
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145,
poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U.
z 2001 r. Nr 3, poz. 18), z uwzgl´dnieniem zmian wpro-
wadzonych:

1) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

2) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

3) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

4) ustawà z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145 oraz
z 2003 r. Nr 208, poz. 2020),

5) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

6) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),

7) ustawà z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo atomowe oraz ustawy o op∏acie skarbo-
wej (Dz. U. Nr 70, poz. 632),

8) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
atomowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1689),

9) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636),

10) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników central-

nych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362),

11) ustawà z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy
— Prawo atomowe (Dz. U. Nr 52, poz. 378),

12) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

13) ustawà z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133,
poz. 935),

14) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 14 lutego 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 130 i art. 134—137 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18), które stanowià:

„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, tymcza-
sowego kierownika Zak∏adu.”

„Art. 134. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r.
— Prawo upad∏oÊciowe (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, 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 Lotni-
cze” wyraz „oraz” zast´puje si´ przecin-
kiem, a po wyrazach „Poczta Polska”
dodaje si´ wyrazy „oraz paƒstwowego
przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicz-
nej „Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpa-
dów 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,
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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˝y-

tecznoÊci publicznej „Zak∏ad Uniesz-
kodliwiania Odpadów Promienio-
twórczych”.”

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´ Atomisty-

ki,”.
Art. 137. Przepisy wykonawcze wydane na pod-

stawie przepisów ustawy, o której mo-
wa w art. 138, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie aktów wykonawczych
wydanych na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych 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 ˝y-
cie.”;

2) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi: 
„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia ustawy,
2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

3) art. 45 i 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), które
stanowià: 
„Art. 45. Statuty nadane na podstawie upowa˝-

nieƒ zmienianych niniejszà ustawà za-
chowujà moc do czasu zastàpienia ich
statutami nadanymi na podstawie prze-
pisów zmienionych niniejszà ustawà.”

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

4) art. 232 i 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), które stanowià: 
„Art. 232. Do czasu wydania przepisów wykonaw-

czych przewidzianych w ustawie stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce,
o ile nie sà z nià sprzeczne.”

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

5) art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145
oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020), który stanowi: 

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1 pkt 9 wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2003 r.,
2) art. 1 pkt 12 wchodzi w ˝ycie z dniem

10 listopada 2002 r.,
3) (uchylony).”;

6) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), który stanowi: 

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), które stanowià: 
„Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze

wydane na podstawie upowa˝nieƒ usta-
wowych zmienianych w art. 141—158
zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.”

„Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105,

art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125,
art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakre-
sie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz
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art. 137 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie
póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏on-
kostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej;

2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w któ-
rym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 usta-
wy zmienianej w art. 148, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.,
jednak nie póêniej ni˝ z dniem uzy-
skania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.”;

8) art. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie
ustawy — Prawo atomowe oraz ustawy o op∏acie
skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632), które stanowià:

„Art. 3. 1. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z nara˝eniem na promieniowanie joni-
zujàce w celach medycznych, o której
mowa w:
1) art. 33d ust. 1 ustawy z dnia 29 listo-

pada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, sà obowiàzane, do dnia 31 grud-
nia 2005 r., do uzyskania zgody na
wykonywanie tej dzia∏alnoÊci;

2) art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, sà obowiàzane, do dnia 31 grud-
nia 2006 r., do uzyskania zgody na
wykonywanie tej dzia∏alnoÊci.

2. Zezwolenia na uruchamianie i stosowa-
nie aparatów rentgenowskich o energii
promieniowania do 300 keV w celach
medycznych wydane na podstawie do-
tychczasowych przepisów stajà si´ od-
powiednio zezwoleniami na uruchamia-
nie i stosowanie aparatów rentgenow-
skich do celów diagnostyki medycznej,
radiologii zabiegowej, radioterapii po-
wierzchniowej i radioterapii schorzeƒ
nienowotworowych w rozumieniu ni-
niejszej ustawy.

3. Uprawnienia inspektora ochrony radio-
logicznej w pracowniach rentgenow-
skich stosujàcych aparaty rentgenow-
skie o energii promieniowania do
300 keV w celach medycznych nadane
na podstawie dotychczasowych przepi-
sów stajà si´ uprawnieniami inspektora
ochrony radiologicznej w pracowniach
stosujàcych aparaty rentgenowskie do
celów diagnostyki medycznej, radiologii
zabiegowej, radioterapii powierzchnio-
wej i radioterapii schorzeƒ nienowotwo-
rowych w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 12 ust. 2 i 3, art. 15
ust. 3, art. 25 pkt 1, art. 46, art. 63 ust. 3
i art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe zachowujà moc

do czasu wydania nowych przepisów wy-
konawczych na podstawie art. 12 ust. 2 i 3,
art. 25 pkt 1, art. 33c ust. 9, art. 33d ust. 5,
art. 33e ust. 6, art. 33g ust. 15, art. 46,
art. 63 ust. 3 i art. 121 ust. 3 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ przez 18 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem art. 1:
— pkt 26 i 36, które wchodzà w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2005 r.,
— pkt 61 i 62, które wchodzà w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

9) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-

ja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,

art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

10) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2006 r. Nr 225, poz. 1636), który stanowi:
„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które

wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2008 r.”;

11) art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stano-
wiska kierowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych
oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy
celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), które stanowià:
Art. 47. „1. Konkursy, o których mowa w usta-

wach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admi-
nistracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´p-
ców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obo-

Dziennik Ustaw Nr 42 — 2745 — Poz. 276



wiàzki do czasu powo∏ania na te stano-
wiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu.”

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.”;

12) art. 2—5 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie
ustawy — Prawo atomowe (Dz. U. Nr 52, poz. 378),
które stanowià:

„Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 6 pkt 3, art. 25
pkt 2, art. 28 pkt 1, art. 33 ust. 5, art. 45,
art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 120 ust. 2
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra-
wo atomowe zachowujà moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 6 pkt 3, art. 25
pkt 2, art. 28 pkt 1, art. 33 ust. 21, art. 45,
art. 62 ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 120 ust. 2
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra-
wo atomowe, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej wyko-
nujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoak-
tywnym, na którà wydano zezwolenie do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z wyjàtkiem dzia∏alnoÊci polegajàcej na
sk∏adowaniu lub przechowywaniu êród-
∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe
przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej,
o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-
mowe, oraz dzia∏alnoÊci polegajàcej na
transporcie takiego êród∏a, zawrze, do
dnia 31 grudnia 2007 r., umow´, o której
mowa w art. 5 ust. 5a pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-
mowe, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 4. 1. Do êróde∏ wysokoaktywnych, na dzia∏al-
noÊç z którymi wydano zezwolenie do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
przepisy art. 43b ust. 1 pkt 1 i 4 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
— Prawo atomowe, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, stosuje si´ od
dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wy-
twarzajàcej êród∏a wysokoaktywne nie
ma obowiàzku spe∏nienia wymagaƒ,
o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-
mowe, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, w stosunku do êróde∏ wytwo-
rzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, któ-
ra dostarcza lub udost´pnia innej jed-
nostce organizacyjnej êród∏o wysokoak-
tywne przywiezione spoza terytorium
Unii Europejskiej, nie ma obowiàzku

spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa
w art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
w stosunku do êróde∏ przywiezionych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

4. Do dnia 31 grudnia 2007 r. kierownik
jednostki organizacyjnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktyw-
nym, na którà wydano zezwolenie do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z wyjàtkiem dzia∏alnoÊci polegajàcej na
sk∏adowaniu lub przechowywaniu êró-
d∏a wysokoaktywnego przez paƒstwo-
we przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci pub-
licznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe, oraz dzia∏alnoÊci pole-
gajàcej na transporcie takiego êród∏a,
o ile to mo˝liwe:
1) do∏àczy do êród∏a wysokoaktywnego

dokument identyfikujàcy to êród∏o
i jego typ;

2) oznaczy obudow´ êród∏a wysokoak-
tywnego i pojemnik êród∏a symbo-
lem promieniowania jonizujàcego,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3
do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
— Prawo atomowe, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cent-
ralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:

„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;

14) art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 133, poz. 935), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta-
nowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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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 jo-
nizujàce od sztucznych êróde∏ promieniotwór-
czych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ wytwarza-
jàcych promieniowanie jonizujàce, odpadów pro-
mieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdrowego;

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

3) organy w∏aÊciwe w sprawach bezpieczeƒstwa jàd-
rowego i ochrony radiologicznej;

4) zasady odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody jàd-
rowe;

5) zasady wype∏niania zobowiàzaƒ mi´dzynarodo-
wych, w tym w ramach Unii Europejskiej, dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa jàdrowego, ochrony przed
promieniowaniem jonizujàcym oraz zabezpieczeƒ
materia∏ów jàdrowych i kontroli technologii jàdro-
wych.

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 i reguluje dzia∏ania podej-
mowane w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych, jak rów-
nie˝ w przypadku d∏ugotrwa∏ego nara˝enia w nast´p-
stwie zdarzenia radiacyjnego lub dzia∏alnoÊci wykony-
wanej w przesz∏oÊci.

5. Ustawa okreÊla równie˝ szczególne zasady
ochrony osób przed zagro˝eniami wynikajàcymi ze
stosowania promieniowania jonizujàcego w celach
medycznych.

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. W rozumieniu niniejszej ustawy u˝yte okreÊ-
lenia oznaczajà:

1) audyt kliniczny — systematycznà kontrol´ lub
przeglàd medycznych procedur radiologicznych,
majàce na celu polepszenie jakoÊci udzielanych
pacjentowi Êwiadczeƒ zdrowotnych poprzez usys-
tematyzowanà analiz´, w ramach której praktyka,
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r.
(poz. 276)

USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo atomowe1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàz-

ku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
5 sierpnia 2006 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogó∏u spo∏eczeƒstwa o Êrodkach

ochrony zdrowia, które b´dà stosowane oraz dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç w przypadku pogotowia radiologicznego
(Dz. Urz. WE L 357 z 07.12.1989, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 366);

2) dyrektywy Rady 90/641/Euratom z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie praktycznej ochrony pracowników zewn´trznych,
nara˝onych na promieniowanie jonizujàce podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. Urz. WE L 349 z 13.12.1990,
str. 21, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 405, z póên. zm.);

3) dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏ania odpadów radioaktyw-
nych mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 35 z 12.02.1992, str. 24;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 90);

4) dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiajàcej podstawowe normy bezpieczeƒstwa w zakresie
ochrony zdrowia pracowników i ogó∏u spo∏eczeƒstwa przed zagro˝eniami wynikajàcymi z promieniowania jonizujàce-
go (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291);

5) dyrektywy Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpie-
czeƒstwem wynikajàcym z promieniowania jonizujàcego zwiàzanego z badaniami medycznymi oraz uchylajàcej dyrek-
tyw´ 84/466/Euratom (Dz. Urz. WE L 180 z 09.07.1997, str. 22, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 3, str. 332, z póên. zm.);

6) dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych êróde∏ zamkni´-
tych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 7, str. 694).



procedury i wyniki radiologiczne sà porównywane
z uznanymi standardami oraz, w razie konieczno-
Êci, modyfikacj´ dotychczasowego post´powania
lub wprowadzenie nowych standardów;

2) bezpieczeƒstwo jàdrowe — stan osiàgany przez
ca∏okszta∏t przedsi´wzi´ç organizacyjnych i tech-
nicznych podejmowanych w celu zapobiegania
powstaniu niekontrolowanej samopodtrzymujàcej
si´ reakcji rozszczepienia jàdrowego zwiàzanej
z dzia∏alnoÊcià z materia∏ami jàdrowymi oraz
ograniczania jej skutków;

3) dawka graniczna — wartoÊç dawki promieniowa-
nia jonizujàcego, wyra˝onà jako dawka skuteczna
lub równowa˝na, dla okreÊlonych osób, pocho-
dzàcà od kontrolowanej dzia∏alnoÊci zawodowej,
której, poza przypadkami przewidzianymi w usta-
wie, nie wolno przekroczyç;

4)2) dawka poch∏oni´ta — dawk´ poch∏oni´tà okreÊ-
lonà w za∏àczniku nr 1 do ustawy;

5)2) dawka równowa˝na — dawk´ równowa˝nà okreÊ-
lonà w za∏àczniku nr 1 do ustawy;

6)2) dawka skuteczna (efektywna) — dawk´ skutecznà
(efektywnà) okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do usta-
wy;

7) dzia∏ania interwencyjne — dzia∏ania, które zapo-
biegajà nara˝eniu lub zmniejszajà nara˝enie ludzi
w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegajàce na
oddzia∏ywaniu na êród∏o promieniowania jonizu-
jàcego, êród∏o ska˝eƒ promieniotwórczych, drogi
rozprzestrzeniania tych ska˝eƒ oraz na ludzi;

7a)3) jednostka ochrony zdrowia — zak∏ady opieki
zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby, udzielajà-
ce Êwiadczeƒ zdrowotnych w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) z wy-
korzystaniem promieniowania jonizujàcego;

8) jednostka organizacyjna — ka˝dy podmiot wyko-
nujàcy dzia∏alnoÊç zwiàzanà z nara˝eniem;

9) likwidacja obiektu jàdrowego — doprowadzenie
obiektu lub urzàdzenia do stanu niewymagajàce-
go ograniczeƒ z punktu widzenia bezpieczeƒstwa
jàdrowego i ochrony radiologicznej w wykonywa-
niu dowolnej dzia∏alnoÊci;

10) 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 wi-
dzenia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radio-
logicznej w wykonywaniu dowolnej dzia∏alnoÊci;

11) materia∏ jàdrowy — rudy, materia∏y wyjÊciowe
(êród∏owe) lub specjalne materia∏y rozszczepialne,
o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiajà-
cego Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej,
zwanego dalej „Traktatem Euratom”;

12) medycyna nuklearna — wszelkà dzia∏alnoÊç dia-
gnostycznà zwiàzanà z podawaniem pacjentom
produktów radiofarmaceutycznych, a tak˝e z za-
biegami terapeutycznymi przy u˝yciu produktów
radiofarmaceutycznych;

13) medyczna procedura radiologiczna — opis czyn-
noÊci niezb´dnych do przeprowadzenia badania
lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jo-
nizujàcego w celu postawienia diagnozy bàdê le-
czenia;

14) medyczny wypadek radiologiczny — niezamierzo-
ne wydarzenie, takie jak b∏àd w obs∏udze urzàdze-
nia radiologicznego, awaria urzàdzenia radiolo-
gicznego lub przerwa w jego dzia∏aniu, a tak˝e in-
ne nieszcz´Êliwe zdarzenie, którego konsekwencje
nie mogà byç pomini´te z punktu widzenia ochro-
ny radiologicznej pacjenta;

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

16) nara˝enie wyjàtkowe — nara˝enie osoby uczestni-
czàcej w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjne-
go lub w dzia∏aniach interwencyjnych, w czasie
których mo˝e ona otrzymaç dawk´ przekraczajàcà
wartoÊç rocznej dawki granicznej dla pracowni-
ków;

17) obiekt jàdrowy — obiekt lub urzàdzenie przezna-
czone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania,
wzbogacania izotopowego, przechowywania, sk∏a-
dowania materia∏u jàdrowego w iloÊci umo˝-
liwiajàcej zrealizowanie samopodtrzymujàcej si´
reakcji rozszczepienia jàdrowego, w szczególnoÊci
elektrownie, elektrociep∏ownie i ciep∏ownie z ener-
getycznymi reaktorami jàdrowymi oraz badawcze,
doÊwiadczalne i inne reaktory jàdrowe — od roz-
pocz´cia budowy do zakoƒczenia likwidacji;

18) obj´toÊç tarczowa — obj´toÊç guza nowotworo-
wego lub innych tkanek, które sà napromieniane
w celu osiàgni´cia planowanego efektu terapeu-
tycznego;

19) ochrona fizyczna — ca∏okszta∏t przedsi´wzi´ç or-
ganizacyjnych i technicznych, majàcych na celu
skuteczne zabezpieczenie materia∏ów jàdrowych
przed kradzie˝à lub aktami terroru, dywersji i sa-
bota˝u;

20) ochrona radiologiczna — zapobieganie nara˝eniu
ludzi i ska˝eniu Êrodowiska, a w przypadku braku
mo˝liwoÊci zapobie˝enia takim sytuacjom —
ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskie-
go, jak tylko jest to rozsàdnie osiàgalne, przy
uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych, spo-
∏ecznych i zdrowotnych;

21) ochrona radiologiczna pacjenta — zespó∏ czynno-
Êci i ograniczeƒ zmierzajàcych do zminimalizowa-
nia nara˝enia pacjenta na promieniowanie jonizu-
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———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy

z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo atomo-
we (Dz. U. Nr 52, poz. 378), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
14 kwietnia 2006 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.



jàce, które nie b´dzie nadmiernie utrudnia∏o lub
uniemo˝liwia∏o uzyskania po˝àdanych i uzasad-
nionych informacji diagnostycznych lub efektów
leczniczych;

22) odpady promieniotwórcze — odpady sta∏e, ciek∏e
lub gazowe, zawierajàce substancje promienio-
twórcze lub ska˝one tymi substancjami, których
wykorzystanie jest niecelowe lub niemo˝liwe, za-
kwalifikowane do kategorii odpadów wymienio-
nych w art. 47; niniejsza definicja nie ma zastoso-
wania do art. 62;

23) ogranicznik dawki (limit u˝ytkowy dawki) — ogra-
niczenie przewidywanych dawek indywidualnych,
które mogà pochodziç od okreÊlonego êród∏a pro-
mieniowania jonizujàcego, uwzgl´dnione podczas
planowania ochrony radiologicznej w celach zwià-
zanych z optymalizacjà;

24)4) post´powanie z odpadami promieniotwórczymi
— wszelkie dzia∏ania zwiàzane z przetwarzaniem,
przemieszczaniem, przechowywaniem lub sk∏ado-
waniem odpadów promieniotwórczych, w∏àcznie
z usuwaniem ska˝eƒ promieniotwórczych i likwi-
dacjà obiektu;

25) 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;

26) poziom interwencyjny — liczbowà wartoÊç dawki
skutecznej lub równowa˝nej mo˝liwej do unikni´-
cia albo poziom zawartoÊci izotopów promienio-
twórczych w ˝ywnoÊci, wodzie przeznaczonej do
spo˝ycia przez ludzi i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt,
których mo˝liwoÊç przekroczenia oznacza koniecz-
noÊç rozwa˝enia podj´cia okreÊlonych dzia∏aƒ in-
terwencyjnych;

27) poziomy referencyjne — dawki promieniowania
jonizujàcego na powierzchni´ skóry w badaniach
rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywno-
Êci — w przypadku podawania pacjentom produk-
tów radiofarmaceutycznych, dotyczàce badaƒ ty-
powych pacjentów, dla poszczególnych kategorii
urzàdzeƒ radiologicznych; poziomy referencyjne
nie mogà byç przekraczane w przypadku po-
wszechnie stosowanych medycznych procedur ra-
diologicznych, je˝eli stosuje si´ w∏aÊciwe sposoby
post´powania i urzàdzenia techniczne; poziomy
referencyjne mogà byç przekraczane w przypadku
istnienia istotnych wskazaƒ klinicznych;

28) pracodawca zewn´trzny — pracodawc´ zatrudnia-
jàcego pracowników, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1, prowadzàcych dowolnà dzia∏alnoÊç na
terenie kontrolowanym u innego pracodawcy;

29) pracownik — pracownika w rozumieniu przepisów
Prawa pracy, osob´ wykonujàcà prac´ na podsta-

wie innej ni˝ stosunek pracy, jak równie˝ osob´
wykonujàcà dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek, któ-
rzy w warunkach nara˝enia na promieniowanie jo-
nizujàce mogà otrzymaç dawki przekraczajàce
wartoÊci dawek granicznych okreÊlonych dla osób
z ogó∏u ludnoÊci;

30) pracownik zewn´trzny — pracownika, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, zatrudnionego przez
pracodawc´ zewn´trznego lub wykonujàcego
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek, prowadzàcego
dowolnà dzia∏alnoÊç na terenie kontrolowanym,
za który nie jest odpowiedzialny ani on, ani jego
pracodawca;

31) praktykant — osob´ odbywajàcà szkolenie lub
praktyk´ w jednostce organizacyjnej w celu uzy-
skania okreÊlonych umiej´tnoÊci;

32) program bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej — system dzia∏aƒ gwarantujàcy spe∏-
nienie okreÊlonych wymagaƒ bezpieczeƒstwa jàd-
rowego i ochrony radiologicznej, w zale˝noÊci od
prowadzonej dzia∏alnoÊci;

33) 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 do
100 nm (nanometrów);

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

35) przechowalnik wypalonego paliwa jàdrowego —
obiekt jàdrowy przeznaczony do bezpiecznego,
stabilnego i chronionego przechowywania wypa-
lonego paliwa jàdrowego po jego wy∏adowaniu
z reaktora lub basenu przy reaktorze, a przed prze-
kazaniem do przerobu lub sk∏adowania w charak-
terze odpadu promieniotwórczego;

36) 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;

37) 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;

38) przetwarzanie materia∏ów jàdrowych — proces
lub dzia∏anie zmierzajàce do zmiany postaci fizycz-
nej lub chemicznej (konwersja) materia∏u jàdro-
wego, poczàwszy od konwersji rudy uranu lub to-
ru, a˝ do uzyskania materia∏u w postaci paliwa jà-
drowego lub dowolnej postaci, nadajàcej si´ do
innych zastosowaƒ tych materia∏ów, w tym prze-
rób wypalonego paliwa jàdrowego oraz przetwa-
rzanie odpadów promieniotwórczych zawierajà-
cych materia∏y jàdrowe;
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39) przetwarzanie odpadów promieniotwórczych —
proces lub dzia∏anie zmierzajàce do minimalizacji
obj´toÊci odpadów, segregacj´ odpadów wed∏ug
kategorii oraz przygotowanie ich do transportu
lub sk∏adowania;

40) radiologia zabiegowa — wszelkie procedury lecz-
nicze i diagnostyczne dokonywane poprzez skór´
pacjenta lub w inny sposób, wykonywane w znie-
czuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym
oraz przy u˝yciu obrazowania fluoroskopowego
dla lokalizacji zmiany chorobowej i dla monitoro-
wania medycznej procedury radiologicznej, a tak-
˝e kontroli i dokumentowania terapii;

41) radioterapia — wszelkà dzia∏alnoÊç terapeutycznà
zwiàzanà z wykorzystaniem urzàdzeƒ radiologicz-
nych, w tym: 

a) terapi´ powierzchniowà dla leczenia nowotwo-
rów po∏o˝onych w skórze cz∏owieka oraz terapi´
g∏´bokà dla leczenia nowotworów i ewentual-
nie niektórych innych zmian chorobowych po-
∏o˝onych w narzàdach i tkankach o innej lokali-
zacji (teleradioterapia),

b) wprowadzanie êród∏a izotopowego bezpoÊred-
nio do narzàdów wewn´trznych Êródtkankowo,
dojamowo, lub umieszczanie go na powierzch-
ni cia∏a pacjenta (brachyterapia),

c) zamierzone wprowadzenie do ustroju terapeu-
tycznych iloÊci produktów radiofarmaceutycz-
nych;

42) rentgenodiagnostyka — wszelkà dzia∏alnoÊç dia-
gnostycznà zwiàzanà z wykorzystaniem aparatów
rentgenowskich;

43) ska˝enie promieniotwórcze — ska˝enie przedmio-
tów, pomieszczeƒ, Êrodowiska lub osób przez nie-
po˝àdanà obecnoÊç substancji promieniotwór-
czych, przy czym w szczególnym przypadku cia∏a
ludzkiego obejmuje zarówno ska˝enie zewn´trzne,
jak i ska˝enie wewn´trzne, niezale˝nie od drogi
wnikni´cia substancji promieniotwórczej do orga-
nizmu;

44) 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;

45) substancja promieniotwórcza — substancj´ za-
wierajàcà jeden lub wi´cej izotopów promienio-
twórczych o takiej aktywnoÊci lub st´˝eniu pro-
mieniotwórczym, które nie mogà byç pomini´te
z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

46) system zarzàdzania jakoÊcià — zespó∏ systema-
tycznie planowanych i wykonywanych dzia∏aƒ, 
koniecznych dla wystarczajàcego zapewnienia, ˝e
dana struktura, uk∏ad lub ich cz´Êci sk∏adowe bàdê
procedury b´dà dzia∏aç w sposób zadowalajàcy,
spe∏niajàc wymagania okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 2;

47) szkoda dla zdrowia cz∏owieka — oszacowane ryzy-
ko skrócenia d∏ugoÊci i pogorszenia jakoÊci ˝ycia

ludzi w nast´pstwie nara˝enia na promieniowanie
jonizujàce; obejmuje straty wynikajàce ze skutków
somatycznych, nowotworów i powa˝nych zabu-
rzeƒ genetycznych;

48) teren kontrolowany — teren o kontrolowanym do-
st´pie, obj´ty specjalnymi przepisami majàcymi
na celu ochron´ przed promieniowaniem jonizujà-
cym lub rozprzestrzenianiem si´ ska˝eƒ promie-
niotwórczych;

49) teren nadzorowany — teren obj´ty specjalnym
nadzorem, w celu ochrony przed promieniowa-
niem jonizujàcym;

49a)5) typ zamkni´tego êród∏a promieniotwórczego —
oznaczenie katalogowe êród∏a lub zespó∏ cech
konstrukcyjnych i parametrów fizycznych charak-
teryzujàcych punktowe, powierzchniowe oraz li-
niowe êród∏o promieniotwórcze, w tym rodzaj wy-
korzystywanego promieniowania jonizujàcego;

50) urzàdzenia radiologiczne — êród∏a promieniowa-
nia jonizujàcego lub urzàdzenia s∏u˝àce do detek-
cji promieniowania jonizujàcego, wykorzystywane
do celów leczniczych lub diagnostycznych;

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

52) wzbogacanie izotopowe — proces polegajàcy na
rozdzielaniu izotopów uranu w celu zwi´kszenia
zawartoÊci uranu 235 w produkcie wyjÊciowym;

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

54) zamkni´cie sk∏adowiska odpadów promieniotwór-
czych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdro-
wego — zaprzestanie dostarczania odpadów pro-
mieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdro-
wego do sk∏adowiska, na podstawie decyzji w∏a-
Êciwego organu, oraz wykonanie wszelkich prac
koniecznych dla zapewnienia bezpieczeƒstwa
sk∏adowiska;

54a)6) zamkni´te êród∏o promieniotwórcze — êród∏o
promieniotwórcze o takiej budowie, która w wa-
runkach okreÊlonych dla jego stosowania unie-
mo˝liwia przedostanie si´ do Êrodowiska zawartej
w nim substancji promieniotwórczej;

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

55a)7) êród∏o niekontrolowane — zamkni´te êród∏o
promieniotwórcze zawierajàce izotop promienio-
twórczy, którego aktywnoÊç w chwili wykrycia êró-
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d∏a przekracza wartoÊç poziomu progowego ak-
tywnoÊci êród∏a niekontrolowanego podanà w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy, a które nie zosta∏o obj´te
nadzorem i kontrolà w zakresie bezpieczeƒstwa 
jàdrowego i ochrony radiologicznej przez organy
dozoru jàdrowego albo zosta∏o nimi obj´te, ale
kontrola i nadzór nad tym êród∏em zosta∏y utraco-
ne, w szczególnoÊci z powodu porzucenia, zagini´-
cia, kradzie˝y albo niezgodnego z prawem przeka-
zania êród∏a;

56) êród∏o promieniotwórcze — substancj´ promie-
niotwórczà przygotowanà do wykorzystywania jej
promieniowania jonizujàcego;

57) êród∏o promieniowania jonizujàcego — êród∏o
promieniotwórcze, urzàdzenie zawierajàce takie
êród∏o, urzàdzenie wytwarzajàce promieniowanie
jonizujàce lub urzàdzenie emitujàce substancje
promieniotwórcze;

58)8) êród∏o wysokoaktywne — zamkni´te êród∏o pro-
mieniotwórcze zawierajàce izotop promieniotwór-
czy, którego aktywnoÊç w momencie wytworzenia
êród∏a albo, je˝eli wartoÊç ta nie jest znana, w mo-
mencie jego wprowadzenia do obrotu jest równa
wartoÊci poziomu progowego aktywnoÊci êród∏a
wysokoaktywnego podanej w za∏àczniku nr 2 do
ustawy lub wy˝sza od niej. 

