otrzymanej
dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 120 ust. 2.

Art. 120. 1. Zak∏ad prowadzi gospodark´ finansowà
na zasadach okreÊlonych w przepisach o gospodarce
finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych, o ile przepi-
sy ustawy nie stanowià inaczej.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób rozliczania dotacji, o której mowa
w art. 119 ust. 1, w tym rodzaje dokumentów i danych,
jakie powinny byç uwzgl´dnione przy rozliczaniu dota-
cji, sposób ustalania op∏at, o których mowa w art. 118
ust. 2, uwzgl´dniajàc czynniki, jakie nale˝y braç pod
uwag´ przy ustalaniu op∏at, tryb i termin podawania
informacji o op∏atach do publicznej wiadomoÊci oraz
sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zak∏adu,
w tym kontroli sprawozdaƒ finansowych i wyboru bie-
g∏ych do ich badania, oraz organ w∏aÊciwy do zatwier-
dzania rocznych sprawozdaƒ finansowych Zak∏adu,
tryb zbywania sk∏adników majàtkowych, sposób finan-
sowania wynagrodzeƒ i inwestycji, a tak˝e tryb podej-
mowania decyzji w sprawach finansowych.

Art. 121. 1. Szczegó∏owe zadania, organizacj´, tryb
tworzenia jednostek zamiejscowych i ich uprawnienia,
system kontroli wewn´trznej i sposób dzia∏ania Zak∏a-
du okreÊla statut Zak∏adu, uwzgl´dniajàcy przy ustala-
niu zadaƒ dodatkowych koniecznoÊç zapewnienia re-
alizacji zadaƒ, dla których wykonywania Zak∏ad zosta∏

utworzony, podzia∏ Zak∏adu na jednostki merytoryczne
i jednostki obs∏ugi, zakres spraw, jakie nie mogà byç
powierzone jednostkom zamiejscowym.

2. Statut mo˝e przewidywaç powo∏anie organów
doradczych i opiniodawczych dyrektora Zak∏adu.

3. Statut nadaje Zak∏adowi, w drodze zarzàdzenia,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

Art. 122. Do Zak∏adu nie stosuje si´ przepisów usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr
98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315).

Rozdzia∏ 15

Przepisy karne

Art. 123. 1. Kierownikowi jednostki organizacyjnej,
który:
1) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego wa-

runkom podejmuje dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 4
ust. 1 albo dokonuje przywozu lub wywozu, o któ-
rym mowa w art. 62 ust. 1, albo zatrudnia pracow-
ników bez uprawnieƒ, kwalifikacji lub umiej´tnoÊci
okreÊlonych w przepisach ustawy,

2) b´dàc odpowiedzialnym za bezpieczeƒstwo jàdro-
we i ochron´ radiologicznà, dopuszcza do nara˝e-
nia pracownika lub innej osoby z naruszeniem
przepisów art. 14 ust. 1 w zwiàzku z art. 25 pkt 1
oraz art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1—3,

3) nie dope∏nia obowiàzków w zakresie bezpieczeƒ-
stwa jàdrowego i ochrony radiologicznej przy pra-
cy z materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami promienio-
wania jonizujàcego, odpadami promieniotwórczy-
mi i wypalonym paliwem jàdrowym oraz przy ich
przygotowaniu do transportu i sk∏adowaniu,

4) utraci∏ lub pozostawi∏ bez w∏aÊciwego zabezpiecze-
nia powierzony mu materia∏ jàdrowy, êród∏o pro-
mieniowania jonizujàcego albo odpady promie-
niotwórcze lub wypalone paliwo jàdrowe,

5) nie dope∏nia obowiàzku kontroli dozymetrycznej lub
prowadzenia ewidencji materia∏ów jàdrowych, êró-
de∏ promieniowania jonizujàcego, odpadów pro-
mieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdrowego,

6) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie czyn-
noÊci kontrolnych w zakresie bezpieczeƒstwa jà-
drowego i ochrony radiologicznej albo nie udziela
informacji lub udziela informacji nieprawdziwej al-
bo zataja prawd´ w zakresie bezpieczeƒstwa jàdro-
wego i ochrony radiologicznej

