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Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
spraw Polskiej Energetyki Jàdrowej, zwanego dalej
„Pe∏nomocnikiem”. 

2. Pe∏nomocnikiem jest podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki. 

§ 2. 1. Pe∏nomocnik realizuje zadania w zakresie
rozwoju i wdra˝ania energetyki jàdrowej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w tym w zakresie okreÊlonym w po-
lityce energetycznej paƒstwa w rozumieniu art. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên. zm.2)).

2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y w szczególnoÊci:

1) opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów
projektu Programu polskiej energetyki jàdrowej,
zwanego dalej „Programem”, zawierajàcego
w szczególnoÊci liczb´, wielkoÊç i mo˝liwe lokali-
zacje elektrowni jàdrowych;

2) opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów
projektu programu zmian instytucjonalno-legisla-
cyjnych niezb´dnych do wdro˝enia Programu; 

3) inicjowanie i prowadzenie prac zwiàzanych z przy-
gotowaniem projektów aktów prawnych koniecz-
nych do wdro˝enia Programu;

4) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie
dzia∏aƒ organów administracji rzàdowej w zakre-
sie przygotowania i budowy obiektów energetyki
jàdrowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordy-
nowanie i monitorowanie realizacji zadaƒ przez
mi´dzyinstytucjonalne zespo∏y robocze; 

5) wydawanie w porozumieniu z Ministrem Gospo-
darki rekomendacji organom administracji rzàdo-
wej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytu-
cjom i podmiotom zaanga˝owanym w projekto-
wanie, budow´ oraz przygotowanie obiektów
energetyki jàdrowej w zakresie wynikajàcym
z Programu;

6) wspó∏praca i wymiana informacji z innymi orga-
nami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
organami w∏aÊciwych organizacji mi´dzynarodo-
wych w zakresie okreÊlonym w ust. 1;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz in-
nych dokumentów rzàdowych majàcych wp∏yw
na przebieg realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1.

§ 3. 1. Pe∏nomocnik wykonuje swoje zadania we
wspó∏dzia∏aniu z w∏aÊciwymi organami administracji
rzàdowej, które sà zobowiàzane do wspó∏dzia∏ania
i udzielania pomocy Pe∏nomocnikowi, w szczególno-
Êci przez udost´pnianie mu informacji i dokumentów
niezb´dnych do realizacji jego zadaƒ.

2. Pe∏nomocnik mo˝e w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki wyst´powaç do w∏aÊciwych organów ad-
ministracji rzàdowej, wskazujàc problemy nale˝àce do
obszaru jego zainteresowaƒ, których rozwiàzanie nale-
˝y do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpa-
trzenie sprawy i zaj´cie stanowiska. 

3. Pe∏nomocnik, w celu w∏aÊciwej realizacji powie-
rzonych mu zadaƒ, podejmuje wspó∏prac´ z organa-
mi samorzàdu terytorialnego i organizacjami pozarzà-
dowymi. 

4. Pe∏nomocnik wspó∏pracuje z PGE Polskà Grupà
Energetycznà S.A. przy przygotowywaniu i wdro˝eniu
Programu. 

§ 4. Pe∏nomocnik mo˝e, za zgodà Prezesa Rady
Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Gospodarki,
przedk∏adaç opracowane przez siebie projekty doku-
mentów rzàdowych, w tym aktów prawnych wynika-
jàcych z zakresu jego dzia∏ania, do rozpatrzenia przez
Rad´ Ministrów. 

§ 5. 1. Pe∏nomocnik w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wià˝àce si´ z zakresem je-
go dzia∏ania;

2) okresowe sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

2. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Gospodarki o wszystkich zagro˝eniach w re-
alizacji powierzonych mu zadaƒ.

§ 6. Pe∏nomocnik w zakresie powierzonych mu za-
daƒ mo˝e zlecaç przeprowadzanie badaƒ i ekspertyz
oraz wyst´powaç do Ministra Gospodarki o powo∏a-
nie zespo∏ów eksperckich i doradczych.

§ 7. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-praw-
nà, technicznà i kancelaryjno-biurowà zapewnia Pe∏-
nomocnikowi Ministerstwo Gospodarki. 

§ 8. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest Minister Gospodarki.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do spraw Polskiej Energetyki Jàdrowej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 69, poz. 586.