Rozdzia∏ 2

Zezwolenia w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej

Art. 4. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z nara˝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 obro-
cie nimi, a tak˝e na wzbogacaniu izotopowym,

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 promienio-
twórcze oraz obrocie tymi urzàdzeniami,

5) uruchamianiu i stosowaniu urzàdzeƒ wytwarzajà-
cych promieniowanie jonizujàce,

6) uruchamianiu pracowni, w których majà byç sto-
sowane êród∏a promieniowania jonizujàcego,
w tym pracowni rentgenowskich,

7) zamierzonym dodawaniu substancji promienio-
twórczych w procesie produkcyjnym wyrobów po-
wszechnego u˝ytku i wyrobów medycznych, obro-
cie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego teryto-
rium wyrobów powszechnego u˝ytku i wyrobów
medycznych, do których dodano substancje pro-
mieniotwórcze,

8) zamierzonym podawaniu substancji promienio-
twórczych ludziom i zwierz´tom w celu medycznej
lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub ba-
daƒ 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 oraz przywozie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego tery-
torium takich wyrobów jest zabroniona.

Art. 5. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 4 ust. 1, za-
wiera:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegajàcej
si´ o wydanie zezwolenia, jej siedzib´ i adres;

2) w przypadku przedsi´biorców — numer w reje-
strze przedsi´biorców;

3) okreÊlenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem.

1a.9) Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty wymienio-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2.

2. Z∏o˝enia wniosku o wydanie zezwolenia na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 4 ust. 1,
albo zg∏oszenia wykonywania tej dzia∏alnoÊci dokonu-
je kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwany
dalej „Prezesem Agencji”, wydaje zezwolenia i przyj-
muje zg∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie apa-
ratów rentgenowskich do celów diagnostyki medycz-
nej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchnio-
wej i radioterapii schorzeƒ nienowotworowych oraz
uruchamianie pracowni stosujàcych takie aparaty 
wydaje paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
a dla jednostek organizacyjnych:

1) podleg∏ych lub podporzàdkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez nie-
go albo dla których jest on organem za∏o˝yciel-
skim — komendant wojskowego oÊrodka medycy-
ny prewencyjnej;

Dziennik Ustaw Nr 42 — 2751 — Poz. 276

———————
8) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



2) podleg∏ych lub podporzàdkowanych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych lub przez
niego nadzorowanych albo dla których jest on or-
ganem za∏o˝ycielskim — paƒstwowy inspektor 
sanitarny Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji.

5. Wydanie zezwolenia albo przyj´cie zg∏oszenia
nast´puje po stwierdzeniu, ˝e spe∏nione zosta∏y wy-
magane prawem warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z nara˝eniem, wymagajàcej zezwolenia albo
zg∏oszenia.

5a.10) Warunkiem wydania zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci ze êród∏em wysokoaktywnym jest
ponadto zawarcie przez jednostk´ organizacyjnà sk∏a-
dajàcà wniosek o wydanie zezwolenia:

1) umowy z wytwórcà lub dostawcà êród∏a wysoko-
aktywnego zawierajàcej zobowiàzanie wytwórcy
lub dostawcy do odbioru êród∏a po zakoƒczeniu
dzia∏alnoÊci z nim i zapewnienia dalszego post´-
powania z tym êród∏em oraz regulujàcej sposób
zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru êró-
d∏a i post´powania ze êród∏em albo

2) umowy z paƒstwowym przedsi´biorstwem u˝y-
tecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 114
ust. 1, zawierajàcej zobowiàzanie tego przedsi´-
biorstwa do odbioru êród∏a po zakoƒczeniu dzia-
∏alnoÊci z nim i zapewnienia dalszego post´powa-
nia z tym êród∏em oraz regulujàcej sposób zabez-
pieczenia finansowego kosztów odbioru êród∏a
i post´powania ze êród∏em.

5b.10) Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa
w ust. 5a pkt 2, mo˝e polegaç na:

1) dokonaniu przez jednostk´ organizacyjnà wykonu-
jàcà dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktywnym jed-
norazowej wp∏aty albo dokonywaniu przez nià
systematycznych wp∏at przeznaczonych na pokry-
cie kosztów odbioru êród∏a i post´powania z takim
êród∏em na wydzielony, oprocentowany rachunek
paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci pub-
licznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, s∏u˝àcy
wy∏àcznie do gromadzenia Êrodków przeznaczo-
nych na pokrycie takich kosztów lub

2) z∏o˝eniu przez jednostk´ organizacyjnà wykonujà-
cà dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktywnym paƒ-
stwowemu przedsi´biorstwu u˝ytecznoÊci pub-
licznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 — por´-
czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwaran-
cji ubezpieczeniowej lub weksla z por´czeniem
wekslowym banku.

5c.10) WysokoÊç zabezpieczenia nie mo˝e przekra-
czaç kosztów odbioru i post´powania ze êród∏em wy-
sokoaktywnym danego typu okreÊlonych w cenniku,
o którym mowa w art. 118 ust. 2.

5d.10) Przepisu ust. 5a nie stosuje si´ do dzia∏alno-
Êci polegajàcej na sk∏adowaniu i przechowywaniu êró-

d∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe przedsi´-
biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa
w art. 114 ust. 1, oraz do dzia∏alnoÊci polegajàcej na
transporcie takiego êród∏a.

6. (uchylony).11)

7. Zezwolenie wydaje si´ na czas nieoznaczony,
chyba ˝e jednostka organizacyjna ubiegajàca si´ o wy-
danie zezwolenia z∏o˝y wniosek o wydanie zezwolenia
na czas oznaczony.

7a.12) Wydanie, odmowa wydania oraz cofni´cie
zezwolenia, a tak˝e przyj´cie i odmowa przyj´cia zg∏o-
szenia, nast´pujà w drodze decyzji administracyjnej.

7b.12) Zezwolenie zawiera, je˝eli jest to niezb´dne,
okreÊlenie warunków wykonywania dzia∏alnoÊci zwià-
zanej z nara˝eniem.

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

9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowià-
zany zg∏aszaç organowi wydajàcemu zezwolenie
wszelkie zmiany danych okreÊlonych w zezwoleniu.

10. Przepis ust. 9 stosuje si´ odpowiednio do zg∏o-
szenia.

11. Organ wydajàcy zezwolenie cofa zezwolenie,
w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce jed-
nostce organizacyjnej wykonywania obj´tej ze-
zwoleniem dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem;

2) jednostka organizacyjna przesta∏a spe∏niaç warun-
ki okreÊlone przepisami prawa, wymagane do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zezwoleniu;

3) jednostka organizacyjna nie usun´∏a, w wyznaczo-
nym przez organ wydajàcy zezwolenie terminie,
stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z warunkami okreÊlonymi w zezwoleniu lub z prze-
pisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç obj´tà zezwole-
niem;

4)13) jednostka organizacyjna nie wykona∏a sankcji
na∏o˝onych na nià przez Komisj´ Europejskà na
podstawie art. 83 Traktatu Euratom.

12. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia nale˝y okreÊ-
liç sposób post´powania z posiadanymi przez jednost-
k´ organizacyjnà materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami
promieniotwórczymi, odpadami promieniotwórczymi
oraz wypalonym paliwem jàdrowym.
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w odnoÊniku 2.



13. Koszty post´powania, o którym mowa w ust. 12,
ponosi jednostka organizacyjna, której cofni´to zezwo-
lenie.

14. Za wydanie zezwolenia pobiera si´ op∏at´ skar-
bowà w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach o op∏acie
skarbowej.

Art. 5a.14) 1. Jednostka organizacyjna wykonujàca
dzia∏alnoÊç wymagajàcà zezwolenia nie mo˝e prze-
kazaç materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwór-
czych, urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a, odpadów
promieniotwórczych ani wypalonego paliwa jàdrowe-
go jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej zezwole-
nia na wykonywanie z nimi dzia∏alnoÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do dzia-
∏alnoÊci, której wykonywanie wymaga zg∏oszenia. 

Art. 5b.14) 1. ZawartoÊç naturalnych izotopów pro-
mieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru 
Th-228 w surowcach i materia∏ach stosowanych w bu-
dynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏owych stoso-
wanych w budownictwie, nie mo˝e przekraczaç warto-
Êci okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 6 pkt 3.

2. Kontrol´ zawartoÊci naturalnych izotopów
promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru
Th-228 w surowcach i materia∏ach stosowanych w bu-
dynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏owych stoso-
wanych w budownictwie, prowadzà laboratoria, które
posiadajà system zapewnienia jakoÊci wykonywanych
badaƒ, niezb´dne wyposa˝enie, warunki lokalowe
i Êrodowiskowe oraz uczestniczà, na koszt w∏asny,
w mi´dzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych
organizowanych przez Prezesa Agencji, a tak˝e labora-
toria posiadajàce akredytacj´ w zakresie prowadzenia
takiej kontroli.

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
kryteria zwolnienia z obowiàzku uzyskania zezwo-
lenia albo zg∏oszenia;

2) dokumenty wymagane przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci okreÊlonej w art. 4 ust. 1 albo przy zg∏oszeniu
wykonywania tej dzia∏alnoÊci, konieczne dla po-
twierdzenia przez wnioskodawc´ spe∏nienia wa-
runków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej, z uwzgl´dnieniem specyfiki poszcze-
gólnych rodzajów wykonywanej dzia∏alnoÊci,

a tak˝e czynnoÊci organu wydajàcego zezwolenie
albo przyjmujàcego zg∏oszenie w przypadku, gdy
treÊç dokumentów jest niewystarczajàca dla wyka-
zania, ˝e warunki te zosta∏y spe∏nione;

3)15) wymagania dotyczàce zawartoÊci naturalnych
izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu
Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materia∏ach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na po-
byt ludzi i inwentarza ˝ywego, a tak˝e w odpadach
przemys∏owych stosowanych w budownictwie,
oraz kontroli zawartoÊci tych izotopów, w tym
w szczególnoÊci warunki, jakie muszà spe∏niaç la-
boratoria prowadzàce kontrol´, odnoÊnie do sys-
temu zapewnienia jakoÊci wykonywanych badaƒ,
wyposa˝enia, warunków lokalowych i Êrodowi-
skowych oraz cz´stotliwoÊci uczestniczenia w mi´-
dzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych,
sposób pobierania próbek i ich pomiaru oraz czyn-
niki uwzgl´dniane przy interpretacji wyników po-
miaru — kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia
skutecznej ochrony ludzi przed skutkami promie-
niowania jonizujàcego pochodzàcego od natural-
nych izotopów promieniotwórczych.

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 bezpieczeƒstwa jàdro-
wego i ochrony radiologicznej, zawierajàcego co naj-
mniej opis urzàdzeƒ i procedur majàcych na celu
ochron´ pracownika, ogó∏u ludnoÊci i Êrodowiska
przed zagro˝eniem.

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,
z zastrze˝eniem ust. 3a.

3a. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie do-
tyczy jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏al-
noÊç z aparatami rentgenowskimi do celów weteryna-
ryjnych pracujàcymi w systemie zdj´ciowym oraz jed-
nostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç z urzà-
dzeniami rentgenowskimi przeznaczonymi do kontroli
osób, przesy∏ek i baga˝u.

4. Z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ inspektora
ochrony radiologicznej mo˝e wystàpiç zainteresowa-
na osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej. 
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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
lub 3;

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

5) posiada sta˝ pracy w warunkach nara˝enia na pro-
mieniowanie jonizujàce, okreÊlony w przepisach
wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3.

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

6a. Szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uprawnie-
nia inspektora ochrony radiologicznej, z wyjàtkiem
uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej w pra-
cowniach rentgenowskich stosujàcych aparaty rent-
genowskie do celów diagnostyki medycznej, radiolo-
gii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radiote-
rapii schorzeƒ nienowotworowych prowadzà jednost-
ki, które zosta∏y wpisane do rejestru Prezesa Agencji.

6b. Szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uprawnie-
nia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach
rentgenowskich stosujàcych aparaty rentgenowskie
do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiego-
wej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii scho-
rzeƒ nienowotworowych prowadzà jednostki, które
zosta∏y wpisane do rejestru G∏ównego Inspektora Sa-
nitarnego.

7. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
w pracowniach stosujàcych aparaty rentgenowskie do
celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, ra-
dioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeƒ nie-
nowotworowych nadaje G∏ówny Inspektor Sanitarny.

8. Koszty uzyskania uprawnieƒ ponosi wyst´pujà-
cy z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ.

Art. 7a. Kierownik jednostki organizacyjnej zasi´ga
opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat ba-
dania i sprawdzania urzàdzeƒ ochronnych i przyrzà-
dów pomiarowych, obejmujàcej w szczególnoÊci:

1) ocen´ urzàdzeƒ majàcych wp∏yw na ochron´ ra-
diologicznà — przed dopuszczeniem do ich stoso-
wania;

2) dopuszczenie do stosowania nowych lub zmody-
fikowanych êróde∏ promieniowania jonizujàcego,
z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

3) cz´stotliwoÊç sprawdzania skutecznoÊci stosowa-
nych Êrodków i technik ochrony przed promienio-
waniem;

4) cz´stotliwoÊç wzorcowania przyrzàdów pomiaro-
wych, sprawdzanie ich sprawnoÊci i w∏aÊciwego
u˝ytkowania.

Art. 8. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed
podj´ciem dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wprowadzeniem
nowych rodzajów zastosowaƒ promieniowania joni-

zujàcego sporzàdza uzasadnienie, które powinno wy-
kazaç, ˝e spodziewane w wyniku wykonywania tej
dzia∏alnoÊci korzyÊci naukowe, ekonomiczne, spo∏ecz-
ne i inne b´dà wi´ksze ni˝ mo˝liwe, powodowane
przez t´ dzia∏alnoÊç, szkody dla zdrowia cz∏owieka
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. 8a. Kierownik jednostki organizacyjnej zawia-
damia pisemnie organ, który wyda∏ zezwolenie albo
przyjà∏ zg∏oszenie, o przewidywanym przekszta∏ceniu
jednostki organizacyjnej lub zakoƒczeniu przez nià
dzia∏alnoÊci i uzgadnia z nim, na piÊmie, sposób po-
st´powania z posiadanymi êród∏ami promieniotwór-
czymi, materia∏ami jàdrowymi lub odpadami promie-
niotwórczymi oraz przeprowadza na koszt jednostki
organizacyjnej kontrol´ dozymetrycznà oraz dekonta-
minacj´ miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci i jego oto-
czenia po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci.

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 nara˝onych pracowników i osób z ogó-
∏u ludnoÊci by∏a jak najmniejsza, a otrzymywane przez
nich dawki promieniowania jonizujàcego by∏y mo˝li-
wie ma∏e, z zastrze˝eniem art. 33c.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowa-
dza ocen´ nara˝enia pracowników, a je˝eli z analizy
optymalizacyjnej wynika taka koniecznoÊç, ustala dla
nich dalsze ograniczenia nara˝enia, tak, ˝eby otrzyma-
ne przez nich dawki promieniowania jonizujàcego by-
∏y nie wy˝sze ni˝ ustalone dla nich ograniczniki dawek
(limity u˝ytkowe dawek).

3. Je˝eli ograniczniki dawek (limity u˝ytkowe da-
wek) zostanà ustalone w zezwoleniu, to mo˝liwoÊç ich
przekroczenia podlega zg∏oszeniu przez kierownika
jednostki organizacyjnej organowi, który wyda∏ ze-
zwolenie.

Art. 9a. 1. Prezes Agencji mo˝e w zezwoleniu na∏o-
˝yç na jednostk´ organizacyjnà obowiàzek utworzenia
wyspecjalizowanej, wyodr´bnionej organizacyjnie
s∏u˝by ochrony radiologicznej, wspomagajàcej in-
spektora ochrony radiologicznej w wykonywaniu za-
daƒ z zakresu ochrony radiologicznej.

2. Wyspecjalizowana s∏u˝ba ochrony radiologicz-
nej, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç wspólna dla kil-
ku jednostek organizacyjnych, je˝eli kierownicy tych
jednostek tak postanowià w zawartej umowie.

Art. 10. 1. Pracownik mo˝e byç zatrudniony w wa-
runkach nara˝enia po orzeczeniu braku przeciwwska-
zaƒ do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza
posiadajàcego odpowiednie kwalifikacje, zwanego da-
lej „uprawnionym lekarzem”. 
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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 jest obowià-
zany zapewniç prowadzenie wst´pnych i okresowych
— nie rzadziej ni˝ co 5 lat, szkoleƒ pracowników 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 lub wypalonego paliwa jàdrowego.

2a. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, obejmujà
w szczególnoÊci:

1) ogólne procedury ochrony radiologicznej i podej-
mowane Êrodki ostro˝noÊci zwiàzane z dzia∏alno-
Êcià wykonywanà przez jednostk´ organizacyjnà;

2) procedury ochrony radiologicznej i podejmowane
Êrodki ostro˝noÊci zwiàzane z konkretnym stano-
wiskiem pracy;

2a)16) informacj´ o mo˝liwych skutkach utraty kon-
troli nad materia∏em jàdrowym, êród∏em promie-
niowania jonizujàcego lub odpadem promienio-
twórczym, z którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç;

3) w przypadku kobiet — tak˝e informacj´ o koniecz-
noÊci niezw∏ocznego powiadomienia kierownika
jednostki organizacyjnej o cià˝y oraz informacj´
o ryzyku ska˝enia promieniotwórczego dziecka
karmionego piersià przez matk´, w przypadku gdy
istnieje mo˝liwoÊç ska˝enia promieniotwórczego
cia∏a matki.

3. Programy szkoleƒ, opracowane przez kierowni-
ka jednostki organizacyjnej dzia∏ajàcej na podstawie
zezwolenia, podlegajà zatwierdzeniu przez organ, któ-
ry wyda∏ zezwolenie.

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.

1a. Z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ, o których
mowa w ust. 1, mo˝e wystàpiç kierownik jednostki or-
ganizacyjnej, w której ma byç zatrudniona osoba na
stanowisku wymagajàcym uprawnienia, lub kierownik
jednostki nadrz´dnej.

1b. Koszty uzyskania uprawnieƒ ponosi wyst´pu-
jàcy z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ.

1c. Szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uprawnie-
nia, o których mowa w ust. 1, prowadzà jednostki, któ-
re zosta∏y wpisane do rejestru Prezesa Agencji.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje stanowisk, o których mowa w ust. 1, 

2) szczegó∏owe warunki i tryb nadawania przez Pre-
zesa Agencji uprawnieƒ inspektora ochrony radio-
logicznej oraz uprawnieƒ dla osób, które mogà
byç zatrudnione na stanowiskach okreÊlonych
w ust. 1, sposób powo∏ywania komisji egzamina-
cyjnej, tryb jej pracy, sposób przeprowadzenia 
egzaminu, wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu
uprawnienia, tryb wnoszenia op∏aty za egzamin,
jej wysokoÊç oraz wynagrodzenie cz∏onków komi-
sji egzaminacyjnej,

3) wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie muszà
spe∏niaç jednostki przeprowadzajàce szkolenie,
program i formy organizowania szkoleƒ, a tak˝e
tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mo-
wa w art. 7 ust. 6a, oraz do rejestru, o którym mo-
wa w ust. 1c,

4) ramowy zakres obowiàzków i uprawnieƒ inspekto-
ra ochrony radiologicznej, któremu uprawnienia
nadaje Prezes Agencji

— majàc na celu zapewnienie przestrzegania wyma-
gaƒ bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej w jednostce organizacyjnej, a tak˝e sprawo-
wania w sposób odpowiedni wewn´trznego nadzoru
nad przestrzeganiem tych wymagaƒ.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb nadawania przez
G∏ównego Inspektora Sanitarnego uprawnieƒ in-
spektora ochrony radiologicznej w pracowniach
stosujàcych aparaty rentgenowskie do celów dia-
gnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radio-
terapii powierzchniowej i radioterapii schorzeƒ
nienowotworowych, uwzgl´dniajàc sposób powo-
∏ywania komisji egzaminacyjnej, tryb jej pracy,
sposób przeprowadzenia egzaminu, wzór za-
Êwiadczenia o uzyskaniu uprawnienia, tryb wno-
szenia op∏aty za egzamin, jej wysokoÊç oraz wyna-
grodzenie cz∏onków komisji egzaminacyjnej,

2) wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie muszà
spe∏niaç jednostki przeprowadzajàce szkolenie,
uwzgl´dniajàc program i formy przeprowadzania
szkoleƒ, a tak˝e tryb uzyskiwania wpisu do reje-
stru, o którym mowa w art. 7 ust. 6b,

3) ramowy zakres obowiàzków i uprawnieƒ inspekto-
ra ochrony radiologicznej, któremu uprawnienia
nadaje G∏ówny Inspektor Sanitarny

— majàc na celu zapewnienie przestrzegania wyma-
gaƒ ochrony radiologicznej w jednostce organizacyj-
nej.
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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 prze-
pisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1. 

2. Dawek granicznych nie stosuje si´ do osób pod-
dawanych dzia∏aniu promieniowania jonizujàcego w ce-
lach medycznych, o których mowa w art. 33a ust. 1.

Art. 15. (uchylony).17)

Art. 16. 1. W sytuacji nara˝enia na skutek przypad-
ku ocenie podlegajà dawki promieniowania jonizujà-
cego 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, do-
konuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie
której nastàpi∏o nara˝enie, albo Prezes Agencji, je˝eli
ustalenie takiej jednostki nie jest mo˝liwe.

Art. 17. 1. W celu dostosowania sposobu oceny 
zagro˝enia pracowników w jednostkach organizacyj-
nych do jego spodziewanego poziomu, w zale˝noÊci
od wielkoÊci zagro˝enia, wprowadza si´ dwie katego-
rie pracowników:

1) kategori´ A obejmujàcà pracowników, którzy mo-
gà byç nara˝eni na dawk´ skutecznà przekraczajà-
cà 6 mSv (milisiwertów) w ciàgu roku lub na daw-
k´ równowa˝nà przekraczajàcà trzy dziesiàte war-
toÊci dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry
i koƒczyn, okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 25 pkt 1;

2) kategori´ B obejmujàcà pracowników, którzy mo-
gà byç nara˝eni na dawk´ skutecznà przekraczajà-
cà 1 mSv w ciàgu roku lub na dawk´ równowa˝nà
przekraczajàcà jednà dziesiàtà wartoÊci dawek
granicznych dla soczewek oczu, skóry i koƒczyn,
okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 25 pkt 1, i którzy nie zostali zaliczeni do ka-
tegorii A.

2. Ocena nara˝enia pracowników prowadzona jest
na podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywi-
dualnych lub pomiarów dozymetrycznych w Êrodowi-
sku pracy. 

3. Pracownicy kategorii A podlegajà ocenie nara-
˝enia prowadzonej na podstawie systematycznych
pomiarów dawek indywidualnych, a je˝eli mogà byç
nara˝eni na ska˝enie wewn´trzne majàce wp∏yw na
poziom dawki skutecznej dla tej kategorii pracowni-
ków, podlegajà równie˝ pomiarom ska˝eƒ wewn´trz-
nych.

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, chyba ˝e kierownik jednostki organizacyj-
nej zadecyduje o obj´ciu ich systematycznymi pomia-
rami dawek indywidualnych. Zezwolenie mo˝e zawie-
raç warunek prowadzenia oceny nara˝enia pracowni-
ków kategorii B wykonujàcych prace okreÊlone w tym
zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidu-
alnych.

5. W przypadku gdy pomiar dawki indywidualnej
jest niemo˝liwy lub niew∏aÊciwy, ocena dawki indywi-
dualnej otrzymanej przez pracownika kategorii A mo-
˝e byç dokonana na podstawie wyników pomiarów
dawek indywidualnych przeprowadzonych dla innych
nara˝onych pracowników tej kategorii albo na podsta-
wie wyników pomiarów dozymetrycznych w Êrodowi-
sku pracy.

6. Zaliczenia pracowników zatrudnionych w wa-
runkach nara˝enia do kategorii A lub B dokonuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej, w zale˝noÊci od prze-
widywanego 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 pew-
nymi warunkami, niezdolny.