— wymierza si´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej pi´ciokrotnoÊci przeci´tnego miesi´czne-
go wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okre-
sie trzech kwarta∏ów roku poprzedzajàcego pope∏nie-
nie czynu, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104,
poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324).
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2. Pracownikowi zatrudnionemu w obiekcie jàdro-
wym, który nie zawiadamia prze∏o˝onego lub organu
dozoru jàdrowego o zdarzeniu lub stanie mogàcym
sprowadziç zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej, wymierza si´ kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej dwukrotnoÊci przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 124. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 123, nak∏ada, w formie decyzji administracyjnej:

1) G∏ówny Inspektor Dozoru Jàdrowego — je˝eli orga-
nem w∏aÊciwym do wydania zezwolenia albo przy-
j´cia zg∏oszenia jest Prezes Agencji,

2) wojewódzki inspektor sanitarny lub wojskowy in-
spektor sanitarny — je˝eli organy te sà w∏aÊciwe
do wydania zezwolenia.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 125. 1. Nie mo˝na na∏o˝yç kary pieni´˝nej, je-
˝eli od dnia pope∏nienia czynu up∏yn´∏o 5 lat.

2. Kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po up∏ywie 5 lat
od dnia wydania ostatecznej decyzji o na∏o˝eniu kary.

Art. 126. 1. Kary, o których mowa w art. 123, podle-
gajà, wraz z odsetkami za zw∏ok´, egzekucji w trybie
okreÊlonym w przepisach o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

2. Ârodki uzyskane z tytu∏u kar pieni´˝nych sà przy-
chodami bud˝etu paƒstwa.

Art. 127. Kto nie stosuje si´ do:

1) nakazu czasowego przesiedlenia,

2) nakazu pozostawania w pomieszczeniach zamkni´-
tych,

3) zakazu wypasu byd∏a na ska˝onym terenie lub za-
kazu karmienia zwierzàt hodowlanych ska˝onà pa-
szà

— podlega karze grzywny lub aresztu.

Rozdzia∏ 16

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 128. Wyodr´bnione pod wzgl´dem prawnym
i organizacyjnym z mienia jednostki badawczo-rozwo-
jowej Instytut Energii Atomowej z siedzibà w Otwocku-
-Âwierku mienie Zak∏adu DoÊwiadczalnego Unieszko-
dliwiania Odpadów Promieniotwórczych staje si´ mie-
niem Zak∏adu, o którym mowa w art. 114 ust. 1.

Art. 129. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, mo˝e wyposa˝yç Zak∏ad w mie-
nie inne ni˝ okreÊlone w art. 128.

Art. 130. Do czasu powo∏ania dyrektora Zak∏adu
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki powo∏uje do
kierowania Zak∏adem, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´-
cy, tymczasowego kierownika Zak∏adu.

Art. 131. Pracownicy zatrudnieni w Zak∏adzie Do-
Êwiadczalnym Unieszkodliwiania Odpadów Promie-
niotwórczych Instytutu Energii Atomowej stajà si´ pra-
cownikami Zak∏adu zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 132. Minister Obrony Narodowej w odniesie-
niu do podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych i mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w odniesie-
niu do Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Gra-
nicznej i podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, okreÊlajà, w dro-
dze zarzàdzenia, sposób wykonywania przepisów usta-
wy w tych jednostkach.

Art. 133. 1. G∏ówny Inspektor Dozoru Jàdrowego
i inspektorzy dozoru jàdrowego, którzy zostali powo∏a-
ni lub uzyskali uprawnienia przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, stajà si´ odpowiednio G∏ównym Inspekto-
rem Dozoru Jàdrowego i inspektorami dozoru jàdro-
wego w rozumieniu ustawy.

2. Zezwolenia wydane na podstawie ustawy, o któ-
rej mowa w art. 138, zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu
terminu okreÊlonego w zezwoleniu.

3. Uprawnienia uzyskane na podstawie art. 33
ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 138,
zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu terminu okreÊlonego
w uprawnieniu.