7a. Klasyfikacji medycznej pracownika katego-
rii A dokonuje uprawniony lekarz, który sprawuje nad-
zór medyczny nad tym pracownikiem.

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 wyko-
nywania takiej pracy. 

Art. 18. 1. W celu dostosowania dzia∏aƒ i Êrodków
ochrony radiologicznej pracowników do wielkoÊci
i rodzajów zagro˝eƒ, kierownik jednostki organizacyj-
nej wprowadza podzia∏ lokalizacji miejsc pracy na:

1) tereny kontrolowane, tam, gdzie istnieje mo˝li-
woÊç otrzymania dawek okreÊlonych dla pracow-
ników kategorii A, istnieje mo˝liwoÊç rozprzestrze-
niania si´ ska˝eƒ promieniotwórczych lub mogà
wyst´powaç du˝e zmiany mocy dawki promienio-
wania jonizujàcego;
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2) tereny nadzorowane, tam, gdzie istnieje mo˝li-
woÊç otrzymania dawek okreÊlonych dla pracow-
ników 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 jest odpowiedzial-
ny kierownik jednostki organizacyjnej, który podejmu-
je okreÊlone dzia∏ania w celu spe∏nienia tych wyma-
gaƒ po zasi´gni´ciu opinii inspektora ochrony radiolo-
gicznej i lekarza medycyny pracy.

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
okreÊlone przez Prezesa Agencji dawki przekraczajàce
wartoÊci dawek granicznych, je˝eli jest to konieczne
dla wykonania okreÊlonego zadania w okreÊlonym
miejscu pracy i w okreÊlonym czasie.

2. Niedopuszczalne jest nara˝enie, o którym mowa
w ust. 1, praktykantów, uczniów, studentów oraz ko-
biet w cià˝y, a kobiet karmiàcych piersià, je˝eli w wy-
niku nara˝enia jest prawdopodobne powstanie ska˝eƒ
promieniotwórczych cia∏a.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowià-
zany uzasadniç koniecznoÊç nara˝enia, o którym mo-
wa w ust. 1, i z wyprzedzeniem szczegó∏owo omówiç
zwiàzane z tym kwestie z zainteresowanymi pracowni-
kami — ochotnikami lub ich przedstawicielami, oraz
z uprawnionym lekarzem i inspektorem ochrony ra-
diologicznej, a tak˝e poinformowaç zainteresowanych
pracowników — ochotników o ryzyku zwiàzanym z na-
ra˝eniem, o którym mowa w ust. 1, i o niezb´dnych
Êrodkach ostro˝noÊci.

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 
stanowisko 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 nie mo˝e otrzymaç w czasie trwania tych
dzia∏aƒ dawki przekraczajàcej wartoÊç rocznej dawki
granicznej dla pracowników, z wyjàtkiem sytuacji na-
ra˝enia wyjàtkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3.

2. W sytuacji nara˝enia wyjàtkowego wynikajàce-
go z dzia∏aƒ majàcych na celu:

1) zapobie˝enie powa˝nej utracie zdrowia,

2) unikni´cie du˝ego napromieniowania znacznej
liczby osób,

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

— nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, ˝eby osoba
uczestniczàca w takich dzia∏aniach nie otrzyma∏a
dawki skutecznej przekraczajàcej 100 mSv. 

3. Osoba uczestniczàca w ratowaniu ˝ycia ludzkie-
go mo˝e otrzymaç dawk´ skutecznà przekraczajàcà
100 mSv, jednak˝e nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ,
˝eby nie otrzyma∏a dawki skutecznej przekraczajàcej
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 poinformo-
wani o zwiàzanym z ich dzia∏aniem ryzyku dla zdro-
wia, a nast´pnie dobrowolnie podj´li decyzj´ o udzia-
le 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,
podejmuje si´ wszelkie Êrodki w celu zapewnienia od-
powiedniej ochrony osób bioràcych udzia∏ w dzia∏a-
niach oraz dokonania oceny i udokumentowania da-
wek otrzymywanych przez te osoby. Po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ osoby te sà informowane o otrzymanych daw-
kach 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.

Art. 21. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej obo-
wiàzany jest prowadziç rejestr dawek indywidualnych
otrzymywanych przez pracowników zaliczonych do
kategorii A na podstawie wyników pomiarów i ocen,
o których mowa w ust. 2.

2. Pomiary dawek indywidualnych oraz pomiary
s∏u˝àce ocenie dawek od nara˝enia wewn´trznego sà
dokonywane przez podmioty posiadajàce akredytacj´
otrzymanà na podstawie odr´bnych przepisów, z za-
strze˝eniem ust. 4 i 5.

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.

4. Inspektor ochrony radiologicznej, do czasu do-
konania pomiarów dawek indywidualnych oraz po-
miarów s∏u˝àcych ocenie dawek od nara˝enia we-
wn´trznego przez podmiot posiadajàcy akredytacj´,
dokonuje wst´pnej operacyjnej oceny dawek indywi-
dualnych otrzymanych przez pracowników zewn´trz-
nych wykonujàcych dzia∏alnoÊç na terenie kontrolo-
wanym w jednostce organizacyjnej.
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5. Inspektor ochrony radiologicznej mo˝e, do cza-
su dokonania pomiarów dawek indywidualnych oraz
pomiarów s∏u˝àcych ocenie dawek od nara˝enia we-
wn´trznego przez podmiot posiadajàcy akredytacj´,
dokonaç wst´pnej operacyjnej oceny dawek indywi-
dualnych otrzymanych przez innych ni˝ pracownicy
zewn´trzni pracowników wykonujàcych prac´ w jed-
nostce organizacyjnej.

Art. 22. 1.18) Przed zatrudnieniem pracownika
w warunkach nara˝enia kierownik jednostki organiza-
cyjnej jest obowiàzany wystàpiç do Prezesa Agencji
z wnioskiem o informacj´ z centralnego rejestru da-
wek o dawkach otrzymanych przez tego pracownika
w roku kalendarzowym, w którym wyst´puje z wnio-
skiem, oraz w okresie czterech poprzednich lat kalen-
darzowych.

2.19) W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes
Agencji przekazuje informacj´ o dawkach otrzyma-
nych przez pracownika:

1) przed dniem zarejestrowania pracownika w cen-
tralnym rejestrze dawek — na podstawie informa-
cji uzyskanych od jednostek badawczo-rozwojo-
wych, które przed dniem powstania centralnego
rejestru dawek prowadzi∏y pomiary dawek indywi-
dualnych oraz ocen´ dawek od nara˝enia we-
wn´trznego;

2) w roku kalendarzowym, w którym z∏o˝ono wniosek
— na podstawie informacji uzyskanych od kierow-
nika jednostki organizacyjnej, w której pracownik
by∏ w tym roku zatrudniony.

3.19) W przypadkach, o których mowa w ust. 2, in-
formacje o nara˝eniu pracownika dyrektor jednostki
badawczo-rozwojowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
oraz kierownik jednostki organizacyjnej, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 2, przekazujà nieodp∏atnie Prezesowi
Agencji, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

Art. 23. 1. Dzia∏alnoÊç zawodowa zwiàzana z wy-
st´powaniem promieniowania naturalnego prowa-
dzàcego do wzrostu nara˝enia pracowników lub lud-
noÊci, istotnego z punktu widzenia ochrony radiolo-
gicznej, 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 zak∏adach górniczych, jaskiniach i innych miej-
scach pod powierzchnià ziemi oraz w uzdrowi-
skach;

2) w lotnictwie, z wy∏àczeniem prac wykonywanych
przez personel naziemny.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) inne ni˝ wymienione w ust. 3 rodzaje dzia∏alnoÊci
zawodowej zwiàzanej z wyst´powaniem promie-
niowania naturalnego prowadzàcego do wzrostu
nara˝enia pracowników lub ludnoÊci istotnego
z punktu widzenia ochrony radiologicznej,

2) sposoby dokonywania oceny nara˝enia powsta∏e-
go w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1, tryb post´powania majàcego
na celu zmniejszenie tego nara˝enia oraz inne
dzia∏ania majàce na celu ochron´ radiologicznà
nara˝onych pracowników i ludnoÊci

— uwzgl´dniajàc zalecenia Unii Europejskiej, przepi-
sy wydane na podstawie art. 25 pkt 1, specyfik´ wy-
konywanej dzia∏alnoÊci zawodowej i specyfik´ pracy
osoby nara˝onej.

Art. 23a. Je˝eli w nast´pstwie dzia∏alnoÊci wyko-
nywanej w przesz∏oÊci, w szczególnoÊci polegajàcej
na wydobyciu i przerobie rud uranu oraz na groma-
dzeniu osadów promieniotwórczych wód kopalnia-
nych, utrzymuje si´ ska˝enie promieniotwórcze Êrodo-
wiska istotne z punktu widzenia bezpieczeƒstwa jàdro-
wego i ochrony radiologicznej, u˝ytkownik terenu, na
którym utrzymuje si´ to ska˝enie, wyznacza granice
tego terenu, prowadzi na nim pomiary kontrolne nara-
˝enia, a je˝eli jest to uzasadnione, tak˝e reguluje do-
st´p do tego terenu oraz wykorzystanie ziemi i po∏o˝o-
nych na nim budynków.

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 rozpo-
rzàdzenia:

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 uczniów, studentów, praktykantów,
kobiet karmiàcych piersià, a w przypadku kobiet
w cià˝y ograniczenia wynikajàce z mo˝liwoÊci na-
promienienia p∏odu;

2)20) podstawowe wymagania dotyczàce terenów
kontrolowanych i nadzorowanych, w tym w szcze-
gólnoÊci:

a) sposób oznakowania tych terenów, z uwzgl´d-
nieniem wzorów znaków ostrzegawczych dla
oznakowania granic terenu kontrolowanego
i nadzorowanego, 
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b) warunki dost´pu i opuszczania tych terenów dla
pracowników i innych osób,

c) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla wykony-
wania pomiarów dozymetrycznych w Êrodowi-
sku pracy na tych terenach, w szczególnoÊci 
odnoÊnie do zakresu programu pomiarów i wy-
magaƒ, jakie muszà spe∏niaç osoby wykonujàce
pomiary

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia ochrony
radiologicznej pracownikom i osobom z ogó∏u
ludnoÊci przebywajàcym na tych terenach.

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
pracy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 oraz rejestrowanie
danych 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 posiadajà-
ce akredytacj´ otrzymanà na podstawie odr´bnych
przepisów.

Art. 28. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania dotyczàce:

1)21) rejestracji dawek indywidualnych, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci:

a) zawartoÊç i sposób prowadzenia rejestru dawek
indywidualnych prowadzonego przez kierowni-
ka jednostki organizacyjnej oraz centralnego 
rejestru dawek indywidualnych, d∏ugoÊç okresu
rejestracyjnego, okres przechowywania danych
w tych rejestrach, okres przechowywania doku-
mentów stanowiàcych podstaw´ dokonywania
wpisów do rejestrów, tryb sporzàdzania kopii
danych zawartych w rejestrach oraz okres ich
przechowywania, a tak˝e wzór karty zg∏oszenio-
wej do centralnego rejestru dawek indywidual-
nych i wzór karty ewidencyjnej centralnego re-
jestru dawek indywidualnych,

b) podmioty, którym mogà byç przekazywane da-
ne z rejestru dawek indywidualnych prowadzo-
nego przez kierownika jednostki organizacyjnej
oraz z centralnego rejestru dawek indywidual-
nych, terminy przekazywania danych, a tak˝e
zawartoÊç wniosku o udost´pnienie danych
z centralnego rejestru dawek indywidualnych,

c) nara˝enia, o których mowa w art. 16 ust. 1,
art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1, w tym wyniki
pomiarów dozymetrycznych, 

d) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia 
aktualnej informacji o dawkach indywidualnych
otrzymanych przez pracowników i inne osoby na-
ra˝one na promieniowanie jonizujàce;

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 zewn´trznym
ochron´ radiologicznà równowa˝nà ochronie, jakà za-
pewnia pracownikom zatrudnionym w jednostce or-
ganizacyjnej.

2. Ka˝demu pracownikowi zewn´trznemu Prezes
Agencji wydaje indywidualny dokument nara˝enia
pracownika zewn´trznego (paszport dozymetryczny),
w którym pracodawca zewn´trzny i kierownik jed-
nostki organizacyjnej umieszczajà informacje okreÊ-
lone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3
pkt 2.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owe obowiàzki kierownika jednostki orga-
nizacyjnej, pracodawcy zewn´trznego i pracowni-
ka zewn´trznego w zakresie ochrony radiologicz-
nej pracowników zewn´trznych nara˝onych pod-
czas pracy na terenie kontrolowanym, uwzgl´d-
niajàc sposoby ochrony stosowane wobec pra-
cowników jednostki organizacyjnej;

2) informacje umieszczane przez kierownika jed-
nostki organizacyjnej, pracodawc´ zewn´trznego
i uprawnionego lekarza w paszporcie dozyme-
trycznym, majàc na uwadze dostarczenie informa-
cji zapewniajàcych obj´cie pracownika ochronà
przed promieniowaniem;

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozyme-
trycznego, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç nadania
ka˝demu paszportowi indywidualnego numeru,
a tak˝e zapewnienie umieszczenia informacji,
o których mowa w pkt 2.

Art. 30. 1. Za nadzór medyczny nad pracownikami
kategorii A odpowiedzialny jest kierownik jednostki
organizacyjnej oraz uprawniony lekarz, któremu za-
pewnia si´ dost´p do informacji niezb´dnych do wy-
dania orzeczenia o zdolnoÊci tych pracowników do
wykonywania okreÊlonej pracy, ∏àcznie z informacjà
o warunkach Êrodowiskowych w miejscu pracy.

2. Nadzór medyczny, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje wst´pne badania lekarskie pracownika
przed jego zatrudnieniem dla okreÊlenia, czy pracow-
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nik mo˝e byç zatrudniony w kategorii A, oraz okreso-
we badania lekarskie przeprowadzane co najmniej raz
w roku, które pozwalajà stwierdziç, czy pracownik mo-
˝e nadal wykonywaç 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
osiàgni´cia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie
krócej ni˝ przez 30 lat od dnia zakoƒczenia przez niego
pracy 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,
kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiàzany
skierowaç pracownika na badania lekarskie.

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

3. W przypadku braku zgody uprawnionego leka-
rza na dalsze zatrudnienie pracownika w warunkach
nara˝enia stosuje si´ odpowiednio przepisy prawa
pracy odnoszàce si´ do pracownika, u którego stwier-
dzono objawy wskazujàce na powstanie choroby za-
wodowej.

Art. 32. Od orzeczeƒ lekarskich, o których mowa
w art. 17 ust. 7a i 8 oraz w art. 31 ust. 2, pracowniko-
wi s∏u˝y odwo∏anie do sàdu pracy.

Art. 32a. Przepisy art. 10, 11, 14, 17, 21, 22, 26
i 29—32 — stosuje si´ odpowiednio do uczniów, stu-
dentów i praktykantów.

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´ badawczych reaktorów jàdrowych;

2) likwidacj´ badawczych reaktorów jàdrowych;

3) eksploatacj´ przechowalników wypalonego pali-
wa jàdrowego pochodzàcego z badawczych reak-
torów jàdrowych;

4) utrzymanie i rozwój programów bezpieczeƒstwa
jàdrowego i ochrony radiologicznej zwiàzanych
z wykorzystaniem przez jednostki naukowe i ba-
dawczo-rozwojowe wiàzek promieniowania joni-
zujàcego na potrzeby medyczne do celów innych
ni˝ diagnostyka i radioterapia;

5) dzia∏alnoÊç w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej oraz ochrony obiektów 
jàdrowych i ochrony fizycznej materia∏ów jàdro-
wych w jednostkach organizacyjnych dzia∏ajàcych
w Otwocku-Âwierku, a tak˝e w zakresie ochrony
radiologicznej i ochrony Krajowego Sk∏adowiska
Odpadów Promieniotwórczych;

6) sporzàdzanie ocen oddzia∏ywania obiektów jàdro-
wych, miejsc wydobywania rud uranu i toru oraz
sk∏adowisk odpadów promieniotwórczych na Êro-
dowisko oraz wykonywanie badaƒ i analiz nie-
zb´dnych do sporzàdzenia tych ocen;

7) wykonywanie pomiarów mocy dawki promienio-
wania jonizujàcego lub ska˝eƒ promieniotwór-
czych kraju;

8) utrzymanie wzorców promieniowania jonizujàce-
go oraz utrzymanie i rozwój systemów zapewnie-
nia jakoÊci wzorcowania przyrzàdów dozymetrycz-
nych;

9) tworzenie i wykorzystywanie modeli obliczenio-
wych s∏u˝àcych do oceny sytuacji radiacyjnej, 
niezb´dnych do podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ
w kraju na wypadek zdarzeƒ radiacyjnych, oraz
tworzenie modeli niezb´dnych do przeprowadza-
nia analiz s∏u˝àcych uzasadnianiu wprowadzenia
dzia∏aƒ interwencyjnych;

10) akredytacj´ laboratoriów wykonujàcych dzia∏al-
noÊç, o której mowa w art. 21 ust. 2 oraz w art. 27
ust. 2;

11) inwestycje s∏u˝àce wykonywaniu dzia∏alnoÊci,
o której mowa w pkt 1—10.

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˝
koszty poniesione w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alno-
Êcià, pomniejszone o dochody uzyskane z tej dzia∏al-
noÊci i Êrodki pochodzàce z innych êróde∏, a ponadto
w przypadku dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 2
pkt 1, 4, 5, 8 i 10, nie mo˝e przekraczaç 85 % kosztów
wykonywanej dzia∏alnoÊci.

5.22) Dotacja mo˝e byç udzielona podmiotowi, któ-
ry spe∏nia nast´pujàce warunki: 

1) z∏o˝y∏ w terminie wniosek o udzielenie dotacji;

2) dysponuje potencja∏em technicznym, w szczegól-
noÊci sprz´tem, aparaturà i infrastrukturà tech-
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nicznà, umo˝liwiajàcym prawid∏owe wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem wniosku;

3) posiada potencja∏ finansowy umo˝liwiajàcy
wspó∏finansowanie dzia∏alnoÊci b´dàcej przed-
miotem wniosku;

4) dysponuje pracownikami o kwalifikacjach i do-
Êwiadczeniu niezb´dnych do wykonywania dzia-
∏alnoÊci b´dàcej przedmiotem wniosku;

5) zapewnia wykonywanie prac lub czynnoÊci przez
osoby posiadajàce odpowiednie uprawnienia,
o ile takie uprawnienia sà wymagane.

6.23) Prezes Agencji dokonuje oceny wniosku
o udzielenie dotacji pod wzgl´dem merytorycznym
i finansowym, w tym analizy wp∏ywu dzia∏alnoÊci b´-
dàcej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji na
stan bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicz-
nej kraju.

7.23) Wniosek z∏o˝ony po terminie pozostawia si´
bez rozpatrzenia.

8.23) W przypadku z∏o˝enia wniosku niekompletne-
go Prezes Agencji wzywa podmiot, który z∏o˝y∏ wnio-
sek, do uzupe∏nienia go w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. 

9.23) Wniosek nieuzupe∏niony w terminie, o którym
mowa w ust. 8, pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

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

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

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

2) okreÊlenie wysokoÊci dotacji;

3) okreÊlenie terminów, kwot i trybu przekazywania
dotacji;

4) okreÊlenie trybu kontroli wykonywania zadaƒ.

12.23) Opóênienie zawarcia umowy z przyczyn le-
˝àcych po stronie podmiotu, który z∏o˝y∏ wniosek
o udzielenie dotacji:

1) trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni — powoduje obni˝e-
nie wysokoÊci dotacji o jednà dwunastà;

2) trwajàce powy˝ej 14 dni — powoduje nieudziele-
nie dotacji.

13.23) Kwot´ pozosta∏à w wyniku obni˝enia wyso-
koÊci lub nieudzielenia dotacji, w przypadku, o którym
mowa w ust. 12, Prezes Agencji przeznacza na zwi´k-
szenie dofinansowania innego wybranego zadania lub
udzielenie dotacji na wykonywanie dzia∏alnoÊci, która
pomimo z∏o˝enia wniosku nie uzyska∏a dofinansowa-
nia z powodu braku Êrodków. 

14.23) W przypadku, o którym mowa w ust. 13,
umowa jest zawierana w terminie 14 dni od dnia za-
wiadomienia przez Prezesa Agencji podmiotu wyst´-
pujàcego z wnioskiem o udzielenie dotacji o zwi´ksze-
niu dofinansowania lub o udzieleniu dotacji. Przepis
ust. 12 stosuje si´ odpowiednio. 

15.23) Wykonawca sk∏ada Prezesowi Agencji raporty
kwartalne i koƒcowe z wykonywania dzia∏alnoÊci, na
którà zosta∏a udzielona dotacja. Raporty te Prezes Agen-
cji ocenia pod wzgl´dem merytorycznym i finansowym.

16.23) Negatywna ocena, niez∏o˝enie w terminie
lub z∏o˝enie niekompletnego raportu kwartalnego
skutkuje zaprzestaniem dalszego dofinansowywania
dzia∏alnoÊci. Przepis ust. 13 stosuje si´ odpowiednio.

17.23) Podstawà rozliczenia umowy jest raport koƒ-
cowy. W przypadku z∏o˝enia niekompletnego raportu
koƒcowego Prezes Agencji wzywa wykonawc´ do je-
go uzupe∏nienia w terminie 14 dni.

18.23) Niez∏o˝enie w terminie raportu koƒcowego
lub nieuzupe∏nienie raportu w terminie, o którym mo-
wa w ust. 17, jest podstawà do uznania umowy za nie-
wykonanà. Przepis ust. 20 stosuje si´ odpowiednio.

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

20.23) Dotacja wykorzystana niezgodnie z przezna-
czeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci pod-
lega zwrotowi, na zasadach okreÊlonych w ustawie
o finansach publicznych, na wskazany przez Prezesa
Agencji rachunek bie˝àcy wydatków albo rachunek
bie˝àcy dochodów Paƒstwowej Agencji Atomistyki.

21.23) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

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

2) termin zawiadomienia przez Prezesa Agencji pod-
miotu, który z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie dotacji,
o udzieleniu dotacji i jej wysokoÊci albo o odmo-
wie udzielenia dotacji,

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji,

4) wzory raportów kwartalnych i koƒcowych z wyko-
nywania dzia∏alnoÊci, na którà zosta∏a udzielona
dotacja, oraz terminy sk∏adania tych raportów Pre-
zesowi Agencji 

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia w∏aÊciwe-
go dokumentowania przez ubiegajàcych si´ o udzie-
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lenie dotacji spe∏niania warunków jej udzielenia oraz
kontroli wykorzystania dotacji, a tak˝e prawid∏owego
jej rozliczenia przez wykonawc´.

Rozdzia∏ 3a

Stosowanie promieniowania jonizujàcego 
w celach medycznych

Art. 33a. 1. Stosowanie promieniowania jonizujà-
cego w celach medycznych obejmuje ekspozycje:

1) pacjentów, wynikajàcà z badaƒ lekarskich i lecze-
nia, w tym ze wst´pnych i okresowych badaƒ pra-
cowników;

2) osób poddawanych przesiewowym badaniom
z zastosowaniem promieniowania jonizujàcego;

3) zdrowych osób lub pacjentów uczestniczàcych
w eksperymentach medycznych;

4) osób poddawanych badaniom z zastosowaniem
promieniowania jonizujàcego w celach medyczno-
-prawnych, kiedy podj´cie tych badaƒ nie wynika
ze wskazaƒ zdrowotnych;

5) osób, które poza obowiàzkami zawodowymi,
Êwiadomie i z w∏asnej woli udzielajà pomocy pa-
cjentom i opiekujà si´ nimi.

2. Ekspozycje, o których mowa w ust. 1, wymaga-
jà uzasadnienia. Uzasadnienie jest oparte na przewa-
dze oczekiwanych korzyÊci zdrowotnych dla pacjenta
lub spo∏eczeƒstwa nad uszczerbkiem zdrowotnym,
który ekspozycja mo˝e spowodowaç.

3. Warunkiem w∏aÊciwego uzasadnienia jest zasto-
sowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub
leczniczej, której skutecznoÊç w okreÊlonej sytuacji kli-
nicznej zosta∏a udowodniona lub powszechnie uzna-
na. W procesie uzasadnienia ocenia si´ równie˝ korzy-
Êci i rodzaje ryzyka zwiàzane ze stosowaniem alterna-
tywnych procedur, s∏u˝àcych temu samemu celowi,
prowadzàcych do mniejszej ekspozycji na promienio-
wanie jonizujàce lub nienara˝ajàcych na jego dzia∏a-
nie.

4. Skierowanie pacjenta na okreÊlone badanie z za-
stosowaniem promieniowania jonizujàcego wynika
z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby
upowa˝nionej do kierowania na takie badanie, ˝e jego
wynik dostarczy informacji, które przyczynià si´ do
postawienia prawid∏owego rozpoznania lub wyklucze-
nia choroby, oceny jej przebiegu i post´pów leczenia
oraz, ˝e korzyÊci z tego tytu∏u przewy˝szà mo˝liwe
ujemne nast´pstwa dla zdrowia, które mogà byç zwià-
zane z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce.

5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e byç
wystawione po upewnieniu si´, ˝e inne alternatywne,
nieinwazyjne i nienara˝ajàce na dzia∏anie promienio-
wania jonizujàcego metody, a tak˝e wczeÊniej wyko-
nane badania z zastosowaniem promieniowania joni-
zujàcego nie mogà dostarczyç równowa˝nych infor-
macji.

6. W szczególnych przypadkach, podlegajàcych
ka˝dorazowo odr´bnej ocenie, mo˝na wykonaç bada-
nie z zastosowaniem promieniowania jonizujàcego,
je˝eli nie zosta∏o ono uzasadnione w sposób, o którym
mowa w ust. 3—5. 

7. Dokonanie badania z zastosowaniem promie-
niowania jonizujàcego uzasadnionego w sposób,
o którym mowa w ust. 6, odnotowuje si´ w dokumen-
tacji chorego. Dotyczy to w szczególnoÊci ekspozycji
w celach medyczno-prawnych.

8. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci wyklucza-
jàcych lub ograniczajàcych zakres zastosowania pro-
cedury radiologicznej u pacjenta, pomimo ˝e jest ona
ogólnie uzasadniona, o odstàpieniu od jej wykonania
lub o zakresie jej zastosowania decyduje lekarz kieru-
jàcy lub wykonujàcy badanie.

9. Dokonywanie ekspozycji na promieniowanie jo-
nizujàce w celach medycznych w wyniku procedury,
która nie zosta∏a uzasadniona w sposób okreÊlony
w ust. 3—5, jest niedopuszczalne, z zastrze˝eniem
ust. 6.

Art. 33b. 1. Skierowanie na leczenie promieniowa-
niem jonizujàcym wydaje lekarz onkolog lub lekarz in-
nej specjalnoÊci w∏aÊciwej ze wzgl´du na rodzaj scho-
rzenia, po rozwa˝eniu uzasadnieƒ dla innych sposo-
bów leczenia, wynikajàcych z natury choroby, stanu
pacjenta i mo˝liwych przeciwwskazaƒ do radioterapii. 

2. O podj´ciu i zakresie leczenia lub odstàpieniu od
niego decyduje specjalista z zakresu radioterapii on-
kologicznej, kierujàc si´:

1) rokowaniem co do powodzenia leczenia;

2) zaawansowaniem i naturà choroby;

3) koniecznoÊcià jednoczesnego lub zast´pczego in-
nego leczenia;

4) stanem zdrowia pacjenta;

5) ewentualnymi przeciwwskazaniami do radiotera-
pii.

3. Lekarz kierujàcy pacjenta na badanie lub lecze-
nie promieniowaniem jonizujàcym uzasadnia swojà
decyzj´ w skierowaniu. Lekarz prowadzàcy badanie
lub leczenie jest obowiàzany oceniç poprawnoÊç uza-
sadnienia skierowania i odpowiada za wybór odpo-
wiedniej procedury oraz jej poprawnà realizacj´.

Art. 33c. 1. W∏aÊciwe badanie i leczenie przy u˝y-
ciu promieniowania jonizujàcego wymaga optymali-
zacji ochrony radiologicznej pacjenta przed jego nie-
po˝àdanym dzia∏aniem.

2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich
i z zakresu medycyny nuklearnej ogranicza si´ efektyw-
ne dawki promieniowania do mo˝liwie najni˝szego po-
ziomu — przy uwzgl´dnieniu czynników ekonomicz-
nych i spo∏ecznych — który zapewni uzyskanie wyni-
ku badania o za∏o˝onych walorach diagnostycznych.
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Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta jest
tak˝e realizowana przez redukcj´ do minimum badaƒ
niepotrzebnie powtarzanych i wadliwie wykonanych.

3. W radiologii zabiegowej, poza wymaganiami
okreÊlonymi w ust. 2, podejmuje si´ wszystkie nie-
zb´dne kroki, majàce na celu zapobie˝enie popro-
miennym uszkodzeniom skóry i tkanek pod nià po∏o-
˝onych w wyniku stosowania zlokalizowanej d∏ugo-
trwa∏ej ekspozycji, zw∏aszcza na wiàzk´ promieniowa-
nia X o dawce du˝ej mocy.

4. W radioterapii optymalizacja ochrony radiolo-
gicznej pacjenta wymaga mo˝liwie maksymalnej
ochrony przed promieniowaniem zdrowych narzàdów
i tkanek przy realizacji napromienienia obj´toÊci tar-
czowej przepisanà dawkà leczniczà, zaaplikowanà
w takim re˝imie czasowym, który zapewni jej maksy-
malnà skutecznoÊç (wyleczalnoÊç choroby).

5. Osoby wykonujàce i nadzorujàce wykonywanie
badaƒ i zabiegów leczniczych sà obowiàzane do pod-
noszenia swoich kwalifikacji zgodnie z wymaganiami,
o których mowa w art. 33i ust. 2. 

6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety
w cià˝y i kobiety karmiàce piersià, a tak˝e osoby z oto-
czenia i rodziny pacjentów poddanych terapii przy
u˝yciu produktów radiofarmaceutycznych, podlegajà
szczególnej ochronie w zwiàzku z ekspozycjà na pro-
mieniowanie w diagnostyce i terapii.

7. Jednostki ochrony zdrowia24) wykonujàce zabie-
gi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nukle-
arnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki sà
obowiàzane podjàç dzia∏ania zmierzajàce do zapobie-
˝enia medycznym wypadkom radiologicznym. W tym
celu dokonuje si´ kontroli fizycznych parametrów
urzàdzeƒ radiologicznych oraz klinicznych audytów
wewn´trznych i zewn´trznych, a tak˝e wprowadza si´
system zarzàdzania jakoÊcià.

8. Koszty przeprowadzania klinicznych audytów
wewn´trznych i zewn´trznych, o których mowa
w ust. 7, ponoszà jednostki ochrony zdrowia24).

9. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki bezpiecznego sto-
sowania promieniowania jonizujàcego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa
w art. 33a ust. 1, w tym:

1) zasady i metody dobrej praktyki medycznej, zmie-
rzajàcej do ograniczenia dawek dla pacjentów
w rentgenodiagnostyce, diagnostyce radioizoto-
powej i radiologii zabiegowej, w∏àczajàc w to po-
ziomy referencyjne oraz fizyczne parametry badaƒ
rentgenowskich warunkujàcych uznanie post´po-
wania za zgodne z dobrà praktykà medycznà,

2) wymagania i szczegó∏owe zasady realizacji syste-
mu zarzàdzania jakoÊcià w rentgenodiagnostyce,
radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i ra-
dioterapii,

3) wymagania dotyczàce szkolenia specjalistycznego
osób wykonujàcych i nadzorujàcych wykonywanie
badaƒ i zabiegów leczniczych,

4) szczególne zasady dotyczàce ekspozycji na pro-
mieniowanie jonizujàce w diagnostyce i terapii
dzieci, kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w cià˝y
i kobiet karmiàcych piersià,

5) zasady zabezpieczenia przed nadmiernà ekspozy-
cjà osób z otoczenia i rodzin pacjentów po terapii
przy u˝yciu produktów radiofarmaceutycznych,

6) szczegó∏owe wymagania dotyczàce badaƒ prze-
siewowych i eksperymentów medycznych wynika-
jàce ze specyfiki wykonywania ekspozycji w celach
medycznych, 

7) szczegó∏owe zasady zapobiegania nieszcz´Êliwym
wypadkom radiologicznym w radioterapii, medy-
cynie nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentge-
nodiagnostyce oraz sposoby i tryb post´powania
po ich wystàpieniu,

8) ograniczniki dawek dla osób, o których mowa
w art. 33a ust. 1 pkt 3 i 5,

9) zasady wykonywania kontroli fizycznych parame-
trów urzàdzeƒ radiologicznych oraz klinicznych au-
dytów wewn´trznych i zewn´trznych nad przestrze-
ganiem wymogów ochrony radiologicznej pacjenta

— majàc na celu zapewnienie wysokiej jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug medycznych i uwzgl´dniajàc
standardy obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 33d. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce w celach
medycznych, polegajàcej na udzielaniu Êwiadczeƒ
zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej,
w tym leczenia chorób nowotworowych przy u˝yciu
produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç wyda-
na podmiotowi, który:

1) dysponuje odpowiednià liczbà personelu o w∏aÊci-
wych kwalifikacjach;

2) dysponuje urzàdzeniami radiologicznymi niezb´d-
nymi dla wykonywania badaƒ diagnostycznych
i leczenia;

3) stosuje w∏aÊciwe procedury post´powania me-
dycznego;

4) posiada system zarzàdzania jakoÊcià w zakresie
Êwiadczonych us∏ug medycznych z wykorzysta-
niem promieniowania jonizujàcego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana
po uzyskaniu:

1) pozytywnej opinii konsultanta krajowego do
spraw radioterapii onkologicznej lub konsultanta
krajowego do spraw medycyny nuklearnej;

2) pozytywnej opinii paƒstwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
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4. Zgoda mo˝e byç cofni´ta na sta∏e lub czasowo
na wniosek komisji, o której mowa w art. 33g ust. 1
pkt 1 lub 2, w przypadku gdy jednostka ochrony zdro-
wia24) nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minimalne wymagania dla
jednostek ochrony zdrowia24) ubiegajàcych si´ o wy-
danie zgody, o której mowa w ust. 1, dotyczàce wypo-
sa˝enia w terapeutyczne i diagnostyczne urzàdzenia
radiologiczne, wyposa˝enia pomocniczego oraz li-
czebnoÊci i kwalifikacji personelu, a tak˝e zakres doku-
mentacji niezb´dnej do uzyskania przez jednostk´
ochrony zdrowia24) zgody, o której mowa w ust. 1, ma-
jàc na wzgl´dzie bezpieczeƒstwo personelu i pacjen-
tów.

Art. 33e. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàza-
nej z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce w ce-
lach medycznych polegajàcej na udzielaniu Êwiad-
czeƒ zdrowotnych z zakresu badaƒ rentgenodiagno-
stycznych, badaƒ diagnostycznych i leczenia chorób
nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia cho-
rób nowotworowych z wykorzystaniem produktów
radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu ra-
diologii zabiegowej wymaga zgody paƒstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z zastrze˝e-
niem ust. 2. 

2. W przypadku jednostek ochrony zdrowia24) pod-
leg∏ych lub podporzàdkowanych Ministrowi Obrony
Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla
których jest on organem za∏o˝ycielskim, zgod´, o któ-
rej mowa w ust. 1, wydaje komendant wojskowego
oÊrodka medycyny prewencyjnej, a w przypadku jed-
nostek ochrony zdrowia24) podleg∏ych lub podporzàd-
kowanych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych lub przez niego nadzorowanych albo dla
których jest on organem za∏o˝ycielskim — paƒstwowy
inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç wy-
dana podmiotowi, który:

1) dysponuje odpowiednià liczbà personelu o w∏aÊci-
wych kwalifikacjach;

2) dysponuje urzàdzeniami radiologicznymi niezb´d-
nymi dla wykonywania badaƒ diagnostycznych
i leczenia;

3) stosuje w∏aÊciwe procedury post´powania me-
dycznego;

4) posiada system zarzàdzania jakoÊcià Êwiadczo-
nych us∏ug medycznych w zakresie, o którym mo-
wa w ust. 1.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2, jest wydawa-
na po uzyskaniu opinii w∏aÊciwego terenowo konsul-
tanta wojewódzkiego do spraw radiologii — diagno-
styki obrazowej lub medycyny nuklearnej.

5. Opini´, o której mowa w ust. 4, konsultant wo-
jewódzki wydaje nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia otrzymania od organu wydajàcego zgod´ wnio-
sku o wydanie opinii.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dla jednostek ochrony zdro-
wia24) udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, diagno-
styki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworo-
wych, minimalne wymagania dotyczàce wyposa˝enia
w urzàdzenia radiologiczne, wyposa˝enia pomocni-
czego oraz kwalifikacji personelu, a tak˝e zakres doku-
mentacji niezb´dnej do uzyskania zgody, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, majàc na wzgl´dzie bezpieczeƒstwo
personelu i pacjentów.

7. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do rentge-
nowskich aparatów stomatologicznych oraz urzàdzeƒ
s∏u˝àcych wy∏àcznie do densytometrii koÊci.

Art. 33f. Zezwolenia i zgody, o których mowa
w art. 5 ust. 4 oraz art. 33d ust. 1 i art. 33e ust. 1 i 2, sà
przekazywane niezw∏ocznie przez organ wydajàcy do
G∏ównego Inspektora Sanitarnego, który prowadzi ich
centralny rejestr.

Art. 33g. 1. Powo∏uje si´ komisje do spraw proce-
dur i audytów klinicznych zewn´trznych, zwane dalej
„komisjami”, w zakresie:

1) radioterapii onkologicznej;

2) medycyny nuklearnej;

3) radiologii — diagnostyki obrazowej i radiologii za-
biegowej.

2. W sk∏ad komisji wchodzà odpowiednio:

1) konsultanci krajowi do spraw radioterapii onkolo-
gicznej, medycyny nuklearnej oraz radiologii —
diagnostyki obrazowej;

2) eksperci zaproponowani przez Polskie Lekarskie
Towarzystwo Radiologiczne, Polskie Towarzystwo
Medycyny Nuklearnej, Polskie Towarzystwo Onko-
logiczne oraz Polskie Towarzystwo Fizyki Medycz-
nej;

3) przedstawiciele ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. Przewodniczàcymi komisji sà odpowiedni kon-
sultanci krajowi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a ich
cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia.

4. Komisje ustalajà swoje regulaminy pracy, które
sà zatwierdzane przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia. 

5. Komisje opracowujà, w formie pisemnej, wzor-
cowe procedury radiologiczne dla uzasadnionych eks-
pozycji medycznych uznanych za standardowe. 
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6. Jednostka ochrony zdrowia24) tworzy na podsta-
wie procedur, o których mowa w ust. 5, udokumento-
wane robocze procedury post´powania wymagane
przez system zarzàdzania jakoÊcià.

7. Wykaz procedur wzorcowych podlega publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Ministerstwa Zdrowia.

8. Procedury wzorcowe podlegajà ocenie, w przy-
padku gdy pojawiajà si´ nowe dane o ich skuteczno-
Êci lub konsekwencji stosowania. 

9. Procedury uznane, na podstawie oceny, o której
mowa w ust. 8, za niewystarczajàco skuteczne sà usu-
wane z wykazu, o którym mowa w ust. 7.

10. Nowe rodzaje zastosowaƒ promieniowania 
jonizujàcego w celach medycznych podlegajà ocenie
komisji i po ich uzasadnieniu mogà zostaç wprowa-
dzone do wykazu, o którym mowa w ust. 7.

11.25) Komisje mogà z∏o˝yç wniosek o czasowe lub
sta∏e cofni´cie zgody na udzielanie Êwiadczeƒ w zakre-
sie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej
oraz radiologii — diagnostyki obrazowej oraz radio-
logii zabiegowej przez jednostk´ ochrony zdrowia,
w przypadku gdy nie spe∏nia ona podstawowych 
wymagaƒ jakoÊci us∏ug i bezpieczeƒstwa pacjentów
zgodnych z wymaganiami przepisów wydanych na
podstawie art. 33c ust. 9, art. 33d ust. 5 i art. 33e ust. 6.

12.25) W przypadku wniosku o czasowe cofni´cie
zgody w∏aÊciwa komisja przedstawia zakres dzia∏aƒ,
które jednostka ochrony zdrowia jest obowiàzana
podjàç dla ponownego uzyskania zgody.

13. Niewykonanie dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 12, skutkuje wnioskiem o sta∏e cofni´cie zgody.

14. Komisje przeprowadzajà nie rzadziej ni˝ co
4 lata audyt kliniczny zewn´trzny obejmujàcy przeglàd
poprawnoÊci stosowanych procedur w zakresie udzie-
lanych Êwiadczeƒ oraz kwalifikacje personelu, w tym
równie˝ w zakresie okreÊlonym w art. 33i, a tak˝e
w zakresie wyposa˝enia w aparatur´, warunków loka-
lowych i systemu zarzàdzania jakoÊcià.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dotyczàce formy i treÊci procedur wzorcowych i robo-
czych, o których mowa w ust. 5 i 6, uwzgl´dniajàc za-
lecenia Unii Europejskiej.

Art. 33h. Eksperymenty medyczne z zastosowa-
niem promieniowania jonizujàcego mogà byç wyko-
nywane wy∏àcznie w ramach badaƒ naukowych lub
kontrolowanych badaƒ klinicznych przez medyczne
jednostki naukowe.

Art. 33i. 1. Konsultanci krajowi w dziedzinie radio-
terapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, radiologii
— diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej, in˝ynierii
medycznej, a tak˝e tych dziedzin medycyny, w których

wykonuje si´ zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej,
w opracowywanych programach specjalizacji uwzgl´d-
niajà szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta, w za-
kresie zgodnym z zaleceniami Unii Europejskiej i kon-
sultujà jego program z Centrum, o którym mowa
w art. 33j ust. 1.

2. SpecjaliÊci z dziedzin medycznych, o których
mowa w ust. 1, oraz medyczny personel pomocniczy
sà obowiàzani do ustawicznego kszta∏cenia z zakresu
ochrony radiologicznej pacjenta poprzez uczestnictwo
w szkoleniu podyplomowym oraz w formach okreÊlo-
nych przez odpowiednich konsultantów krajowych, na
zasadach okreÊlonych przepisami regulujàcymi obo-
wiàzek doskonalenia zawodowego w zawodach me-
dycznych.

Art. 33j. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
tworzy Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, dzia∏a-
jàce w formie zak∏adu bud˝etowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´, tryb dzia∏ania
i szczegó∏owe zadania Centrum, majàc na uwadze za-
pewnienie monitorowania stanu ochrony radiologicz-
nej niezb´dnego przy stosowaniu promieniowania jo-
nizujàcego w celach medycznych.

3. Do zadaƒ Centrum nale˝y:

1) monitorowanie stanu ochrony radiologicznej wy-
nikajàcego ze stosowania promieniowania jonizu-
jàcego w celach medycznych w oparciu o:

a) dzia∏alnoÊç kontrolnà Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej,

b) sprawozdania komisji, 

c) informacje uzyskiwane z kontroli dawek indywi-
dualnych, ocen nara˝enia populacji pochodzà-
cego od êróde∏ promieniowania stosowanych
w celach medycznych,

d) badania naukowe;

2) sk∏adanie rocznych sprawozdaƒ ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zdrowia z oceny wdro˝enia wy-
magaƒ bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujàcego w celach medycznych;

3) zapewnienie wsparcia merytorycznego i fachowe-
go doradztwa dla komórek organizacyjnych higie-
ny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epi-
demiologicznych w zakresie medycznych zastoso-
waƒ promieniowania jonizujàcego;

4) opracowywanie metod i procedur badaƒ parame-
trów technicznych urzàdzeƒ radiologicznych;

5) opiniowanie projektów przepisów w dziedzinie
ochrony radiologicznej pacjenta;

6) udzia∏ w komisjach wyjaÊniajàcych przyczyny wy-
padków wynikajàcych ze stosowania promienio-
wania jonizujàcego w medycynie;
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7) konsultowanie programów szkoleniowych z zakre-
su ochrony radiologicznej dla lekarzy specjalistów
ró˝nych dziedzin;

8) wspó∏praca z Prezesem Agencji, G∏ównym Inspek-
torem Sanitarnym, G∏ównym Inspektorem Sani-
tarnym Wojska Polskiego oraz G∏ównym Inspekto-
rem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji;

9) przeprowadzanie w okresach 5-letnich oceny daw-
ki dla ludnoÊci, wynikajàcej z medycznych zasto-
sowaƒ promieniowania jonizujàcego.

4. Centrum mo˝e prowadziç odp∏atnie dzia∏alnoÊç
polegajàcà na:

1) prowadzeniu dzia∏alnoÊci szkoleniowej z zakresu
ochrony radiologicznej;

2) opracowaniu, t∏umaczeniu oraz publikowaniu ma-
teria∏ów szkoleniowych;

3) certyfikowaniu laboratoriów prowadzàcych dla ce-
lów ochrony radiologicznej pacjentów ocen´ para-
metrów technicznych aparatury rentgenodiagno-
stycznej;

4) skalowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej do
pomiaru promieniowania jonizujàcego dla celów
ochrony radiologicznej.

Art. 33k. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi
krajowà baz´ danych urzàdzeƒ radiologicznych.

2. Paƒstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni,
komendanci wojskowych oÊrodków medycyny pre-
wencyjnej, paƒstwowi inspektorzy sanitarni Minister-
stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Prezes
Agencji przesy∏ajà G∏ównemu Inspektorowi Sanitar-
nemu, nie rzadziej ni˝ raz w roku, informacje dotyczà-
ce urzàdzeƒ radiologicznych, na których stosowanie
wydajà zezwolenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ bazy danych
urzàdzeƒ radiologicznych, a tak˝e zakres informacji,
o których mowa w ust. 2, i sposób ich przekazywania,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci prowadzenia w∏aÊci-
wej polityki w zakresie zapewnienia dost´pnoÊci us∏ug
diagnostycznych i terapeutycznych oraz gospodarki
i wymiany urzàdzeƒ radiologicznych.

Rozdzia∏ 4

Obiekty jàdrowe

Art. 34. Obiekty jàdrowe oraz zwiàzane z nimi bu-
dynki i urzàdzenia, których uszkodzenie lub zak∏ócenie
pracy mog∏oby spowodowaç skutki istotne z punktu
widzenia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radio-
logicznej, podlegajà obowiàzkowej ochronie fizycznej
zgodnie z przepisami dotyczàcymi ochrony osób
i mienia.

Art. 35. 1. Obowiàzek spe∏nienia wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej oraz

ochrony fizycznej obiektu jàdrowego, a tak˝e budyn-
ków i urzàdzeƒ, o których mowa w art. 34, w okresie
ustalania 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 oraz ochrony fizycznej spo-
czywa na innych uczestnikach procesu inwestycyjne-
go, odpowiednio do zakresu 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
przebywajàcych w obiekcie lub innych osób i ska˝enie
Êrodowiska by∏o mo˝liwie jak najmniejsze przy roz-
sàdnym uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych
i spo∏ecznych i nie przekracza∏o dawek granicznych
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 pkt 1.

Art. 36. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod budow´ obiektu jàdrowego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póên. zm.26)) wydaje t´ decy-
zj´ po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji
w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej.

2. W przypadku gdy obiekt jàdrowy zosta∏ umiesz-
czony w projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, projekt planu wymaga uzgod-
nienia z Prezesem Agencji w trybie okreÊlonym
w ustawie, o której mowa w ust. 1.

Art. 37. Prezes Agencji wydaje zezwolenie na bu-
dow´, rozruch i próbnà eksploatacj´ obiektu jàdrowe-
go na wniosek inwestora, a zezwolenie na sta∏à eks-
ploatacj´ i likwidacj´ — na wniosek kierownika jed-
nostki eksploatujàcej. Zezwolenie jest warunkiem uzy-
skania pozwolenia na budow´, u˝ytkowanie i rozbiór-
k´ obiektu jàdrowego wydawanego na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217).

Art. 38. 1. Wokó∏ obiektu jàdrowego wojewoda
tworzy obszar ograniczonego u˝ytkowania, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z póên. zm.27)).
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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 jàdro-
wego 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 ograniczone-
go u˝ytkowania stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w ust. 1.

Art. 39. Prezes Agencji wydaje nakaz zmniejszenia
mocy lub wy∏àczenia obiektu jàdrowego z eksploata-
cji, je˝eli z jego oceny wynika, ˝e dalsza eksploatacja
takiego obiektu zagra˝a bezpieczeƒstwu jàdrowemu.
Ponowne zwi´kszenie mocy lub uruchomienie obiektu
jàdrowego wymaga zgody Prezesa Agencji.