4. Zezwolenia zwiàzane z nabywaniem i stosowa-
niem substancji promieniotwórczych, wydane na pod-
stawie przepisów obowiàzujàcych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 138, w szcze-
gólnoÊci na podstawie przepisów:

1) rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca
1968 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy stosowaniu promieniowania jonizujàcego
(Dz. U. Nr 20, poz. 122),

2) uchwa∏y nr 266/64 Rady Ministrów z dnia 29 sierp-
nia 1964 r. w sprawie u˝ytkowania substancji pro-
mieniotwórczych,

3) zarzàdzenia nr 23/70 Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Wykorzystania Energii Jàdrowej z dnia
21 lipca 1970 r. w sprawie nabywania i stosowania
substancji promieniotwórczych

— zachowujà wa˝noÊç do czasu zastàpienia ich ze-
zwoleniami wydanymi na podstawie ustawy, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez 24 miesiàce od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

5. Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwór-
czych w Ró˝anie, okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 138, uznaje si´
za Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwór-
czych w rozumieniu ustawy.

6. Post´powania wszcz´te przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy toczà si´ do chwili ich zakoƒczenia
zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Art. 134. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
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Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117,
poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84,
poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193) w art. 3
w § 2 po wyrazach „Porty Lotnicze” wyraz „oraz” za-
st´puje si´ przecinkiem, a po wyrazach „Poczta Pol-
ska” dodaje si´ wyrazy „oraz paƒstwowego przedsi´-
biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej «Zak∏ad Unieszkodli-
wiania Odpadów Promieniotwórczych»”.

Art. 135. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791,
z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123,
poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948)
w art. 4 w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu: 

„3) paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci pu-
blicznej «Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów Pro-
mieniotwórczych».”

Art. 136. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,

poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „Paƒstwowej
Agencji Atomistyki,”

2) w art. 33a po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Paƒstwowà Agencj´ Atomistyki,”.

Art. 137. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie przepisów ustawy, o której mowa w art. 138, za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktów wyko-
nawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ usta-
wowych w brzmieniu nadanym ustawà, w zakresie,
w jakim nie sà z nià sprzeczne, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 138. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r.
— Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r.
Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90,
poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24,
poz. 110 i Nr 106, poz. 496).

Art. 139. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) rozdzia∏u 13 i art. 136, które wchodzà w ˝ycie po

up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,
2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie

po up∏ywie 24 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu  oraz rynku suszu paszowego.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje organizacj´ rynków:

1) owoców i warzyw, wymienionych w za∏àczniku nr 1
do ustawy,

2) chmielu,

3) tytoniu,

4) suszu paszowego.

2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów o przeciwdzia∏aniu prakty-
kom monopolistycznym i ochronie interesów konsu-
mentów.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) obrót — oferowanie do sprzeda˝y i sprzeda˝,

2) chmiel — wysuszony kwiatostan ˝eƒskiej roÊliny
chmielu uprawnego, zwany  równie˝ szyszkà
chmielu,

3) produkty chmielowe — proszki, granulaty i ekstrak-
ty, które zosta∏y wytworzone w procesie obróbki
chmielu,

4) zizomeryzowany produkt chmielowy — produkt
chmielowy, w którym alfakwasy uleg∏y prawie ca∏-
kowitej izomeryzacji,

5) certyfikat — Êwiadectwo  potwierdzajàce spe∏nia-
nie przez chmiel lub produkt chmielowy minimal-
nych wymagaƒ jakoÊciowych,

6) Êwiadectwo równowa˝noÊci — Êwiadectwo po-
twierdzajàce spe∏nianie przez importowany chmiel
lub produkt chmielowy minimalnych wymagaƒ ja-
koÊciowych obowiàzujàcych w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez kraj pochodzenia i uznane
za równowa˝ne z polskim certyfikatem na podsta-
wie umów mi´dzynarodowych,

7) ma∏e opakowanie chmielu lub produktu chmielo-
wego — opakowanie chmielu lub proszku chmielo-
wego o masie do 1 kg albo opakowanie ekstraktów
chmielu lub zizomeryzowanych produktów chmie-
lowych o masie do 0,30 kg,