Rozdzia∏ 5

Materia∏y i technologie jàdrowe

Art. 40. W rozumieniu niniejszego rozdzia∏u u˝yte
okreÊlenia oznaczajà:

1) dokumentacja jàdrowa: 

a) dokumenty dotyczàce pochodzenia, stanu lub
ruchu materia∏ów jàdrowych,

b) deklaracje, powiadomienia (notyfikacje) i spra-
wozdania przekazywane do Komisji Europej-
skiej, dotyczàce materia∏ów jàdrowych i urzà-
dzeƒ, w których materia∏y jàdrowe by∏y, sà lub
majà byç stosowane, przetwarzane, przecho-
wywane lub transportowane, 

c) dokumenty dotyczàce pracy urzàdzeƒ, o któ-
rych mowa w lit. b,

d) dokumentacj´ projektowo-eksploatacyjnà za-
wierajàcà podstawowe charakterystyki tech-
niczne obiektu wskazane w przepisach Unii Eu-
ropejskiej dotyczàcych zabezpieczeƒ materia-
∏ów jàdrowych,

e) deklaracje i plany dzia∏ania zwiàzane z wykorzy-
staniem materia∏ów jàdrowych,

f) oceny, zalecenia, polecenia i decyzje Komisji
Europejskiej w sprawach dotyczàcych zabezpie-
czeƒ materia∏ów jàdrowych;

1a)28) deklaracja dla terenu obiektu — ogólny opis
ka˝dego budynku dla terenu obiektu, ∏àcznie z opi-
sem sposobu jego wykorzystania i zawartoÊci,
wraz z mapà terenu obiektu, który Rzeczpospolita
Polska jest zobowiàzana dostarczyç Mi´dzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zgodnie
z art. 2 lit. a pkt (iii) Protoko∏u dodatkowego;

2) ewidencja materia∏ów jàdrowych — dokumen-
towanie zgodnie z wymaganiami zabezpieczeƒ
materia∏ów jàdrowych, oddzielnie dla ka˝dego
rejonu bilansu materia∏owego, w oparciu o pro-
wadzonà rachunkowoÊç materia∏owà, informa-
cji o stanie inwentarza materia∏ów wyjÊciowych
i specjalnych materia∏ów rozszczepialnych, do-
tyczàce w szczególnoÊci iloÊci, rodzaju, lokali-
zacji, zmian w inwentarzu oraz pochodzenia
i przeznaczenia tych materia∏ów;

3) Euratom — Europejskà Wspólnot´ Energii Ato-
mowej;

3a)29) inspektorzy Euratomu — inspektorów Komi-
sji Europejskiej do spraw zabezpieczeƒ materia-
∏ów jàdrowych wyznaczonych do dzia∏ania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z art. 81 Traktatu Euratom;

3b)29) inspektorzy MAEA — inspektorów MAEA do
spraw zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych wy-
znaczonych do dzia∏ania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zgodnie z art. 85 Porozumie-
nia;

4) kontrola technologii jàdrowych — dzia∏ania 
podejmowane w celu stwierdzenia, czy dzia-
∏alnoÊç badawczo-rozwojowa, zdefiniowana
w art. 18 lit. a Protoko∏u dodatkowego, dzia∏al-
noÊç wytwórcza wymieniona w aneksie I do
Protoko∏u dodatkowego, oraz urzàdzenia, cz´Êci
urzàdzeƒ i materia∏y wymienione w aneksie II
do Protoko∏u dodatkowego, a tak˝e pozyskiwa-
ne z zagranicy lub przekazywane za granic´
technologie jàdrowe, dotyczà zastosowaƒ nie-
prowadzàcych do wykorzystania materia∏ów jà-
drowych w sposób niezgodny z wymaganiami
Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej;

4a)30) lokalizacja poza obiektem — urzàdzenie lub
lokalizacj´, które sà okreÊlone w art. 18 lit. j Pro-
toko∏u dodatkowego;

4b)30) materia∏y wyjÊciowe — materia∏y nale˝àce
do materia∏ów jàdrowych, zdefiniowane
w art. 197 ust. 3 Traktatu Euratom;

5)31) obiekt — obiekt zdefiniowany w art. 98 ust. 2
lit. I Porozumienia;

6)32) Porozumienie — Porozumienie mi´dzy Króle-
stwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Fe-
deralnà Niemiec, Irlandià, Republikà W∏oskà,
Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem
Niderlandów, Europejskà Wspólnotà Energii
Atomowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii
Atomowej dotyczàce wprowadzenia w ˝ycie ar-
tyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrze-
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nianiu broni jàdrowej, podpisane w Brukseli
dnia 5 kwietnia 1973 r.;

7)32) Protokó∏ dodatkowy — Protokó∏ dodatkowy
do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii, Kró-
lestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà
Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Repu-
blikà Greckà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wiel-
kim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Ni-
derlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem
Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejskà
Wspólnotà Energii Atomowej a Mi´dzynaro-
dowà Agencjà Energii Atomowej dotyczàcego
wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4
Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej,
podpisany w Wiedniu dnia 22 wrzeÊnia 1998 r.;

8)32) rejon bilansu materia∏owego — obszar na te-
renie obiektu lub poza nim okreÊlony w art. 98
ust. 2 lit. M Porozumienia;

8a)33) specjalne materia∏y rozszczepialne — mate-
ria∏y nale˝àce do materia∏ów jàdrowych zdefi-
niowane w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom;

8b)33) Êrodki techniczne zabezpieczeƒ — aparaty
kontrolne i pomiarowe, przyrzàdy wykrywajàce
promieniowanie jonizujàce, urzàdzenia obser-
wacyjno-rejestrujàce, urzàdzenia sygnalizujàce
stan lub sposób dzia∏ania obiektu, Êrodki zamy-
kajàce, w tym piecz´cie zabezpieczajàce, oraz
urzàdzenia s∏u˝àce do przekazywania informacji
na odleg∏oÊç, w tym tak˝e poza granice paƒ-
stwa, instalowane w celu uzyskiwania ciàg∏ej
informacji o iloÊci i jakoÊci materia∏ów jàdro-
wych podlegajàcych zabezpieczeniom;

9) technologie jàdrowe — technologie zwiàzane
z jàdrowym cyklem paliwowym, w szczególno-
Êci:
a) s∏u˝àce do wytwarzania, przetwarzania, wzbo-

gacania izotopowego lub stosowania mate-
ria∏ów wyjÊciowych (êród∏owych) lub specjal-
nych materia∏ów rozszczepialnych w obiek-
tach jàdrowych,

b) stosowane w post´powaniu z wysoko-
i Êrednioaktywnymi odpadami promienio-
twórczymi zawierajàcymi specjalne materia-
∏y rozszczepialne,

c) s∏u˝àce do wytwarzania urzàdzeƒ lub ich cz´-
Êci niezb´dnych do wytwarzania, przetwarza-
nia, napromieniowania lub stosowania ma-
teria∏ów wyjÊciowych (êród∏owych), specjal-
nych materia∏ów rozszczepialnych, ci´˝kiej
wody, deuteru, trytu lub jàdrowo czystego
grafitu;

10) teren obiektu — teren obiektu zdefiniowany
w art. 18 lit. b Protoko∏u dodatkowego;

11) Uk∏ad — Uk∏ad o nierozprzestrzenianiu broni 
jàdrowej, sporzàdzony w Moskwie, Waszyng-
tonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U.
z 1970 r. Nr 8, poz. 60);

12) zabezpieczenia materia∏ów jàdrowych — zespó∏
Êrodków prawnych i organizacyjnych oraz roz-
wiàzaƒ praktycznych, ustanowionych w ramach
Uk∏adu, Porozumienia, Protoko∏u dodatkowego
i Traktatu Euratom oraz przepisów wydanych
na jego podstawie, w zamiarze niedopuszczenia
do wykorzystania materia∏ów jàdrowych stoso-
wanych w pokojowej dzia∏alnoÊci do wytwarza-
nia broni jàdrowej, innych jàdrowych urzàdzeƒ
wybuchowych lub do celów nieznanych.

Art. 41. 1. Materia∏y jàdrowe, z wyjàtkiem rud ura-
nu i toru, podlegajà ochronie fizycznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z materia∏ami jàdrowymi opra-
cowuje system ochrony fizycznej, który zatwierdza
Prezes Agencji.

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

Art. 41a.34) 1. Podejmowanie i prowadzenie dzia-
∏alnoÊci polegajàcej na wykorzystywaniu materia∏ów
jàdrowych lub technologii jàdrowych do budowy bro-
ni jàdrowej lub jàdrowych ∏adunków wybuchowych
jest zabronione. 

2. Prezes Agencji koordynuje wype∏nianie zobo-
wiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zabezpie-
czeƒ materia∏ów jàdrowych i kontroli technologii 
jàdrowych, prowadzi krajowy system gromadzenia
i przetwarzania danych zwiàzanych z wype∏nianiem
tych zobowiàzaƒ oraz bilansuje stan iloÊciowy mate-
ria∏ów wyjÊciowych i specjalnych materia∏ów roz-
szczepialnych w kraju.

3. W celu uzyskania potwierdzenia, ˝e zakaz, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest przestrzegany, a zobowiàza-
nia przyj´te przez Rzeczpospolità Polskà w zakresie
zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych i kontroli techno-
logii jàdrowych sà w sposób w∏aÊciwy wype∏niane,
organy dozoru jàdrowego prowadzà kontrol´ obej-
mujàcà:

1) materia∏y wyjÊciowe i specjalne materia∏y roz-
szczepialne wytwarzane, przetwarzane, przecho-
wywane, stosowane lub transportowane na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegajàce ewi-
dencji materia∏ów jàdrowych, z wyjàtkiem mate-
ria∏ów przewo˝onych tranzytem przez to teryto-
rium; 

2) dokumentacj´ jàdrowà;

3) pomieszczenia i urzàdzenia znajdujàce si´ na tere-
nie obiektu;

4) miejsca, w których mogà wyst´powaç Êlady dzia-
∏alnoÊci z materia∏ami jàdrowymi lub technologia-
mi jàdrowymi, w szczególnoÊci wycofane z eks-
ploatacji obiekty i lokalizacje poza obiektami;
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5) miejsca, w których mogà wyst´powaç Êlady wy-
dobycia lub przerobu rud uranu i toru;

6) miejsca sk∏adowania odpadów promieniotwór-
czych, które mogà zawieraç specjalne materia∏y
rozszczepialne;

7) miejsca, w których wykorzystuje si´ materia∏y jà-
drowe do celów niejàdrowych;

8) miejsca, w których znajdujà si´ materia∏y wyjÊcio-
we, które nie osiàgn´∏y sk∏adu i stopnia czystoÊci
kwalifikujàcych je do wykorzystania do produkcji
paliwa jàdrowego lub do wzbogacania izotopowe-
go;

9) dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w zakresie tech-
nologii jàdrowych zdefiniowanà w art. 18 lit. a Pro-
toko∏u dodatkowego;

10) wytwarzanie cz´Êci urzàdzeƒ oraz urzàdzeƒ i ma-
teria∏ów wymienionych w za∏àczniku numer I do
Protoko∏u dodatkowego;

11) przywóz oraz wywóz urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ
i materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II
do Protoko∏u dodatkowego. 

4. W zwiàzku z prowadzonà kontrolà organy dozo-
ru jàdrowego majà prawo: 

1) dost´pu o ka˝dej porze do materia∏ów, urzàdzeƒ
i ich cz´Êci, pomieszczeƒ i miejsc, o których mowa
w ust. 3;

2) wglàdu do dokumentacji, o której mowa w ust. 3;

3) do ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji do-
tyczàcych dzia∏alnoÊci z materia∏ami, technologia-
mi, urzàdzeniami i cz´Êciami urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 3.

5. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o obrocie
z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa.

6. O prowadzeniu kontroli dzia∏alnoÊci badawczo-
-rozwojowej w zakresie technologii jàdrowych,
w szczególnoÊci w odniesieniu do wieloletnich pla-
nów takiej dzia∏alnoÊci, Prezes Agencji informuje mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw nauki w terminie 14 dni
od dnia rozpocz´cia kontroli.

Art. 41b.34) Kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi
w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem:

1) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspekto-
rom Euratomu oraz inspektorom MAEA dokona-
nie kontroli prowadzonej przez siebie dzia∏alnoÊci
w zakresie okreÊlonym wymaganiami zabezpie-
czeƒ materia∏ów jàdrowych, zapewniajàc w szcze-
gólnoÊci dost´p do dokumentacji jàdrowej, mate-
ria∏ów jàdrowych, budynków, pomieszczeƒ i urzà-

dzeƒ obiektu lub lokalizacji poza obiektem oraz do
Êrodków technicznych zabezpieczeƒ zainstalowa-
nych lub zdeponowanych przez inspektorów Eura-
tomu lub MAEA;

2) dostarcza Prezesowi Agencji kopie dokumentacji
jàdrowej przekazywanej Komisji Europejskiej oraz
od niej otrzymywanej w ciàgu jednego dnia robo-
czego od jej wys∏ania albo otrzymania;

3) przekazuje Prezesowi Agencji na jego ˝àdanie wy-
jaÊnienia dotyczàce danych zawartych w doku-
mentacji jàdrowej, w zakresie i terminie okreÊlo-
nych w ˝àdaniu;

4) przekazuje organom dozoru jàdrowego, inspekto-
rom Euratomu i inspektorom MAEA informacje
o dzia∏alnoÊci eksploatacyjnej, o której mowa
w art. 2 lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatkowego, w za-
kresie i terminie okreÊlonych w ˝àdaniu;

5) w przypadku stwierdzenia utraty materia∏u jàdro-
wego wskutek nadzwyczajnego zdarzenia lub oko-
licznoÊci, a tak˝e je˝eli nastàpi∏o jego niedozwolo-
ne u˝ycie, niezw∏ocznie informuje o tym Prezesa
Agencji, podajàc:

a) iloÊç i rodzaj utraconego albo u˝ytego w niedo-
zwolony sposób materia∏u jàdrowego,

b) rejon bilansu materia∏owego, w którym mate-
ria∏ by∏ obj´ty ewidencjà,

c) okreÊlenie przyczyn i okolicznoÊci utraty lub
niedozwolonego u˝ycia materia∏u jàdrowego,

d) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu przeciwdzia∏ania
skutkom utraty lub niedozwolonego u˝ycia ma-
teria∏u jàdrowego oraz w celu zapobie˝enia po-
dobnym zdarzeniom w przysz∏oÊci;

6) zapewnia warunki niezb´dne do instalowania
uzgodnionych z inspektorami Euratomu oraz in-
spektorami MAEA Êrodków technicznych zabez-
pieczeƒ;

7) zapewnia zachowanie w stanie nienaruszonym in-
tegralnoÊci barier fizycznych i piecz´ci chronià-
cych przed nieupowa˝nionym dost´pem do mate-
ria∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ, wzorców, próbek oraz
Êrodków technicznych zabezpieczeƒ, zamkni´tych
przez inspektorów Euratomu lub inspektorów 
MAEA za pomocà barier fizycznych i piecz´ci,
a w przypadku stwierdzenia naruszenia integral-
noÊci barier fizycznych lub piecz´ci niezw∏ocznie
informuje o tym Prezesa Agencji, podajàc:

a) przyczyny i okolicznoÊci naruszenia,

b) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu przeciwdzia∏ania
skutkom naruszenia oraz w celu zapobie˝enia
naruszeniom w przysz∏oÊci;

8) organizuje wysy∏anie próbek pobranych dla lub
przez inspektorów Euratomu lub inspektorów 
MAEA oraz odbiór i wysy∏anie materia∏ów i sprz´-
tu s∏u˝àcych inspektorom do kontroli;
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9) zapoznaje inspektorów Euratomu i inspektorów
MAEA ze specyficznymi wymaganiami ochrony
radiologicznej obowiàzujàcymi na terenie obiektu
lub lokalizacji poza obiektem, wyposa˝a ich w nie-
zb´dne Êrodki ochrony osobistej oraz prowadzi
kontrol´ dawek promieniowania jonizujàcego
otrzymywanych przez inspektorów w trakcie pro-
wadzonej kontroli.

Art. 41c.34) Kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi
w lokalizacji poza obiektem, wyznaczonej przez Preze-
sa Agencji w uzgodnieniu z Komisjà Europejskà, prze-
kazuje Prezesowi Agencji w podanych przez niego za-
kresie i terminie informacje niezb´dne do sporzàdze-
nia zbiorczych sprawozdaƒ dla Komisji Europejskiej,
o których mowa w art. 64, 67 i 68 Porozumienia.

Art. 41d.35) 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
dzia∏ajàcej na terenie obiektu:

1) przygotowuje projekt aktualizacji deklaracji dla te-
renu obiektu i przekazuje ten projekt do uzgodnie-
nia Prezesowi Agencji do dnia 28 lutego ka˝dego
roku;

2) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspekto-
rom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p do
wskazanych przez nich zabudowaƒ, pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ jednostki na terenie obiektu, w których
nie znajdujà si´ materia∏y wyjÊciowe lub specjalne
materia∏y rozszczepialne:
a) w terminie 2 godzin od przedstawienia przez in-

spektora MAEA pisemnego polecenia przepro-
wadzenia w nich kontroli w normalnych godzi-
nach pracy jednostki organizacyjnej w ramach
dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. a pkt (i) Protoko∏u dodatkowego, lub
w zwiàzku z kontrolà prowadzonà na podstawie
Porozumienia,

b) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o de-
cyzji przeprowadzenia kontroli, przekazanym
przez Prezesa Agencji lub osob´ przez niego
upowa˝nionà za pomocà faksu, poczty elektro-
nicznej lub telefonicznie co najmniej 8 godzin
przed rozpocz´ciem kontroli, w przypadku gdy
kontrola w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego na
podstawie Protoko∏u dodatkowego nie jest pla-
nowana w zwyk∏ych godzinach pracy jednostki
lub nie jest planowana w zwiàzku z kontrolà
prowadzonà na podstawie Porozumienia;

3) w trakcie kontroli, o której mowa w pkt 2, umo˝-
liwia organom dozoru jàdrowego, inspektorom
MAEA i inspektorom Euratomu przeprowadzenie
czynnoÊci, o których mowa w art. 6 lit. a Protoko-
∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´dnych wy-
jaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czynno-
Êciami.

2. W przypadku gdy na terenie obiektu dzia∏a wi´-
cej ni˝ jedna jednostka organizacyjna, obowiàzki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, wype∏nia kierownik

jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa
Agencji, aktualizujàc deklaracj´ dla terenu obiektu
w oparciu o dane przekazane mu przez kierowników
wszystkich jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na
terenie obiektu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, kierownik
jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa
Agencji przekazuje kierownikom innych jednostek 
organizacyjnych dzia∏ajàcych na terenie obiektu infor-
macj´ o przedstawieniu przez inspektora MAEA pi-
semnego zawiadomienia o kontroli, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a.

Art. 41e.35) Kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç polegajàcà na sk∏adowaniu
odpadów promieniotwórczych zawierajàcych specjal-
ne materia∏y rozszczepialne lub na post´powaniu z ta-
kimi odpadami:

1) prowadzi dokumentacj´ odpadów promieniotwór-
czych zawierajàcych specjalne materia∏y rozszcze-
pialne, wobec których MAEA wyda∏a decyzj´ o za-
koƒczeniu ewidencji, obejmujàcà informacje o ilo-
Êci zawartego w nich plutonu, uranu-233, uranu
wzbogaconego co najmniej w 20 % w izotopy 
uranu-233 lub uranu-235, ich koncentracji, postaci
fizycznej, sposobie unieszkodliwienia oraz dacie
przyj´cia do sk∏adowiska albo przechowalnika
i miejscu sk∏adowania albo przechowywania;

2) informuje Prezesa Agencji o planowanym prze-
mieszczeniu poza granice sk∏adowiska albo prze-
chowalnika lub o planowanym przetwarzaniu od-
padów promieniotwórczych zawierajàcych mate-
ria∏y wymienione w pkt 1, z podaniem, odpowied-
nio, terminu przemieszczenia lub rozpocz´cia
przetwarzania i jego zakoƒczenia, w terminie co
najmniej 210 dni przed dniem rozpocz´cia prze-
mieszczania lub przetwarzania;

3) informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia
15 stycznia ka˝dego roku, o dokonanych w po-
przednim roku kalendarzowym zmianach w lokali-
zacji odpadów promieniotwórczych zawierajàcych
specjalne materia∏y rozszczepialne wymienione
w pkt 1;

4) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspekto-
rom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p do
budynków i urzàdzeƒ jednostki w celu dokonania
kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o któ-
rym mowa w art. 5 lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatko-
wego, umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 lit. b Protoko∏u dodatko-
wego, oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ
zwiàzanych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.

Art. 41f.35) Kierownik jednostki wykorzystujàcej
materia∏y jàdrowe do celów niejàdrowych lub jed-
nostki, w posiadaniu której znajdujà si´ materia∏y wyj-
Êciowe o sk∏adzie i czystoÊci niekwalifikujàcych ich do
produkcji paliwa jàdrowego lub do wzbogacania izo-
topowego: 

1) przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, informacj´, za okres 
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poprzedniego roku kalendarzowego, o iloÊci i sk∏a-
dzie chemicznym materia∏ów jàdrowych, dacie ich
przywozu lub przyj´cia i pochodzeniu, dacie ich
wywozu lub przekazania i miejscu przeznaczenia
oraz sposobie ich wykorzystania lub planowanego
wykorzystania, z podaniem terminu i sposobu wy-
korzystania;

2) umo˝liwia organom dozoru jàdrowego, inspekto-
rom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p do
materia∏ów jàdrowych w celu dokonania kontroli
w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mo-
wa w art. 5 lit. a pkt (ii) Protoko∏u dodatkowego,
umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 6 lit. b Protoko∏u dodatkowego,
oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàza-
nych z przeprowadzanymi czynnoÊciami.

Art. 41g.35) 1. Kierownik jednostki, która zamierza
prowadziç dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà zwiàza-
nà z jàdrowym cyklem paliwowym, zdefiniowanà
w art. 18 lit. a Protoko∏u dodatkowego, chocia˝by dzia-
∏alnoÊç ta nie podlega∏a obowiàzkowi uzyskania ze-
zwolenia albo zg∏oszenia, o którym mowa w art. 4
ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji, nie póêniej ni˝
w ciàgu 30 dni przed planowanym terminem rozpo-
cz´cia tej dzia∏alnoÊci, informacj´ zawierajàcà nazw´
i adres jednostki, która zamierza prowadziç dzia∏al-
noÊç, przedmiot i cel dzia∏alnoÊci, dat´ planowanego
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, miejsce i sposób jej prowa-
dzenia, etapy realizacji i planowany termin zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci, nazw´ i adres jednostki zamawiajàcej
oraz finansujàcej dzia∏alnoÊç.

2. Kierownik jednostki, która prowadzi dzia∏alnoÊç
badawczo-rozwojowà zwiàzanà z jàdrowym cyklem 
paliwowym okreÊlonà w art. 18 lit. a Protoko∏u dodat-
kowego, przekazuje Prezesowi Agencji, do dnia 31 mar-
ca ka˝dego roku, informacj´ dotyczàcà dzia∏alnoÊci
w minionym roku kalendarzowym, zawierajàcà nazw´
i adres jednostki, która prowadzi dzia∏alnoÊç, przedmiot
i cel dzia∏alnoÊci, dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, miejsce
i sposób jej prowadzenia, etapy realizacji i planowany
termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci, nazw´ i adres jednost-
ki zamawiajàcej oraz finansujàcej dzia∏alnoÊç.

3. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1 lub 2,
umo˝liwia organom dozoru jàdrowego oraz inspekto-
rom MAEA dost´p do miejsc, w których dzia∏alnoÊç ma
byç lub jest prowadzona, w celu dokonania kontroli
w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im
przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6
lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´d-
nych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi czyn-
noÊciami. 

Art. 41h.35) 1. Kierownik jednostki prowadzàcej
dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania urzàdzeƒ, cz´Êci
urzàdzeƒ i materia∏ów zwiàzanych z technologiami 
jàdrowymi, wymienionych w za∏àczniku numer I do
Protoko∏u dodatkowego, informuje Prezesa Agencji,
w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku, o dzia∏al-
noÊci wykonywanej w poprzednim roku kalendarzo-
wym, podajàc:

1) nazw´ i adres jednostki, która prowadzi dzia∏al-
noÊç;

2) rodzaj wytworzonych lub skompletowanych urzà-
dzeƒ lub cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów oraz ich
iloÊç;

3) informacj´ o dokonanym wywozie urzàdzeƒ, cz´-
Êci urzàdzeƒ i materia∏ów, o których mowa
w pkt 2, do innego miejsca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub poza to terytorium, z poda-
niem nazwy i adresu ich odbiorcy oraz daty wy-
wozu.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1,
umo˝liwia organom dozoru jàdrowego i inspektorom
MAEA dost´p do budynków, w których urzàdzenia,
cz´Êci urzàdzeƒ lub materia∏y wymienione w za∏àczni-
ku numer I do Protoko∏u dodatkowego sà wytwarzane
lub przechowywane, w celu dokonania kontroli w ra-
mach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im
przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6
lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´d-
nych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi
czynnoÊciami. 

Art. 41i.35) 1. Kierownik jednostki dokonujàcej
przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
wywozu z tego terytorium urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ
lub materia∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II
do Protoko∏u dodatkowego informuje Prezesa Agen-
cji, w terminie 30 dni od koƒca ka˝dego kwarta∏u,
w którym mia∏ miejsce taki przywóz lub wywóz, o:

1) ich rodzaju, sposobie identyfikacji oraz iloÊci;

2) nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpowiednio
przywozu lub wywozu oraz deklarowanym przez
odbiorc´ przeznaczeniu tych urzàdzeƒ, cz´Êci urzà-
dzeƒ lub materia∏ów.

2. Kierownik jednostki dokonujàcej przywozu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urzàdzeƒ, cz´Êci
urzàdzeƒ lub materia∏ów wymienionych w za∏àczniku
numer II do Protoko∏u dodatkowego umo˝liwia orga-
nom dozoru jàdrowego i inspektorom MAEA dost´p
do przywiezionych urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ lub ma-
teria∏ów wymienionych w za∏àczniku numer II do Pro-
toko∏u dodatkowego w celu dokonania kontroli w ra-
mach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. b Protoko∏u dodatkowego, umo˝liwia im
przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 6
lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela im niezb´d-
nych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z przeprowadzanymi
czynnoÊciami. 

Art. 41j.35) Kierownik jednostki b´dàcej odbiorcà
koƒcowym urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ lub materia∏ów
wymienionych w za∏àczniku numer II do Protoko∏u do-
datkowego przywiezionych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej umo˝liwia organom dozoru jàdrowe-
go i inspektorom MAEA dost´p do nich w celu doko-
nania kontroli w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego,
o którym mowa w art. 5 lit. b Protoko∏u dodatkowego,
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umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których
mowa w art. 6 lit. c Protoko∏u dodatkowego, oraz
udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych z prze-
prowadzanymi czynnoÊciami. 

Art. 41k.35) 1. U˝ytkownik gruntów lub zabudowaƒ
znajdujàcych si´ poza terenem obiektu, w tym miejsc,
w których znajdujà si´ obiekty lub lokalizacje poza
obiektami wycofane z u˝ytkowania, umo˝liwia inspek-
torom dozoru jàdrowego oraz inspektorom MAEA 
dost´p do nich w celu przeprowadzenia kontroli 
w ramach dost´pu uzupe∏niajàcego, o którym mowa
w art. 5 lit. a pkt (iii) oraz lit. c Protoko∏u dodatkowego,
umo˝liwia im przeprowadzenie czynnoÊci, o których
mowa w art. 6 lit. a oraz d Protoko∏u dodatkowego,
oraz udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zwiàzanych
z przeprowadzanymi czynnoÊciami. 

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, mogà
byç obecni inspektorzy Euratomu za zgodà Prezesa
Agencji wyra˝onà w zawiadomieniu o przeprowadze-
niu kontroli.

Art. 41l.35) Kierownik jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 41e, kierownik jednostki, o której
mowa w art. 41f—41j, oraz u˝ytkownik gruntów lub
zabudowaƒ, o którym mowa w art. 41k ust. 1, w przy-
padku gdy ma byç przeprowadzona kontrola w ra-
mach dost´pu uzupe∏niajàcego na podstawie Protoko-
∏u dodatkowego, umo˝liwiajà dost´p do nich odpo-
wiednio organom dozoru jàdrowego, inspektorom
MAEA lub inspektorom Euratomu w terminie wskaza-
nym w zawiadomieniu o planowanej kontroli, przeka-
zanym przez Prezesa Agencji lub osob´ przez niego
upowa˝nionà za pomocà faksu, poczty elektronicznej
lub telefonicznie co najmniej 8 godzin przed rozpocz´-
ciem kontroli.

Art. 42. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) (uchylony);36)

2) materia∏y jàdrowe podlegajàce ochronie fizycznej
oraz rodzaje przedsi´wzi´ç organizacyjnych i tech-
nicznych w zakresie ochrony fizycznej, ustalajàc
kategorie materia∏ów jàdrowych oraz sposób
przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 41
ust. 3, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
w∏aÊciwego poziomu ochrony fizycznej dla po-
szczególnych kategorii materia∏ów jàdrowych oraz
ocen´ skutecznoÊci systemu ochrony fizycznej.

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 kierowni-
ku jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z tymi êród∏ami.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç zwiàzanà ze êród∏ami promieniotwórczymi
ma obowiàzek zabezpieczyç je przed uszkodzeniem, kra-
dzie˝à lub dostaniem si´ w r´ce osób nieuprawnionych.

4.37) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób zabezpieczenia êróde∏ wysoko-
aktywnych przed uszkodzeniem, kradzie˝à lub dosta-
niem si´ w r´ce osób niepowo∏anych, majàc na wzgl´-
dzie koniecznoÊç zapobie˝enia powstaniu zdarzenia
radiacyjnego zwiàzanego z takim êród∏em.

Art. 43a.38) 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
wytwarzajàcej êród∏a wysokoaktywne ma obowiàzek:

1) nadaç ka˝demu ze êróde∏ niepowtarzalny numer
identyfikacyjny, a je˝eli jest to mo˝liwe, wygrawe-
rowaç albo wybiç ten numer w sposób trwa∏y na
obudowie êród∏a i jego pojemniku;

2) w przypadku gdy nie jest mo˝liwe wygrawerowa-
nie albo wybicie numeru identyfikacyjnego na po-
jemniku lub na obudowie êród∏a, a tak˝e w przy-
padku pojemników transportowych wielokrotne-
go u˝ytku — umieÊciç na pojemniku informacj´
o typie êród∏a;

3) oznaczyç pojemnik ze êród∏em, a je˝eli jest to mo˝-
liwe, tak˝e obudow´ êród∏a, symbolem promie-
niowania jonizujàcego, którego wzór okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do ustawy;

4) do∏àczyç do êród∏a dokument zawierajàcy numer
identyfikacyjny êród∏a, wskazujàcy, ˝e zosta∏o ono
oznaczone w sposób okreÊlony w pkt 1—3, oraz
potwierdzajàcy czytelnoÊç tego oznaczenia;

5) wraz ze êród∏em dostarczyç jednostce organizacyj-
nej b´dàcej odbiorcà êród∏a fotografie êród∏a i po-
jemnika êród∏a tych samych typów.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, która do-
starcza lub udost´pnia innej jednostce organizacyjnej
êród∏o wysokoaktywne przywo˝one spoza terytorium
Unii Europejskiej, ma obowiàzek zapewniç, ˝e dostar-
czone êród∏o posiada nadany przez wytwórc´ niepo-
wtarzalny numer identyfikacyjny oraz ˝e pojemnik ze
êród∏em i êród∏o sà oznaczone w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 1—3, a do êród∏a jest do∏àczony doku-
ment, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Art. 43b.38) 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
wykonujàcej dzia∏alnoÊç ze êród∏em wysokoaktyw-
nym ma obowiàzek:

1) sprawiç, ˝eby do êród∏a zosta∏ do∏àczony doku-
ment zawierajàcy numer identyfikacyjny êród∏a,
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wskazujàcy, ˝e zosta∏o ono oznaczone w sposób
okreÊlony w art. 43a ust. 1 pkt 1—3, oraz potwier-
dzajàcy czytelnoÊç tego oznaczenia;

2) przed przekazaniem êród∏a innej jednostce organi-
zacyjnej sprawdziç, czy posiada ona zezwolenie
Prezesa Agencji na dzia∏alnoÊç z tym êród∏em;

3) niezw∏ocznie zawiadomiç Prezesa Agencji o kra-
dzie˝y lub utracie êród∏a, a tak˝e o korzystaniu
z niego przez osob´ nieuprawnionà;

4) po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ze êród∏em niezw∏ocz-
nie przekazaç êród∏o:

a) jednostce organizacyjnej posiadajàcej zezwo-
lenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci z takim êró-
d∏em albo

b) paƒstwowemu przedsi´biorstwu u˝ytecznoÊci
publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1, al-
bo 

c) jednostce organizacyjnej, która êród∏o dostar-
czy∏a albo udost´pni∏a.

2. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
do∏àcza si´ fotografie, o których mowa w art. 43a
ust. 1 pkt 5, oraz, stosownie do okolicznoÊci, fotogra-
fi´ typowego opakowania transportowego, urzàdze-
nia lub sprz´tu, typu takiego, jak ten, w którym znajdu-
je si´ to êród∏o.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do dzia∏alnoÊci
polegajàcej na sk∏adowaniu i przechowywaniu êród-
∏a wysokoaktywnego przez paƒstwowe przedsi´bior-
stwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa
w art. 114 ust. 1, oraz do dzia∏alnoÊci polegajàcej na
transporcie takiego êród∏a.

Art. 43c.38) 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr êró-
de∏ wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana
dzia∏alnoÊç, oraz innych zamkni´tych êróde∏ promie-
niotwórczych stosowanych i przechowywanych w jed-
nostkach organizacyjnych wykonujàcych na podsta-
wie zezwolenia dzia∏alnoÊç polegajàcà na stosowaniu
lub przechowywaniu zamkni´tych êróde∏ promienio-
twórczych lub urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera okreÊ-
lenie:

1) jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
ze êród∏em;

2) typu êród∏a;

3) izotopu promieniotwórczego zawartego w êródle;

4) aktywnoÊci êród∏a w momencie jego wytworzenia,
a je˝eli nie jest znana, w momencie wprowadzenia
êród∏a do obrotu albo wejÊcia w posiadanie êród∏a
przez jednostk´ organizacyjnà prowadzàcà dzia∏al-
noÊç z tym êród∏em;

5) w przypadku êróde∏ wysokoaktywnych, je˝eli jest
to mo˝liwe, tak˝e numeru identyfikacyjnego êró-
d∏a.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonu-
jàcych dzia∏alnoÊç ze êród∏ami wysokoaktywnymi oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujàcych
na podstawie zezwolenia dzia∏alnoÊç polegajàcà na
stosowaniu lub przechowywaniu zamkni´tych êróde∏
promieniotwórczych lub urzàdzeƒ zawierajàcych takie
êród∏a przekazujà Prezesowi Agencji kopie dokumen-
tów ewidencji êróde∏ promieniotwórczych, w tym êró-
de∏ wysokoaktywnych.

4. Kopie dokumentów ewidencji êróde∏ promienio-
twórczych, o których mowa w ust. 3, stanowià podsta-
w´ dokonywania wpisów do rejestru, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 43d.38) 1. Kierownik jednostki, której pracow-
nicy mogà w trakcie pracy zetknàç si´ ze êród∏ami nie-
kontrolowanymi, w szczególnoÊci kierownik jednostki
zajmujàcej si´ magazynowaniem, sprzeda˝à lub prze-
twórstwem z∏omu metali, ma obowiàzek zapewniç
tym pracownikom szkolenie obejmujàce:

1) informacj´ o mo˝liwoÊci natkni´cia si´ na takie
êród∏o;

2) wizualne wykrywanie êróde∏ niekontrolowanych
i ich pojemników;

3) podstawowe informacje o promieniowaniu jonizu-
jàcym i jego skutkach;

4) informacj´ o dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç
w przypadku wykrycia albo podejrzenia wykrycia
êród∏a niekontrolowanego.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef
S∏u˝by Celnej oraz Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej zapewniajà szkolenie, o którym mo-
wa w ust. 1, funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Celnej oraz stra˝akom, którzy mogà zetknàç
si´ ze êród∏ami niekontrolowanymi w zwiàzku z pe∏-
nionà s∏u˝bà.

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 urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promie-
niotwórcze dokonuje jednostka organizacyjna, która
ma zezwolenie na instalowanie tych urzàdzeƒ lub ob-
rót nimi, a kontroli urzàdzeƒ wytwarzajàcych promie-
niowanie jonizujàce dokonuje jednostka organizacyj-
na, która ma zezwolenie na ich uruchamianie.

Art. 45.39) Rada Ministrów, kierujàc si´ konieczno-
Êcià zapobiegania niekontrolowanemu nara˝eniu pra-
cowników i osób z ogó∏u ludnoÊci zwiàzanemu z wy-
konywaniem pracy ze êród∏ami promieniowania joni-
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zujàcego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki bezpiecznej pracy ze êród∏ami promienio-
wania 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, z wyjàtkiem
aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki
medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii 
powierzchniowej i radioterapii schorzeƒ nienowo-
tworowych oraz pracowni stosujàcych takie apa-
raty, w tym w szczególnoÊci wzory tablic informa-
cyjnych s∏u˝àcych do oznakowania wejÊç do pra-
cowni, wzór tablicy informacyjnej s∏u˝àcej do
oznakowania miejsca przechowywania êróde∏ pro-
mieniotwórczych oraz podzia∏ pracowni izotopo-
wych z otwartymi êród∏ami promieniotwórczymi
na klasy i kryteria tego podzia∏u;

2) wymagania dotyczàce pracy ze êród∏ami promie-
niotwórczymi, urzàdzeniami zawierajàcymi takie
êród∏a oraz urzàdzeniami wytwarzajàcymi promie-
niowanie jonizujàce stosowanymi poza pracow-
niami, o których mowa w pkt 1;

3) sposób prowadzenia kontroli i ewidencji, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1, cz´stotliwoÊç przepro-
wadzania tej kontroli i sposób dokumentowania
jej wyników, w tym ustali wzory kart ewidencyj-
nych s∏u˝àcych do prowadzenia ewidencji êróde∏
promieniotwórczych, okres przechowywania tych
kart i innych dokumentów ewidencji, dokumenty
ewidencji, których kopie stanowià podstaw´ wpi-
su do rejestru, o którym mowa w art. 43c ust. 1,
cz´stotliwoÊç ich przekazywania, a tak˝e okres
przechowywania tych kopii przez Prezesa Agencji.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
bezpiecznej pracy z urzàdzeniami radiologicznymi,
uwzgl´dniajàc:

1) dodatkowe wymagania techniczne dotyczàce ta-
kich urzàdzeƒ i pracowni je stosujàcych nieokre-
Êlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 45;

2) sposób prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony
radiologicznej pacjenta.

Rozdzia∏ 7

Odpady promieniotwórcze i wypalone 
paliwo jàdrowe

Art. 47. 1. Odpady promieniotwórcze sà kwalifiko-
wane ze wzgl´du na poziom aktywnoÊci lub moc
dawki na powierzchni do kategorii odpadów: nisko-
aktywnych, Êrednioaktywnych i wysokoaktywnych.
Kategorie mogà byç podzielone na podkategorie ze
wzgl´du na okres po∏owicznego rozpadu zawartych
w odpadach izotopów promieniotwórczych lub moc
cieplnà.

2. Wycofane z u˝ytkowania (zu˝yte) zamkni´te êró-
d∏a promieniotwórcze tworzà dodatkowà kategori´
odpadów 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, któ-
re ze wzgl´du na okres po∏owicznego rozpadu zawar-
tych w nich izotopów dzieli si´ na krótko˝yciowe i d∏u-
go˝yciowe.

Art. 48. 1.40) Kwalifikacji odpadów promieniotwór-
czych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, na
terenie której znajdujà si´ odpady, a w momencie
przyjmowania odpadów kierownik jednostki organiza-
cyjnej przyjmujàcej odpady promieniotwórcze.

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 doko-
nanà przez kierownika jednostki organizacyjnej
przyjmujàcej odpady;

2)41) stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w kwalifikacji,
o której mowa w ust. 1.

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

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 rozpo-
rzàdzenia:

1) sposób kwalifikowania odpadów promieniotwór-
czych do kategorii i podkategorii, uwzgl´dniajàc
kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 3;

2) sposób prowadzenia ewidencji i kontroli odpadów
promieniotwórczych oraz wzór karty ewidencyj-
nej, uwzgl´dniajàc sposób prowadzenia wspólnej
ewidencji dla ró˝nych dzia∏aƒ w post´powaniu
z odpadami promieniotwórczymi oraz rodzaje
czynnoÊci kontrolnych;
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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 
gazowe, 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∏adowania traktuje si´ jak odpady wysokoaktywne.

4. Odpady promieniotwórcze mo˝na sk∏adowaç
wy∏àcznie w stanie sta∏ym, w opakowaniach zapew-
niajàcych bezpieczeƒstwo ludzi i Êrodowiska pod
wzgl´dem ochrony radiologicznej, przy zapewnieniu
odprowadzania ciep∏a i niedopuszczeniu do powsta-
nia masy krytycznej oraz prowadzeniu sta∏ej kontroli
tych czynników w okresie sk∏adowania, a tak˝e po za-
mkni´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 Promieniotwór-
czych.

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 Pre-
zesa Agencji w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej.

Art. 55. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

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 odpo-
wiadaç poszczególne rodzaje sk∏adowisk, dotyczà-
ce 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 przyjmowa-
nia odpadów do sk∏adowiska;

4) szczegó∏owe wymagania w zakresie przygotowa-
nia odpadów promieniotwórczych do sk∏adowa-
nia, uwzgl´dniajàc rodzaje opakowaƒ, w jakich
umieszczane 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-
˝eli spe∏nia ona wymagania dotyczàce bezpieczeƒ-
stwa jàdrowego i ochrony radiologicznej i uzyska ze-
zwolenie. W szczególnoÊci jednostka organizacyjna,
w której powsta∏y odpady promieniotwórcze lub wy-
palone paliwo jàdrowe, mo˝e je przetwarzaç i prze-
chowywaç przez czas okreÊlony w zezwoleniu.

Art. 57. 1. Gminie, na terenie której 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
podatku od nieruchomoÊci znajdujàcych si´ na te-
renie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, jed-
nak nie wi´ksza ni˝ 8 550 tys. z∏;

2) po podj´ciu decyzji o zamkni´ciu sk∏adowiska —
w wysokoÊci 50 % dochodów z tytu∏u podatku od
nieruchomoÊci znajdujàcych si´ na terenie gminy,
uzyskanych w roku zamkni´cia sk∏adowiska, przez
okres odpowiadajàcy okresowi eksploatacji sk∏a-
dowiska.

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 przyjmo-
wanie odpadów promieniotwórczych do sk∏adowiska.

Rozdzia∏ 8

Transport materia∏ów jàdrowych, êróde∏ 
promieniowania 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 ∏aƒcu-
chowej rozszczepienia jàdrowego i z zachowaniem za-
sad ochrony fizycznej.
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Art. 59. Przygotowujàc do transportu i transportu-
jàc materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniowania jonizu-
jàcego, z wy∏àczeniem urzàdzeƒ wytwarzajàcych pro-
mieniowanie jonizujàce, odpady promieniotwórcze
i wypalone paliwo jàdrowe nale˝y uwzgl´dniç zagro˝e-
nia, jakie mogà stwarzaç ich w∏aÊciwoÊci fizykoche-
miczne, a tak˝e spe∏niç wymagania i warunki obowià-
zujàce w transporcie towarów niebezpiecznych, okreÊ-
lone w odr´bnych przepisach.

Art. 60. Nara˝enie osób uczestniczàcych w trans-
porcie, w tym równie˝ dokonujàcych za∏adunku i wy-
∏adunku przewo˝onych materia∏ów jàdrowych, odpa-
dów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jàdro-
wego i êróde∏ promieniowania jonizujàcego, z wy∏à-
czeniem urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie
jonizujàce, podlega kontroli, a otrzymane przez te oso-
by dawki promieniowania nie mogà przekraczaç 
dawek granicznych okreÊlonych 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. 61a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wy-
konujàcej dzia∏alnoÊç polegajàcà na transporcie mate-
ria∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych, odpa-
dów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jà-
drowego, wymagajàcà zezwolenia, sk∏ada sprawozda-
nie z dokonanych w roku kalendarzowym transportów
materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych,
odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa
jàdrowego Prezesowi Agencji. Wymagania dotyczàce
sprawozdaƒ Prezes Agencji okreÊla w zezwoleniu.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do transpor-
tu na terenie jednostek organizacyjnych, o którym mo-
wa w art. 61.

Art. 62. 1. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i wywóz z tego terytorium materia∏ów jàdro-
wych, êróde∏ promieniotwórczych i urzàdzeƒ zawiera-
jàcych takie êród∏a, a tak˝e przywóz oraz wywóz odpa-
dów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàd-
rowego, odbywa si´ na podstawie zezwolenia albo
zg∏oszenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 4 ust. 1 i w zakresie tego zezwolenia albo zg∏o-
szenia, z zastrze˝eniem ust. 2.

1a.42) Odpadami promieniotwórczymi w rozumie-
niu niniejszego artyku∏u sà odpady sta∏e, ciek∏e lub 
gazowe zawierajàce substancje promieniotwórcze lub
ska˝one tymi substancjami, których wykorzystanie
jest niecelowe lub niemo˝liwe i w których substancje
promieniotwórcze przekraczajà wartoÊci aktywnoÊci
ca∏kowitej i st´˝enia promieniotwórczego okreÊlone

w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 jako
kryterium zwolnienia z obowiàzku uzyskania zezwole-
nia albo zg∏oszenia, w tym wycofane z u˝ytkowania
(zu˝yte) zamkni´te êród∏a promieniotwórcze, z wyjàt-
kiem takich êróde∏, które nie zawierajà materia∏ów roz-
szczepialnych i sà zwracane dostawcy.

2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwór-
czych i wypalonego paliwa jàdrowego wymaga zgody
Prezesa Agencji.

3. Zakazany jest wywóz z terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów pro-
mieniotwórczych 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 rozporzàdzenia:

1)43) warunki przywozu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materia-
∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych i urzà-
dzeƒ zawierajàcych takie êród∏a, termin i sposób
zawiadomienia Prezesa Agencji o dokonanym
przywozie i wywozie, a tak˝e treÊç tego zawiado-
mienia oraz wzór deklaracji przewozu zamkni´-
tego êród∏a promieniotwórczego przywo˝onego
z paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europej-
skiej albo wywo˝onego do takiego paƒstwa, ma-
jàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia ochro-
ny przed promieniowaniem jonizujàcym pracow-
ników i osób z ogó∏u ludnoÊci;

2) przes∏anki udzielania przez Prezesa Agencji zgody
na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i tranzyt przez to terytorium odpadów pro-
mieniotwórczych, sposób post´powania w spra-
wie ubiegania si´ o zgod´ oraz wzór dokumentu
zwiàzanego z tym post´powaniem, uwzgl´dniajàc
rozwiàzania przyj´te w Unii Europejskiej;

3)44) przes∏anki udzielania przez Prezesa Agencji zgo-
dy na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego pa-
liwa jàdrowego przeznaczonego do przerobu lub
przechowywania, sposób post´powania w spra-
wie ubiegania si´ o zgod´ oraz wzór dokumentu
zwiàzanego z tym post´powaniem, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezpiecznego
post´powania z wypalonym paliwem jàdrowym.

Art. 62a.45) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
przejÊç granicznych, przez które mogà byç wwo˝one
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywo˝one
z tego terytorium materia∏y jàdrowe, êród∏a promie-
niotwórcze, urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a, odpa-
dy promieniotwórcze i wypalone paliwo jàdrowe, kie-
rujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia kontroli zgodno-
Êci zg∏oszonej przesy∏ki z faktycznà jej zawartoÊcià
oraz majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym pra-
cowników i osób z ogó∏u ludnoÊci.

Rozdzia∏ 9

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania 
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego 

i ochrony radiologicznej

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 paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sa-
nitarnego, komendanta wojskowego oÊrodka me-
dycyny prewencyjnej lub paƒstwowego inspek-
tora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji — w zakresie dzia∏alnoÊci, na
której wykonywanie organy te wydajà zezwolenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób sprawowania nad-
zoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrze-
gania warunków ochrony radiologicznej w jednost-
kach organizacyjnych stosujàcych aparaty rentgenow-
skie do celów diagnostyki medycznej, radiologii za-
biegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii
schorzeƒ nienowotworowych.

4.46) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób sprawowania nadzoru i przepro-
wadzania kontroli w Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym przez organy dozoru jàdrowego,
z uwzgl´dnieniem trybu przygotowania kontroli, do-
kumentowania czynnoÊci kontrolnych, sporzàdzania
protoko∏u kontroli, wystàpienia pokontrolnego i infor-
macji 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 Inspek-
tora 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;

2) przeprowadzanie kontroli w obiektach jàdrowych
oraz w jednostkach organizacyjnych posiadajà-
cych materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniowania
jonizujàcego, odpady promieniotwórcze i wypalo-
ne paliwo jàdrowe;

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

4) zatwierdzanie programów szkoleƒ, o których mo-
wa w art. 11 ust. 3, z wy∏àczeniem programów
szkoleƒ opracowywanych przez kierowników jed-
nostek organizacyjnych stosujàcych aparaty rent-
genowskie do celów diagnostyki medycznej, ra-
diologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzeƒ nienowotworowych.

5. Inspektorzy dozoru jàdrowego prowadzà kon-
trol´ na podstawie upowa˝nienia wydanego przez
Prezesa Agencji albo G∏ównego Inspektora Dozoru 
Jàdrowego, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Je˝eli istnieje zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzi albo dla Êrodowiska naturalnego, inspektorzy
dozoru jàdrowego mogà prowadziç kontrol´ na pod-
stawie legitymacji s∏u˝bowej. W takiej sytuacji upo-
wa˝nienie do przeprowadzenia kontroli dor´cza si´
kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej
w terminie 3 dni od dnia rozpocz´cia kontroli.

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;
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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 kon-
trolowanej jednostce organizacyjnej;

3) sprawdzaç, czy dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 4
ust. 1 jest wykonywana zgodnie z przepisami do-
tyczàcymi bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej oraz z wymaganiami i warunkami
okreÊlonymi 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 nie-
prawid∏owoÊci powsta∏e w wyniku naruszenia przepi-
sów o bezpieczeƒstwie jàdrowym i ochronie radiolo-
gicznej, polegajàce w szczególnoÊci na braku zezwole-
nia lub odst´pstwie od wymagaƒ i warunków okreÊlo-
nych w zezwoleniu, G∏ówny Inspektor Dozoru Jàdro-
wego wydaje decyzj´ nakazujàcà usuni´cie nieprawi-
d∏owoÊci w okreÊlonym terminie. 

Art. 68. 1. W razie stwierdzenia w czasie kontroli
zagro˝enia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony ra-
diologicznej organy dozoru jàdrowego, w celu usuni´-
cia takiego zagro˝enia, wydajà polecenia doraêne za-
wierajàce nakazy lub zakazy okreÊlonych dzia∏aƒ.

2. Polecenia doraêne majàce na celu usuni´cie
bezpoÊredniego zagro˝enia podlegajà natychmiasto-
wemu wykonaniu. Polecenia te sà wydawane w for-
mie pisemnej, a w wyjàtkowych przypadkach — ust-
nej, przy czym powinny byç niezw∏ocznie potwierdzo-
ne na piÊmie.

3. Polecenie doraêne dotyczàce zagro˝eƒ innych
ni˝ okreÊlone w ust. 2 podlega wykonaniu w terminie
wyznaczonym 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 jàdro-
wego, albo do Prezesa Agencji, je˝eli zosta∏o ono wy-
dane przez G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowego.

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

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 pokontrolne
w sprawie usuni´cia tych nieprawid∏owoÊci do kie-
rownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub
kierownika jednostki nadrz´dnej.

2. Kierownik jednostki, do której skierowano wy-
stàpienie pokontrolne, jest obowiàzany, w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania, do zawiadomienia
Prezesa Agencji o terminie i sposobie usuni´cia nie-
prawid∏owoÊci.

Art. 70. W post´powaniu w sprawach nadzoru
i kontroli stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.

Art. 70a.47) Nadzorowi i kontroli, o których mowa
w art. 63 ust. 1, wykonywanym na zasadach okreÊlo-
nych w niniejszym rozdziale podlegajà tak˝e jednostki,
na terenie których mogà, w szczególnoÊci w wyniku
dzia∏alnoÊci prowadzonej w przesz∏oÊci, znajdowaç si´
materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze, urzàdze-
nia zawierajàce takie êród∏a, odpady promieniotwórcze
lub wypalone paliwo jàdrowe, chocia˝by nie wykony-
wa∏y one dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 4 ust. 1.

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
zadania G∏ównego Inspektora Dozoru Jàdrowego;

2) okreÊli szczegó∏owe warunki odbywania praktyki
i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na
stanowisko inspektora dozoru jàdrowego, uwzgl´d-
niajàc ró˝nice wynikajàce z potrzeby kontroli okreÊ-
lonej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, oraz wzór
zaÊwiadczenia o uzyskaniu uprawnienia.
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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∏;

2a)48) przyjmuje i weryfikuje informacje o zdarze-
niach radiacyjnych;

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.

4. Czas pracy pracowników wykonujàcych zadania
Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych ustala Pre-
zes Agencji na zasadach przewidzianych w Kodeksie
pracy. Nie narusza to innych przepisów w zakresie cza-
su pracy zawartych w ustawie o s∏u˝bie cywilnej.

Art. 72a.49) W przypadku gdy informacje otrzyma-
ne ze stacji i placówek sà niewystarczajàce do dokona-
nia oceny sytuacji radiacyjnej kraju, Prezes Agencji
prowadzi pomiary mocy dawki promieniowania joni-
zujàcego i ska˝eƒ promieniotwórczych w wybranych
miejscach na terenie kraju nieobj´tych monitoringiem
prowadzonym przez stacje i placówki.

Art. 73. 1. Stacje i placówki, o których mowa
w art. 72 ust. 2 pkt 1, dzia∏ajà w Paƒstwowej Agencji
Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk
i w jednostkach ministrów w∏aÊciwych do spraw 
wewn´trznych, Êrodowiska, gospodarki, szkolnictwa
wy˝szego, rolnictwa, 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, spowo-
dowanego obecnoÊcià sztucznych substancji pro-
mieniotwórczych;

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
wewn´trznych, Êrodowiska, gospodarki, szkolnic-
twa wy˝szego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem
Obrony Narodowej oraz z Prezesem Polskiej Aka-
demii Nauk;

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;

4)50) w sytuacji prawdopodobieƒstwa wystàpienia
lub wystàpienia zdarzenia radiacyjnego okreÊla:

a) cz´stotliwoÊç przekazywania przez stacje wyni-
ków pomiarów do Centrum do Spraw Zdarzeƒ
Radiacyjnych,

b) miejsca, cz´stotliwoÊç oraz zakres pomiarów
wykonywanych przez placówki, a tak˝e cz´sto-
tliwoÊç przekazywania przez nie wyników po-
miarów do Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radia-
cyjnych.

Art. 75. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz stacji i placówek oraz ich szczegó∏o-
we zadania, jak równie˝ sposoby wykonywania tych
zadaƒ, przyjmujàc za kryterium mo˝liwoÊç uzyskiwa-
nia danych niezb´dnych dla dokonania oceny sytuacji
radiacyjnej kraju.
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Art. 76.51) Prezes Agencji przyjmuje informacje
o zdarzeniach radiacyjnych na terenie kraju, w szcze-
gólnoÊci uzyskiwane na podstawie art. 83 i art. 85
ust. 1, a w razie potrzeby udziela, w oparciu o uzyska-
ne informacje, bezzw∏ocznej pomocy w ocenie wielko-
Êci powsta∏ego zagro˝enia radiacyjnego oraz doradza
w zakresie likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków
zdarzenia.

Art. 77. 1. Prezes Agencji, wykonujàc zadania wy-
nikajàce z mi´dzynarodowego systemu powiadamia-
nia o zdarzeniach radiacyjnych w zakresie wczesnego
powiadamiania o awarii jàdrowej, pomocy w przy-
padku awarii jàdrowej lub zagro˝enia radiacyjnego,
ochrony fizycznej materia∏ów jàdrowych i o nielegal-
nym obrocie tymi materia∏ami, jak równie˝ realizujàc
zobowiàzania Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàce
z dwustronnych umów mi´dzynarodowych, powo∏uje
krajowe punkty kontaktowe.

2. Do zadaƒ krajowych punktów kontaktowych na-
le˝y w szczególnoÊci:

1)52) przyjmowanie z MAEA, Komisji Europejskiej
oraz punktów kontaktowych innych paƒstw i orga-
nizacji mi´dzynarodowych powiadomieƒ o awa-
riach jàdrowych, o bezprawnym u˝yciu, prze-
mieszczeniu, przetworzeniu materia∏ów jàdro-
wych lub zaw∏adni´ciu nimi albo o realnej groêbie
pope∏nienia któregokolwiek z tych czynów, o kra-
dzie˝y lub utracie êród∏a wysokoaktywnego oraz
o odnalezieniu êród∏a niekontrolowanego, a tak˝e
przyjmowanie próÊb tych paƒstw o udzielenie po-
mocy w przypadku takich zdarzeƒ i informowanie
ich o tym, czy pomoc mo˝e byç udzielona, oraz
o warunkach udzielenia i zakresie tej pomocy;

2)52) przekazywanie do MAEA, Komisji Europejskiej
oraz punktów kontaktowych, o których mowa
w pkt 1, powiadomieƒ o powsta∏ych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zdarzeniach radiacyjnych
oraz przypadkach bezprawnego u˝ycia, przemiesz-
czenia, przetworzenia materia∏ów jàdrowych lub za-
w∏adni´cia nimi albo o realnej groêbie pope∏nienia
któregokolwiek z tych czynów na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo innego paƒstwa, o kradzie˝y
lub utracie êród∏a wysokoaktywnego oraz o odnale-
zieniu êród∏a niekontrolowanego, a tak˝e przekazy-
wanie próÊb Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie
pomocy w przypadku takich zdarzeƒ;

3) przekazywanie do punktów kontaktowych, o któ-
rych mowa w pkt 1, innych informacji, do których
udzielania Rzeczpospolita Polska jest obowiàzana
zgodnie z zawartymi umowami mi´dzynarodo-
wymi.

Art. 78.53) Prezes Agencji mo˝e powierzyç wyko-
nywanie zadaƒ, o których mowa w art. 72a, art. 74,

art. 76 i art. 77, instytucji wyspecjalizowanej w dziedzi-
nie ochrony radiologicznej.

Art. 79. Na ˝àdanie Prezesa Agencji instytucje,
organizacje i osoby posiadajàce dane i informacje
niezb´dne dla analizy i oceny sytuacji radiacyjnej kra-
ju obowiàzane sà do ich nieodp∏atnego udost´pnie-
nia.

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 odpowiedniego
rzàdowego zespo∏u do spraw kryzysowych infor-
macje o zdarzeniu radiacyjnym oraz prognozy roz-
woju 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 infor-
mowanie 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 orga-
nizacyjnej — 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. 

Dziennik Ustaw Nr 42 — 2780 — Poz. 276

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Art. 83. W razie zdarzenia radiacyjnego kierownik
jednostki organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
okreÊlonà w art. 4 ust. 1 obowiàzany jest zabezpieczyç
miejsce zdarzenia i niezw∏ocznie zg∏osiç to zdarzenie
Prezesowi Agencji, a w uzasadnionych przypadkach
równie˝ innym organom i s∏u˝bom, zgodnie z zak∏ado-
wym planem post´powania awaryjnego.

Art. 84. 1. Zdarzenie radiacyjne powodujàce zagro-
˝enie jednostki organizacyjnej, województwa albo kra-
ju wymaga podj´cia stosownych dzia∏aƒ interwencyj-
nych okreÊlonych odpowiednio w zak∏adowym, woje-
wódzkim albo krajowym planie post´powania awaryj-
nego.

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

3.54) Podczas zdarzenia radiacyjnego powodujàce-
go zagro˝enie o zasi´gu wojewódzkim akcjà likwidacji
zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia kieruje wo-
jewoda we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym, z zastrze˝eniem ust. 4.

4.54) Je˝eli zdarzenie radiacyjne mia∏o miejsce
podczas transportu, akcjà likwidacji zagro˝enia i usu-
wania skutków zdarzenia kieruje osoba odpowiedzial-
na za bezpieczeƒstwo przesy∏ki w czasie transportu
w porozumieniu z wojewodà w∏aÊciwym dla miejsca
zdarzenia dzia∏ajàcym we wspó∏pracy z paƒstwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

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 Pre-
zesa 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, podej-
mujàc stosowne dzia∏ania interwencyjne okreÊlone
w wojewódzkim planie post´powania awaryjnego,
z zastrze˝eniem art. 84 ust. 5.

Art. 86.55) W przypadku stwierdzenia podwy˝szo-
nego poziomu mocy dawki promieniowania jonizujà-
cego lub wystàpienia ska˝eƒ promieniotwórczych,
w tym spowodowanych aktem terroru, z wy∏àczeniem
zdarzeƒ radiacyjnych, o których mowa w art. 82, oraz
w przypadku znalezienia porzuconej substancji pro-

mieniotwórczej, w tym êród∏a niekontrolowanego, ak-
cjà likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia
kieruje wojewoda w∏aÊciwy dla województwa, na któ-
rego obszarze stwierdzono podwy˝szony poziom mo-
cy dawki promieniowania jonizujàcego, wystàpienie
ska˝eƒ promieniotwórczych lub znaleziono porzuconà
substancj´ promieniotwórczà, we wspó∏pracy z paƒ-
stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, po-
dejmujàc stosowne dzia∏ania interwencyjne okreÊlone
w wojewódzkim planie post´powania awaryjnego,
z zastrze˝eniem art. 84 ust. 5.

Art. 86a.56) W przypadku wykrycia przez Stra˝ Gra-
nicznà lub S∏u˝b´ Celnà próby nielegalnego przywozu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji pro-
mieniotwórczej, o ile nie dosz∏o do zdarzenia radiacyj-
nego, w∏aÊciwy terenowy organ Stra˝y Granicznej lub
kierownik jednostki organizacyjnej S∏u˝by Celnej po-
dejmuje dzia∏ania okreÊlone w procedurze post´po-
wania opracowanej odpowiednio przez Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub Szefa S∏u˝by Celnej
i uzgodnionej z Prezesem Agencji.

Art. 86b.56) Kierownik jednostki organizacyjnej
oraz wojewoda mogà rozszerzyç odpowiednio zak∏a-
dowy i wojewódzki plan post´powania awaryjnego,
których wzory okreÊlono w przepisach wydanych na
podstawie art. 87 pkt 2, o inne elementy niezb´dne ze
wzgl´du na specyfik´ jednostki organizacyjnej albo
województwa do sprawnego prowadzenia akcji likwi-
dacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia.

Art. 86c.56) W sytuacji zdarzenia radiacyjnego
Prezes Agencji prowadzi dzia∏ania majàce na celu
identyfikacj´ materia∏ów jàdrowych, êróde∏, odpa-
dów i innych substancji promieniotwórczych b´dà-
cych przedmiotem nielegalnego obrotu lub niezna-
nego pochodzenia, a odbioru, transportu, przecho-
wywania i sk∏adowania takich materia∏ów, êróde∏,
odpadów i substancji dokonuje paƒstwowe przedsi´-
biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa
w art. 114 ust. 1.

Art. 87. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) krajowy plan post´powania awaryjnego, w tym
sposób wspó∏dzia∏ania organów i s∏u˝b bioràcych
udzia∏ w likwidacji zdarzeƒ radiacyjnych i usuwa-
nia 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;

3) wartoÊci poziomów interwencyjnych dla poszcze-
gólnych rodzajów dzia∏aƒ interwencyjnych, o któ-
rych mowa w art. 90, oraz kryteria odwo∏ania tych
dzia∏aƒ, uwzgl´dniajàc zalecenia w∏aÊciwych orga-
nizacji mi´dzynarodowych.
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Art. 88. 1. Decyzja o wprowadzeniu dzia∏aƒ inter-
wencyjnych, o których mowa w art. 90, mo˝e byç pod-
j´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) stwierdzeniu w wyniku analizy celowoÊci prowa-
dzenia dzia∏aƒ interwencyjnych, ˝e zmniejszenie
szkody zwiàzanej z promieniowaniem uzasadnia
spowodowane przez te dzia∏ania szkody i koszty,
w tym koszty spo∏eczne.

2. Przy dokonywaniu analizy celowoÊci prowa-
dzenia dzia∏aƒ interwencyjnych, o których mowa
w art. 90, 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.

3. Rodzaj, skala i czas trwania dzia∏aƒ inter-
wencyjnych sà tak dobrane, ˝eby korzyÊci zwiàzane
ze zmniejszeniem szkód dla zdrowia, pomniejszone
o szkody zwiàzane z interwencjà, by∏y jak najwi´k-
sze.

Art. 89. 1. Wprowadzenie dzia∏aƒ interwencyjnych,
o których mowa w art. 90, w zwiàzku ze zdarzeniem ra-
diacyjnym, którego zasi´g skutków nie przekracza ob-
szaru jednego województwa, nast´puje w drodze aktu
prawa miejscowego wydanego przez wojewod´ w∏a-
Êciwego dla miejsca zdarzenia. 

2. Wprowadzenie dzia∏aƒ interwencyjnych, o któ-
rych mowa w art. 90, w zwiàzku ze zdarzeniem radia-
cyjnym, którego zasi´g skutków przekracza obszar
jednego województwa, nast´puje w drodze rozporzà-
dzenia Rady Ministrów.

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,
oprócz og∏oszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podaje si´ do publicznej wiadomoÊci
przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na
obszarze obj´tym dzia∏aniami interwencyjnymi oraz
przez og∏oszenie w Êrodkach masowego przekazu na
tym obszarze.

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

5. W sprawach publikacji aktów prawnych, o któ-
rych 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 póên. zm.57)).

6. Odwo∏anie dzia∏aƒ interwencyjnych, o których
mowa w art. 90, na ca∏ym obszarze ich obowiàzywa-
nia lub na cz´Êci tego obszaru nast´puje w trybie prze-
widzianym dla ich og∏oszenia.

Art. 90. Dzia∏aniami interwencyjnymi wprowadza-
nymi w razie mo˝liwoÊci przekroczenia poziomów in-
terwencyjnych sà:

1) ewakuacja;

2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkni´tych;

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem;

4) zakaz lub ograniczenie: spo˝ywania ska˝onej ˝yw-
noÊci i ska˝onej wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi, ˝ywienia zwierzàt ska˝onymi Êrodkami
˝ywienia zwierzàt i pojenia ska˝onà wodà oraz wy-
pasu zwierzàt na ska˝onym terenie;

5) czasowe przesiedlenie ludnoÊci;

6) sta∏e przesiedlenie ludnoÊci.

Art. 91. Dzia∏aniami interwencyjnymi, o których
mowa w art. 90, kieruje:

1) wojewoda w∏aÊciwy dla miejsca zdarzenia radia-
cyjnego — w przypadku zdarzenia radiacyjnego
powodujàcego zagro˝enie publiczne o zasi´gu
wojewódzkim;

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodujàcego:

a) zagro˝enie publiczne o zasi´gu krajowym,

b) zagro˝enie publiczne o zasi´gu wojewódzkim,
gdy podj´cie i prowadzenie dzia∏aƒ interwen-
cyjnych przekracza mo˝liwoÊci s∏u˝b podleg-
∏ych wojewodzie.

Art. 91a.58) W zakresie dzia∏aƒ interwencyjnych,
o których mowa w art. 90, wojewodzie sà podporzàd-
kowane organy i jednostki organizacyjne administracji
rzàdowej i samorzàdu województwa oraz inne si∏y
i Êrodki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane
do wykonywania tych dzia∏aƒ.

Art. 92. 1. LudnoÊç, która w przypadku wystàpie-
nia zdarzenia radiacyjnego mog∏aby otrzymaç dawk´
promieniowania jonizujàcego przekraczajàcà dawk´
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58) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.



granicznà dla ogó∏u ludnoÊci, jest okresowo informo-
wana o mo˝liwych do zastosowania Êrodkach ochrony
zdrowia oraz o dzia∏aniach, jakie powinna podjàç w ra-
zie wystàpienia zdarzenia radiacyjnego (informacja
wyprzedzajàca).

2. Po wystàpieniu zdarzenia radiacyjnego, lud-
noÊç, która mo˝e otrzymaç dawk´ promieniowania jo-
nizujàcego przekraczajàcà dawk´ granicznà dla osób
z ogó∏u ludnoÊci, jest niezw∏ocznie informowana
o tym zdarzeniu, podejmowanych dzia∏aniach, a w ra-
zie potrzeby o stosownych Êrodkach ochrony zdrowia.

3. Podmioty w∏aÊciwe w sprawach opracowywa-
nia i przekazywania informacji, o której mowa w ust. 2,
zakres tej informacji oraz sposób jej przekazywania sà
okreÊlone odpowiednio w wojewódzkim i krajowym
planie post´powania awaryjnego.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, grupy ludnoÊci, którym jest przekazywana infor-
macja wyprzedzajàca, podmioty w∏aÊciwe w sprawie
opracowywania i przekazywania informacji wyprze-
dzajàcej, zakres tej informacji oraz sposób i cz´stotli-
woÊç jej przekazywania, majàc na wzgl´dzie potrzeb´
przygotowania ludnoÊci na wystàpienie zdarzenia ra-
diacyjnego, a tak˝e uwzgl´dniajàc rodzaje dzia∏alnoÊci,
które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogà pro-
wadziç do nara˝enia ludnoÊci na dawk´ promieniowa-
nia jonizujàcego przekraczajàcà dawk´ granicznà.

Art. 93. 1. Koszty dzia∏aƒ interwencyjnych i usuwa-
nia skutków zdarzenia radiacyjnego sà pokrywane
przez jednostk´ organizacyjnà, z której przyczyny po-
wsta∏o zdarzenie radiacyjne.

2. W razie zdarzenia radiacyjnego niepowsta∏ego
z przyczyny jednostki organizacyjnej koszty, o których
mowa w ust. 1, sà pokrywane przez sprawc´ tego zda-
rzenia, a w razie zdarzenia, którego sprawca nie jest
znany lub nie mo˝na od sprawcy uzyskaç pokrycia
kosztów oraz w razie zdarzenia powsta∏ego poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej — z bud˝etu paƒstwa.

Art. 94. Raport o zdarzeniu radiacyjnym, po zakoƒ-
czeniu dzia∏aƒ interwencyjnych, o których mowa
w art. 90, przekazujà:

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

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych i Pre-
zes Agencji — Prezesowi Rady Ministrów, w przy-
padkach, 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-
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
okresowe çwiczenia w celu przeglàdu i aktualizacji
planów post´powania awaryjnego. W przypadku
obiektu jàdrowego çwiczenia przeprowadza kierownik
jednostki organizacyjnej poczàwszy od czynnoÊci ob-
j´tych planem post´powania awaryjnego dla etapu
rozruchu obiektu. Koszty çwiczeƒ ponoszà odpowied-
nio jednostka 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. Po zdarzeniu radiacyjnym ˝ywnoÊç
i Êrodki ˝ywienia zwierzàt podlegajà kontroli na zgod-
noÊç z maksymalnymi dozwolonymi poziomami ska-
˝eƒ promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obo-
wiàzujàcymi w Unii Europejskiej.

2. ˚ywnoÊç i Êrodki ˝ywienia zwierzàt, w których
zawartoÊç ska˝eƒ promieniotwórczych przekracza po-
ziomy, o których mowa w ust. 1, nie sà wprowadzane
do obrotu, a tak˝e nie mogà byç wywo˝one do paƒstw
nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej.

3. O ka˝dym przypadku przekroczenia poziomów
ska˝eƒ promieniotwórczych, o których mowa w ust. 1,
jest informowana Komisja Europejska.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, podmioty w∏aÊciwe do:

1) prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1,

2) wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu
lub o zakazie wywozu do paƒstw nieb´dàcych
cz∏onkami Unii Europejskiej ˝ywnoÊci i Êrodków
˝ywienia zwierzàt, o których mowa w ust. 2,

3) informowania Komisji Europejskiej w sprawach,
o których mowa w ust. 3

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia wykonania
przepisów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej doty-
czàcych maksymalnych dozwolonych poziomów ska-
˝eƒ radioaktywnych ˝ywnoÊci i Êrodków ˝ywienia
zwierzàt po awarii jàdrowej w Czarnobylu, jak i po
przysz∏ym zdarzeniu radiacyjnym.

Art. 98. (uchylony).59)

Art. 99. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, poziom zawartoÊci substancji promie-
niotwórczych w surowcach i wyrobach przemys∏o-
wych przywo˝onych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po zdarzeniach radiacyjnych, uwzgl´dniajàc
dawki graniczne promieniowania jonizujàcego i spo-
sób post´powania z tymi wyrobami.
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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 jest przechowywany lub
sk∏adowany materia∏ jàdrowy, z wyjàtkiem prze-
chowywania 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 neu-
tronów;

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
energi´ w drodze samopodtrzymujàcej si´ reak-
cji ∏aƒcuchowej rozszczepienia jàdrowego po-
za reaktorem jàdrowym, zarówno samo, jak
i w po∏àczeniu z innymi materia∏ami,

b) produkty lub odpady promieniotwórcze — ma-
teria∏ promieniotwórczy wytworzony w proce-
sie produkcji lub wykorzystywania paliwa jà-
drowego lub materia∏, który sta∏ si´ promienio-
twórczy przez napromieniowanie w zwiàzku
z tym procesem, z wy∏àczeniem izotopów pro-
mieniotwórczych, które osiàgn´∏y koƒcowà faz´
ich wytwarzania, tak aby mog∏y byç wykorzy-
stane dla celów naukowych, medycznych, rolni-
czych, handlowych lub przemys∏owych;

5) szkoda jàdrowa:

a) szkod´ na osobie, 

b) szkod´ w mieniu,

c) szkod´ w Êrodowisku jako dobru wspólnym —
koszty zastosowanych Êrodków majàcych na
celu przywrócenie stanu Êrodowiska naturalne-
go, jako dobra wspólnego, sprzed jego narusze-
nia, chyba ˝e naruszenie jest nieznaczne

— w zakresie, w jakim szkoda powsta∏a lub wyni-
ka z promieniowania jonizujàcego emitowanego
przez jakiekolwiek êród∏o promieniowania we-
wnàtrz urzàdzenia jàdrowego lub emitowanego

przez paliwo jàdrowe, materia∏y promieniotwór-
cze, odpady lub materia∏ jàdrowy, pochodzàce
z urzàdzenia jàdrowego, powsta∏e w nim lub
wprowadzone do niego, je˝eli wynikajà one z w∏a-
ÊciwoÊci promieniotwórczych tej substancji lub
z po∏àczenia w∏aÊciwoÊci promieniotwórczych
z trujàcymi, wybuchowymi lub innymi niebez-
piecznymi w∏aÊciwoÊciami takiej substancji;

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 lub jej
zmniejszenia;

8) wypadek jàdrowy — jakiekolwiek zdarzenie lub se-
ri´ zdarzeƒ majàcych to samo êród∏o pochodzenia,
które powodujà szkod´ jàdrowà lub powa˝ne
i bezpoÊrednie zagro˝enie jej powstaniem;

9) osoba eksploatujàca — podmiot eksploatujàcy
urzàdzenie jàdrowe;

10) SDR — jednostk´ obliczeniowà w rozumieniu
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizo-
we (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676) 60).

Art. 100a. 1. Naprawienie szkody jàdrowej nast´-
puje na zasadach okreÊlonych w przepisach Kodeksu
cywilnego, z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w niniejszej ustawie.

2. Naprawienie szkody jàdrowej w Êrodowisku na-
turalnym jako dobru wspólnym polega na zwrocie
kosztów Êrodków przywracajàcych stan Êrodowiska
naturalnego sprzed jego naruszenia zastosowanych
przez upowa˝nione do tego organy lub na podstawie
ich decyzji przez inne podmioty.

3. Naprawienie szkody jàdrowej obejmuje tak˝e
zwrot kosztów Êrodków zapobiegawczych.

4. Je˝eli zastosowanie Êrodków zapobiegawczych
spowodowa∏o szkod´ na osobie, w mieniu lub Êrodo-
wisku jako dobru wspólnym, szkod´ takà traktuje si´
jak szkod´ jàdrowà okreÊlonà w art. 100 pkt 5.

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

3. Je˝eli poszkodowany, na skutek umyÊlnego za-
chowania, przyczyni∏ si´ do powstania lub zwi´ksze-
nia szkody, sàd mo˝e zwolniç ca∏kowicie lub cz´Êcio-
wo osob´ eksploatujàcà z obowiàzku naprawienia
szkody w odniesieniu do szkody doznanej przez po-
szkodowanego.

Art. 102. 1. Granicà odpowiedzialnoÊci osoby eks-
ploatujàcej za szkod´ jàdrowà jest kwota stanowiàca
równowartoÊç 150 mln SDR.

2. Je˝eli roszczenia z tytu∏u szkody jàdrowej prze-
kraczajà kwot´, o której mowa w ust. 1, osoba eksplo-
atujàca ustanawia fundusz ograniczenia odpowie-
dzialnoÊci. Do post´powania w sprawie ustanowienia
funduszu i jego podzia∏u stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu morskiego o ograniczeniu odpo-
wiedzialnoÊci za roszczenia morskie, z zastrze˝eniem
ust. 3—5.

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

4. Wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie
ustanowienia funduszu i jego podzia∏u powinien od-
powiadaç ogólnym warunkom wniosku o wszcz´cie
post´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 któ-
rych zaspokojenie fundusz ma byç przekazany,
a tak˝e informacj´ o znanych wnioskodawcy rosz-
czeniach ju˝ dochodzonych przed sàdem;

4) oÊwiadczenie o gotowoÊci ustanowienia fundu-
szu, uzasadnienie jego wysokoÊci, a tak˝e okreÊle-
nie sposobu jego ustanowienia.

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

Art. 103. 1. Osoba eksploatujàca jest obowiàzana
do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej za wyrzàdzonà szkod´ jàdrowà. Je˝eli wypa-
dek jàdrowy, oprócz szkody w mieniu lub Êrodowisku,
wyrzàdzi∏ równie˝ szkod´ na osobie, 10 % sumy gwa-
rancyjnej ubezpieczenia przeznacza si´ na zabezpie-
czenie 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 su-
my gwarancyjnej przeznaczonej wy∏àcznie na zaspo-
kojenie takich roszczeƒ, pozosta∏a cz´Êç sumy gwa-
rancyjnej b´dzie przeznaczona na zaspokojenie rosz-

czeƒ z tytu∏u szkody w mieniu lub w Êrodowisku, a tak-
˝e roszczeƒ z tytu∏u szkody na osobie, dochodzonych
przed up∏ywem 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 przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji oraz Pol-
skiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowe-
go, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obo-
wiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwaran-
cyjnà, bioràc pod uwag´ poszczególne typy urzàdzeƒ
jàdrowych, o których mowa w art. 100 pkt 1.

5. Do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mo-
wa w ust. 1, sà uprawnione organy dozoru jàdrowego.

6. Spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia, o której mowa w ust. 1, ustala si´ na pod-
stawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajàcego zawarcie umowy tego ubezpiecze-
nia, wystawionego osobie eksploatujàcej przez zak∏ad
ubezpieczeƒ.

7. Osoba eksploatujàca, która nie spe∏ni∏a obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mo-
wa w ust. 1, jest obowiàzana wnieÊç op∏at´ na rzecz
bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci 20 % minimalnej sumy
gwarancyjnej, okreÊlonej w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4. Wniesienie op∏aty nie zwalnia z obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mo-
wa w ust. 1.

8. Je˝eli osoba eksploatujàca nie oka˝e dokumen-
tu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia,
o której mowa w ust. 1, lub dowodu op∏acenia sk∏adki
za to ubezpieczenie, organ dozoru jàdrowego wzywa
osob´ eksploatujàcà, aby w terminie 30 dni:

1) przedstawi∏a dokumenty potwierdzajàce zawarcie
umowy ubezpieczenia w terminie okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 albo

2) w razie braku dokumentów potwierdzajàcych za-
warcie umowy ubezpieczenia, uiÊci∏a op∏at´ usta-
lonà w ust. 7, oraz okaza∏a dokumenty potwierdza-
jàce póêniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia.

9. Op∏ata ustalona w ust. 7 podlega egzekucji
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

Art. 104. 1. Roszczenie o odszkodowanie z tytu∏u
szkody jàdrowej mo˝e byç dochodzone bezpoÊrednio
od zak∏adu ubezpieczeƒ.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zak∏ad
ubezpieczeƒ mo˝e skorzystaç z ograniczenia odpowie-
dzialnoÊci oraz innych Êrodków obrony przys∏ugujà-
cych osobie eksploatujàcej.
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Art. 105. 1. Roszczenie o naprawienie szkody jàd-
rowej 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 odszko-
dowaƒ stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego.

3. W przypadku gdy szkoda jàdrowa powsta∏a
w wyniku wypadku jàdrowego poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç sàdów do rozpatry-
wania pozwów w sprawach odszkodowaƒ za szkody
jàdrowe okreÊla Konwencja wiedeƒska o odpowie-
dzialnoÊci 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 nieure-
gulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje si´ przepi-
sy 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∏aÊci-
wym w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej w zakresie okreÊlonym ustawà. 

2.61) Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Agencji. 

3.61) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na
wniosek Prezesa Agencji, powo∏uje wiceprezesów
Agencji, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw Êro-
dowiska odwo∏uje, na wniosek Prezesa Agencji, wice-
prezesów Agencji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska spra-
wuje nadzór nad Prezesem 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 doty-
czàcych polityki paƒstwa w zakresie zapewnienia
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicz-
nej uwzgl´dniajàcych program rozwoju energety-
ki jàdrowej i zagro˝enia wewn´trzne i zewn´trzne;

2) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià powodu-
jàcà lub mogàcà powodowaç nara˝enie ludzi i Êro-
dowiska na promieniowanie jonizujàce oraz prze-
prowadzanie kontroli w tym zakresie, w tym wyda-
wanie decyzji w sprawach zezwoleƒ i uprawnieƒ
oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;

3) wydawanie zaleceƒ technicznych i organizacyj-
nych 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
radiologicznej;

6) prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych z informacjà spo-
∏ecznà, edukacjà i popularyzacjà oraz informacjà
naukowo-technicznà i prawnà w zakresie atomi-
styki, w tym przekazywanie ludnoÊci informacji na
temat promieniowania jonizujàcego i jego oddzia-
∏ywania na zdrowie cz∏owieka i na Êrodowisko
oraz o mo˝liwych do zastosowania Êrodkach
w przypadku 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
atomistyki;

8) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià
i obronà cywilnà kraju oraz ochronà informacji
niejawnych, wynikajàcych z odr´bnych przepisów;
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24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
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9) przygotowywanie opinii do projektów dzia∏aƒ
technicznych zwiàzanych z pokojowym wykorzy-
stywaniem energii atomowej na potrzeby orga-
nów administracji rzàdowej i samorzàdowej;

10) wspó∏praca z w∏aÊciwymi jednostkami innych
paƒstw i organizacjami mi´dzynarodowymi w za-
kresie obj´tym ustawà oraz wspomaganie kontak-
tów polskich jednostek naukowych i przemys∏o-
wych z tymi organizacjami;

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 kraju.

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 zada-
nia 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. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w drodze zarzàdzenia, nadaje statut Agencji, okre-
Êlajàcy jej organizacj´ wewn´trznà.

2. Szczegó∏owà organizacj´ oraz tryb pracy Agen-
cji i zakres zadaƒ jej komórek organizacyjnych okreÊla
regulamin organizacyjny nadany, w drodze zarzàdze-
nia, przez Prezesa Agencji.

Rozdzia∏ 14

Paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej
„Zak∏ad Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych”

Art. 114. 1. Tworzy si´ paƒstwowe przedsi´biorstwo
u˝ytecznoÊci publicznej pod nazwà „Zak∏ad Unieszko-
dliwiania Odpadów Promieniotwórczych” z siedzibà
w Otwocku-Âwierku, zwane dalej „Zak∏adem”, powo∏a-
ne do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie post´powa-
nia z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym pali-
wem jàdrowym, a przede wszystkim do zapewnienia
sta∏ej mo˝liwoÊci sk∏adowania odpadów promienio-
twórczych i wypalonego paliwa jàdrowego.

1a.62) Zak∏ad wykonuje równie˝ dzia∏alnoÊç polega-
jàcà na odbiorze, transporcie, przechowywaniu i sk∏a-
dowaniu materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promienio-
twórczych oraz innych substancji promieniotwórczych.

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 Skarbu Paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
przeprowadza kontrol´ i dokonuje corocznej oceny
dzia∏alnoÊci Zak∏adu, którà przedstawia Prezesowi Ra-
dy Ministrów do dnia 30 marca roku nast´pnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
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∏aÊ-
ciwy do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e zobowiàzaç dy-
rektora Zak∏adu do poprawy gospodarki Zak∏adu lub
przedstawienia programu naprawczego i jego realiza-
cji. Program ten podlega zatwierdzeniu przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.

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

6. Dyrektorowi Zak∏adu przys∏uguje prawo wnie-
sienia sprzeciwu w stosunku do decyzji podj´tych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa,
na zasadach 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 Skarbu Paƒstwa, który dokonuje
w stosunku do niego czynnoÊci z zakresu Prawa pracy.

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.
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5. Udzielenie i odwo∏anie pe∏nomocnictwa podle-
ga ujawnieniu w rejestrze przedsi´biorstw paƒstwo-
wych 63), z wy∏àczeniem pe∏nomocnictwa do dokony-
wania poszczególnych czynnoÊci oraz pe∏nomocnictw
procesowych.

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

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

2.64) Zak∏ad z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci po-
biera op∏aty, których wysokoÊç okreÊla cennik us∏ug
Zak∏adu zatwierdzony przez ministra sprawujàcego
nadzór nad Zak∏adem.

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

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

Art. 119. 1.65) Zak∏ad otrzymuje z bud˝etu paƒstwa
dotacj´ podmiotowà na post´powanie z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jàdrowym
oraz na odbiór, transport, przetwarzanie, przechowy-
wanie i sk∏adowanie materia∏ów jàdrowych, êróde∏
promieniotwórczych, a tak˝e innych substancji pro-
mieniotwórczych.

1a.66) Zak∏ad mo˝e otrzymywaç dotacj´ celowà na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwiàza-
nych z wykonywaniem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 114 ust. 1 i 1a.

2. WysokoÊç dotacji okreÊla ustawa bud˝etowa na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒ-
stwa.

3. Dyrektor Zak∏adu przedstawia ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa rozliczenie z otrzy-
manej dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 120 ust. 2.

Art. 119a.67) W razie koniecznoÊci dokonania przez
Zak∏ad nieplanowanego odbioru, transportu, przetwa-
rzania, przechowywania lub sk∏adowania odpadów
promieniotwórczych lub innych substancji promienio-
twórczych pochodzàcych z nielegalnego obrotu, nie-

wiadomego pochodzenia, z dzia∏alnoÊci jednostki or-
ganizacyjnej, która koƒczàc dzia∏alnoÊç, sta∏a si´ nie-
wyp∏acalna, lub powsta∏ych w wyniku ska˝enia Êro-
dowiska, którego sprawca nie jest znany, koszty tych
us∏ug sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa.

Art. 120. 1. Zak∏ad prowadzi gospodark´ finanso-
wà na zasadach okreÊlonych w przepisach o gospo-
darce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych, o ile
przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2.68) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób ustalania wysokoÊci oraz rozliczania
dotacji, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 1a, w tym
rodzaje dokumentów i danych, jakie powinny byç
uwzgl´dnione przy ustalaniu wysokoÊci i rozliczaniu
dotacji, oraz sposób ustalania op∏at, o których mowa
w art. 118 ust. 2, uwzgl´dniajàc czynniki, jakie nale˝y
braç pod uwag´ przy ustalaniu op∏at, tryb i termin po-
dawania cennika us∏ug Zak∏adu do publicznej wiado-
moÊci oraz sposób prowadzenia gospodarki finanso-
wej Zak∏adu, w tym kontroli sprawozdaƒ finansowych
i wyboru bieg∏ych do ich badania, oraz organ w∏aÊci-
wy do zatwierdzania rocznych sprawozdaƒ finanso-
wych Zak∏adu, tryb zbywania sk∏adników majàtko-
wych, sposób finansowania wynagrodzeƒ i inwestycji,
a tak˝e tryb podejmowania decyzji w sprawach finan-
sowych.

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 merytorycz-
ne 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 Skarbu Paƒstwa.

Art. 122. Do Zak∏adu nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji69) (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z póên. zm.70)).

Dziennik Ustaw Nr 42 — 2788 — Poz. 276

———————
63) Obecnie: Krajowym Rejestrze Sàdowym, zgodnie z art. 86

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

66) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
69) Tytu∏ ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1

ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 stycznia 2003 r.

70) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.



Rozdzia∏ 15

Administracyjne kary pieni´˝ne i przepisy karne

Art. 123. 1. Kierownikowi jednostki organizacyjnej,
który: 

1) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego wa-
runkom albo bez wymaganego zg∏oszenia podej-
muje dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 4 ust. 1 albo do-
konuje przywozu lub wywozu, o którym mowa
w art. 62 ust. 1, albo dokonuje bez wymaganej
zgody przywozu, wywozu lub tranzytu, o którym
mowa w art. 62 ust. 2, albo nie dope∏nia obowiàz-
ku, o którym mowa w art. 8a, albo zatrudnia pra-
cowników bez uprawnieƒ, kwalifikacji lub umiej´t-
noÊci 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 bezpie-
czeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
przy pracy z materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami
promieniowania jonizujàcego, odpadami promie-
niotwórczymi i wypalonym paliwem jàdrowym
lub przy ich przygotowaniu do transportu i sk∏a-
dowaniu,

4) utraci∏ lub pozostawi∏ bez w∏aÊciwego zabez-
pieczenia powierzony mu materia∏ jàdrowy,
êród∏o promieniowania jonizujàcego albo odpa-
dy promieniotwórcze lub wypalone paliwo jàdro-
we,

5) nie dope∏nia obowiàzku kontroli dozymetrycznej
lub prowadzenia ewidencji materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ promieniowania jonizujàcego, odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdro-
wego,

6) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie czyn-
noÊci kontrolnych w zakresie bezpieczeƒstwa 
jàdrowego i ochrony radiologicznej albo nie udzie-
la informacji lub udziela informacji nieprawdziwej
albo zataja prawd´ w zakresie bezpieczeƒstwa 
jàdrowego i ochrony radiologicznej,

7)71) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa
w art. 41b pkt 2—9, art. 41c, art. 41d ust. 1 pkt 1 lub
art. 41e pkt 1—3,

8)71) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa
w art. 43a ust. 1 lub 2 lub art. 43b ust. 1

— wymierza si´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej pi´ciokrotnoÊci kwoty przeci´tnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalen-
darzowym poprzedzajàcym pope∏nienie czynu, og∏a-
szanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-

nego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.72)).

2. Pracownikowi zatrudnionemu w obiekcie jàdro-
wym, który nie zawiadamia kierownika jednostki orga-
nizacyjnej lub organu dozoru jàdrowego o zdarzeniu
lub stanie mogàcym sprowadziç zagro˝enie dla bez-
pieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej, wy-
mierza si´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej dwukrotnoÊci przeci´tnego 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 or-
ganem w∏aÊciwym do wydania zezwolenia albo
przyj´cia zg∏oszenia jest Prezes Agencji;

2) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny, ko-
mendant wojskowego oÊrodka medycyny pre-
wencyjnej lub paƒstwowy inspektor sanitarny 
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji — je˝eli organy te sà w∏aÊciwe do wydania ze-
zwolenia.

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, pod-
legajà, 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
przychodami bud˝etu paƒstwa.

Art. 127. Kto nie stosuje si´ do zakazu wypasu
zwierzàt na ska˝onym terenie lub zakazu ˝ywienia
zwierzàt ska˝onymi Êrodkami ˝ywienia zwierzàt i po-
jenia ska˝onà wodà 

— podlega karze aresztu lub grzywny.

Art. 127a.73) Kto nie dope∏nia obowiàzku, o którym
mowa w art. 22 ust. 3, podlega karze grzywny.
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———————
71) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2. 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

73) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.



Art. 127b.73) Kto nie dope∏nia obowiàzku, o którym
mowa w art. 41f pkt 1, art. 41g ust. 1 lub 2, art. 41h
ust. 1 lub art. 41i ust. 1, podlega karze grzywny.

Art. 127c.73) 1. Kto udaremnia lub utrudnia prze-
prowadzenie kontroli, o której mowa w art. 41b pkt 1,
art. 41d ust. 1 pkt 2, art. 41e pkt 4, art. 41f pkt 2,
art. 41g ust. 3, art. 41h ust. 2, art. 41i ust. 2, art. 41j lub
art. 41k ust. 1, podlega karze grzywny.

2. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 48, art. 71, art. 72 lub
art. 73 Porozumienia, o którym mowa w art. 40 pkt 6,
podlega karze grzywny.

3. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 81 Traktatu Euratom,
podlega karze grzywny.

Art. 127d.73) Orzekanie w sprawach o czyny, o któ-
rych mowa w art. 127—127c, nast´puje w trybie Ko-
deksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 16

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 128. Wyodr´bnione pod wzgl´dem prawnym
i organizacyjnym z mienia jednostki badawczo-
-rozwojowej Instytut Energii Atomowej z siedzibà
w Otwocku-Âwierku mienie Zak∏adu DoÊwiadczalne-
go Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
staje si´ mieniem Zak∏adu, o którym mowa w art. 114
ust. 1.

Art. 129. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, mo˝e wyposa˝yç Zak∏ad
w mienie inne ni˝ okreÊlone w art. 128.

Art. 130. (pomini´ty).74)

Art. 131. Pracownicy zatrudnieni w Zak∏adzie 
DoÊwiadczalnym Unieszkodliwiania Odpadów Pro-
mieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej stajà
si´ pracownikami 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
Granicznej i podleg∏ych mu jednostek organizacyj-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, okreÊla-
jà, w drodze zarzàdzenia, sposób wykonywania prze-
pisów ustawy 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 wejÊ-
cia 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 stosowa-
nia 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, uzna-
je si´ za Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promienio-
twórczych 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—137. (pomini´te).74)

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∏oszenia75);

2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 24 miesi´cy od dnia og∏oszenia75).
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74) Zamieszczony w obwieszczeniu.

———————
75) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 18 stycznia 2001 r.



Dawka poch∏oni´ta D: energia promieniowania joni-
zujàcego przekazana materii w elemencie obj´toÊci
podzielona przez mas´ tego elementu, wyra˝ona wzo-
rem:

_
D = dε/dm

gdzie
— dε oznacza Êrednià wartoÊç energii przekazanej,
— dm oznacza mas´ materii zawartej w elemencie ob-

j´toÊci.

Dawka poch∏oni´ta oznacza dawk´ uÊrednionà
w tkance lub narzàdzie. Legalnà jednostkà miary daw-
ki poch∏oni´tej jest grej o oznaczeniu „Gy”.

Dawka równowa˝na HT: dawka poch∏oni´ta w tkance
lub narzàdzie T, wa˝ona dla rodzaju i energii promie-
niowania jonizujàcego R, wyra˝ona wzorem:

HT = Σ wRDT,RR

gdzie
— DT,R oznacza dawk´ poch∏oni´tà od promieniowa-

nia jonizujàcego R, uÊrednionà w tkance lub narzà-
dzie T,

— wR oznacza czynnik wagowy promieniowania.

Legalnà jednostkà miary dawki równowa˝nej jest si-
wert o oznaczeniu „Sv”.

Dawka skuteczna (efektywna) E: suma wa˝onych da-
wek równowa˝nych od zewn´trznego i wewn´trznego
napromienienia tkanek i narzàdów, wyra˝ona wzorem:

E = ΣwT HT = ΣwT ΣwR DT,R
T                  T        R

gdzie
— DT,R oznacza dawk´ poch∏oni´tà od promieniowa jo-

nizujàcego R, uÊrednionà w tkance lub narzàdzie T,
— wR oznacza czynnik wagowy promieniowania joni-

zujàcego R,
— wT oznacza czynnik wagowy tkanki lub narzàdu T.
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76) Oznaczenie za∏àcznika nadane przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2. 

Za∏àczniki do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

Za∏àcznik nr 176)

OKREÂLENIA: DAWKI POCH¸ONI¢TEJ, RÓWNOWA˚NEJ I SKUTECZNEJ (EFEKTYWNEJ)

———————
77) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Za∏àcznik nr 277)

POZIOMY PROGOWE AKTYWNOÂCI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH (Bq)

Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

_

H-3 109 4 x 1011

Be-7 107 2 x 1011

C-14 107 4 x 1011

O-15 109

F-18 106 1010

Na-22 106 5 x 109

Na-24 105 2 x 109

Si-31 106 6 x 109

P-32 105 5 x 109

P-33 108 4 x 1011

S-35 108 4 x 1011

Cl-36 106 1011

Cl-38 105 2 x 109
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

Ar-37 108 4 x 1011

Ar-41 109 3 x 109

K-40 106 9 x 109

K-42 106 2 x 109

K-43 106 7 x 109

Ca-45 107 4 x 1011

Ca-47 106 3 x 1010

Sc-46 106 5 x 109

Sc-47 106 1011

Sc-48 105 3 x 109

V-48 105 4 x 109

Cr-51 107 3 x 1011

Mn-51 105

Mn-52 105 3 x 109

Mn-52m 105

Mn-53 109

Mn-54 106 1010

Mn-56 105 3 x 109

Fe-52 106 3 x 109

Fe-55 106 4 x 1011

Fe-59 106 9 x 109

Co-55 106 5 x 109

Co-56 105 3 x 109

Co-57 106 1011

Co-58 106 1010

Co-58m 107 4 x 1011

Co-60 105 4 x 109

Co-60m 106

Co-61 106

Co-62m 105

Ni-59 108

Ni-63 108 4 x 1011

Ni-65 106 4 x 109

Cu-64 106 6 x 1010

Zn-65 106 2 x 1010

Zn-69 106 3 x 1010

Zn-69m 106 3 x 1010

Ga-72 105 4 x 109

Ge-71 108 4 x 1011

As-73 107 4 x 1011
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

As-74 106 1010

As-76 105 3 x 109

As-77 106 2 x 1011

Se-75 106 3 x 1010

Br-82 106 4 x 109

Kr-74 109

Kr-76 109

Kr-77 109

Kr-79 105

Kr-81 107 4 x 1011

Kr-83m 1012

Kr-85 104 1011

Kr-85m 1010 8 x 1010

Kr-87 109 2 x 109

Kr-88 109

Rb-86 105 5 x 109

Sr-85 106 2 x 1010

Sr-85m 107 5 x 1010

Sr-87m 106 3 x 1010

Sr-89 106 6 x 109

Sr-90+ 104 3 x 109(a)

Sr-91 105 3 x 109

Sr-92 106 1010

Y-90 105 3 x 109

Y-91 106 6 x 109

Y-91m 106 2 x 1010

Y-92 105 2 x 109

Y-93 105 3 x 109

Zr-93+ 107

Zr-95 106 2 x 1010

Zr-97+ 105 4 x 109

Nb-93m 107 4 x 1011

Nb-94 106 7 x 109

Nb-95 106 1010

Nb-97 106 9 x 109

Nb-98 105

Mo-90 106

Mo-93 108 4 x 1011

Mo-99 106 1010

Mo-101 106

Tc-96 106 4 x 109
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

Tc-96m 107 4 x 109

Tc-97 108

Tc-97m 107 4 x 1011

Tc-99 107 4 x 1011

Tc-99m 107 1011

Ru-97 107 5 x 1010

Ru-103 106 2 x 1010

Ru-105 106 1010

Ru-106+ 105 2 x 109

Rh-103m 108 4 x 1011

Rh-105 107 1011

Pd-103 108 4 x 1011(a)

Pd-109 106 2 x 1010

Ag-105 106 2 x 1010

Ag-108m+ 106 7 x 109

Ag-110m 106 4 x 109

Ag-111 106 2 x 1010

Cd-109 106 3 x 1011

Cd-115 106 3 x 1010

Cd-115m 106 5 x 109

In-111 106 3 x 1010

In-113m 106 4 x 1010

In-114m 106 1011

In-115m 106 7 x 1010

Sn-113 107 4 x 1010

Sn-125 105 4 x 109

Sb-122 104 4 x 109

Sb-124 106 6 x 109

Sb-125 106 2 x 1010

Te-123m 107 8 x 1010

Te-125m 107 2 x 1011

Te-127 106 2 x 1011

Te-127m 107 2 x 1011

Te-129 106 7 x 109

Te-129m 106 8 x 109

Te-131 105

Te-131m 106 7 x 109

Te-132 107 5 x 109

Te-133 105

Te-133m 105

Te-134 106
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

I-123 107 6 x 1010

I-125 106 2 x 1011

I-126 106 2 x 1010

I-129 105

I-130 106

I-131 106 3 x 1010

I-132 105 4 x 109

I-133 106 7 x 109

I-134 105 3 x 109

I-135 106 6 x 109

Xe-131m 104 4 x 1011

Xe-133 104 2 x 1011

Xe-135 1010 3 x 1010

Cs-129 105 4 x 1010

Cs-131 106 3 x 1011

Cs-132 105 1010

Cs-134m 105 4 x 1011

Cs-134 104 7 x 109

Cs-135 107 4 x 1011

Cs-136 105 5 x 109

Cs-137+ 104 2 x 1010(a)

Cs-138 104

Ba-131 106 2 x 1010

Ba-140+ 105 5 x 109

La-140 105 4 x 109

Ce-139 106 7 x 1010

Ce-141 107 2 x 1011

Ce-143 106 9 x 109

Ce-144+ 105 2 x 109

Pr-142 105 4 x 109

Pr-143 106 3 x 1010

Nd-147 106 6 x 1010

Nd-149 106 6 x 109

Pm-147 107 4 x 1011

Pm-149 106 2 x 1010

Sm-151 108 4 x 1011

Sm-153 106 9 x 1010

Eu-152 106 1010

Eu-152m 106 8 x 109

Eu-154 106 9 x 109

Eu-155 107 2 x 1011
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

Gd-153 107 1011

Gd-159 106 3 x 1010

Tb-160 106 1010

Dy-165 106 9 x 109

Dy-166 106 9 x 109

Ho-166 105 4 x 109

Er-169 107 4 x 1011

Er-171 106 8 x 109

Tm-170 106 3 x 1010

Tm-171 108 4 x 1011

Yb-175 107 3 x 1011

Lu-177 107 3 x 1011

Hf-181 106 2 x 1010

Ta-182 104 9 x 109

W-181 107 3 x 1011

W-185 107 4 x 1011

W-187 106 2 x 1010

Re-186 106 2 x 1010

Re-188 105 4 x 109

Os-185 106 1010

Os-191 107 1011

Os-191m 107 4 x 1011

Os-193 106 2 x 1010

Ir-190 106 7 x 109

Ir-192 104 1010

Ir-194 105 3 x 109

Pt-191 106 4 x 1010

Pt-193m 107 4 x 1011

Pt-197 106 2 x 1011

Pt-197m 106 1011

Au-198 106 1010

Au-199 106 1011

Hg-197 107 2 x 1011

Hg-197m 106 1011

Hg-203 105 5 x 1010

Tl-200 106 9 x 109

Tl-201 106 1011

Tl-202 106 2 x 1010

Tl-204 104 1011

Pb-203 106 4 x 1010

Pb-210+ 104 1010
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Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

Pb-212+ 105 7 x 109

Bi-206 105 3 x 109

Bi-207 106 7 x 109

Bi-210 106 1010

Bi-212+ 105 7 x 109

Po-203 106

Po-205 106

Po-207 106

Po-210 104 4 x 1011

At-211 107 2 x 1011

Rn-220+ 107

Rn-222+ 108 3 x 109

Ra-223+ 105 4 x 109

Ra-224+ 105 4 x 109

Ra-225 105 2 x 109

Ra-226+ 104 2 x 109(b)

Ra-227 106

Ra-228+ 105 6 x 109

Ac-228 106 6 x 109

Th-226+ 107

Th-227 104 1011

Th-228+ 104 5 x 109

Th-229+ 103 5 x 1010

Th-230 104 1011

Th-231 107 4 x 1011

Th-232nat 103

Th-234+ 105 3 x 109

Pa-230 106 2 x 1010

Pa-231 103 4 x 1010

Pa-233 107 5 x 1010

U-230+ 105 4 x 1011

U-231 107

U-232+ 103 4 x 1011

U-233 104 4 x 1011

U-234 104 4 x 1011

U-235+ 104

U-236 104

U-237 106

U-238+ 104

U-238nat 103

U-239 106



Dziennik Ustaw Nr 42 — 2798 — Poz. 276

Izotop promieniotwórczy Dla êród∏a niekontrolowanego Dla êród∏a wysokoaktywnego

U-240 107

U-240+ 106

Np-237+ 103 2 x 1011

Np-239 107 7 x 1010

Np-240 106

Pu-234 107

Pu-235 107

Pu-236 104 3 x 1011

Pu-237 107 2 x 1011

Pu-238 104 1011(b)

Pu-239 104 1011

Pu-240 103 1011

Pu-241 105 4 x 1011

Pu-242 104 1011

Pu-243 107

Pu-244 104 4 x 109

Am-241 104 1011(b)

Am-242 106

Am-242m+ 104 1011

Am-243+ 103 5 x 1010

Cm-242 105 4 x 1011

Cm-243 104 9 x 1010

Cm-244 104 2 x 1011

Cm-245 103 9 x 1010

Cm-246 103 9 x 1010

Cm-247 104 3 x 1010

Cm-248 103 2 x 108

Bk-249 106 4 x 1011

Cf-246 106

Cf-248 104 4 x 1011

Cf-249 103 3 x 1010

Cf-250 104 2 x 1011

Cf-251 103 7 x 1010

Cf-252 104 5 x 108

Cf-253 105 4 x 1011

Cf-254 103 107

Es-253 105

Es-254 104

Es-254m 106

Fm-254 107

Fm-255 106
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ObjaÊnienia:
(a) poziom aktywnoÊci w∏àcznie z udzia∏em izotopów pochodnych o czasie po∏owicznego rozpadu krótszym ni˝

10 dni;
(b) w∏àcznie z neutronowymi êród∏ami z berylem.
Izotopy opatrzone wskaênikiem „+” lub „nt” (naturalny) oznaczajà izotopy macierzyste znajdujàce si´ w stanie
równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi, podanymi ni˝ej; w takich przypadkach wartoÊci poziomu progo-
wego aktywnoÊci êród∏a niekontrolowanego podane w tabeli odnoszà si´ tylko do izotopów macierzystych,
gdy˝ uwzgl´dniajà one równie˝ udzia∏ izotopów pochodnych:

Izotopy macierzyste Izotopy pochodne

Sr-80+ Rb-80

Sr-90+ Y-90

Zr-93+ Nb-93m

Zr-97+ Nb-97

Ru-106+ Rh-106

Ag-108m+ Ag-108

Cs-137+ Ba-137

Ba-140+ La-140

Ce-134+ La-134

Ce-144+ Pr-144

Pb-210+ Bi-210, Po-210

Pb-212+ Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-212+ Tl-208, Po-212

Rn-220+ Po-216

Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214

Ra-228+ Ac-228

Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-232nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234+ Pa-234m

U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-235+ Th-231

U-238+ Th-234, Pa-234m

U-238nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210,
Bi-210, Po-210, Po-214

U-240+ Np-240

Np-237+ Pa-233

Am-242m+ Am-242

Am-243+ Np-239
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Za∏àcznik nr 377)

SYMBOL PROMIENIOWANIA JONIZUJÑCEGO


