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Warszawa, 28 lipca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

(druk nr 699) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa, której projekt został wniesiony do Sejmu przez Senat po wydaniu przez 

Trybunał Konstytucyjny wyroku (z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt U 5/12) dotyczącego 

jednego z rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy – Prawo atomowe, ma na celu 

przeniesienie niektórych przepisów rozporządzenia do ustawy. Przepisy te regulują rodzaje 

testów przeprowadzanych w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń 

radiologicznych. W badaniach medycznych i w leczeniu stosuje się promieniowanie 

jonizujące. W związku z tym konieczne jest też stosowanie środków i procedur chroniących 

pacjenta przed niepożądanym działaniem tego promieniowania. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Senacki projekt ustawy wpłynął do Sejmu 24 lutego 2014 r. (druk nr 2248). Został 

uchwalony przez Sejm 25 lipca 2014 r. Projekt był rozpatrywany przez sejmową Komisję 

Zdrowia. 

Projekt senacki ograniczał się do wymieniania podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzania kontroli urządzeń oraz wyraźnego upoważnienia ministra do określenia 

rodzajów testów, które są przeprowadzane w ramach owej kontroli. Uchwalona przez Sejm 

ustawa jest w zasadzie od nowa napisanym tekstem, regulującym także rodzaje testów. 

Ustawa dokonuje także w większym zakresie, niż projekt senacki, zmiany upoważnienia 

ustawowego do wydania rozporządzenia. W zawierającym upoważnienie art. 33c ust. 9 

nowelizuje się pkt 9 i dodaje się pkt 10. 
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Nowością w stosunku do senackiej wersji jest także przepis art. 3 ustawy przewidujący, 

że przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 

zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z regułą polskiego systemu prawa, uchylenie bądź nowelizacja upoważnienia 

ustawowego pociąga za sobą utratę mocy wydanych na jego podstawie aktów 

wykonawczych. Przepis § 33 Zasad techniki prawodawczej przewiduje, że akt wykonawczy 

wydany na podstawie zmienianego przepisu upoważniającego można „wyjątkowo zachować 

czasowo w mocy, nadając przepisowi przejściowemu brzmienie: «Dotychczasowe przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. ... ustawy ..... (tytuł dotychczasowej ustawy) 

zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. ... 

ustawy.»”. Ponadto, w ustawie pozostawiającej czasowo w mocy dotychczasowy akt 

wykonawczy „można wyznaczyć organowi upoważnionemu termin, do którego ma on 

obowiązek wydać nowy akt wykonawczy”. Zasady przewidują też, że ustawa może 

przewidzieć możliwość nowelizacji aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy (§ 

34). Należy przypomnieć, że senacki projekt zakładał czasowe (nie dłużej niż przez 6 

miesięcy) utrzymanie w mocy rozporządzenia. Przyjęta w ustawie z 25 lipca 2014 r. treść art. 

3 odbiega od treści polecanej przez Zasady techniki prawodawczej. W przypadku omawianej 

ustawy brak jest jakichś szczególnych podstaw, które skłaniałyby do odstąpienia od 

wspomnianych reguł. Z wypowiedzi sprawozdawcy podkomisji na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Zdrowia wynikało, że celem nadania takiej treści artykułowi jest danie ministrowi 

szansy na szybką zmianę rozporządzenia oczekiwaną przez niektóre grupy zawodowe. Trzeba 

jednak zwrócić uwagę, że uchwalone rozwiązanie, wbrew wyrażonej przez sprawozdawcę 

intencji, a zarazem w przeciwieństwie do projektu senackiego, usuwa jakąkolwiek 

konieczność zmiany rozporządzenia. Przyjęta treść art. 3 powoduje skutek odwrotny, od tego 

wyrażonego przez sprawozdawcę. Rozporządzenie takie może funkcjonować w systemie 

prawa przez wiele lat bez jakichkolwiek zmian. 

W konsekwencji należy zaproponować zmianę treści art. 3 na następującą: 

„Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy zmienianej 

w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 



– 3 – 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy i mogą być zmieniane.”. 

2. W dodawanym w art. 33c ust. 7d pkt 2 mówi się, że testy odbiorcze (akceptacyjne) 

polegają na sprawdzeniu, zgodności wartości zmierzonych z wartościami parametrów 

określonych w specyfikacji technicznej. W przypadku wyrażenia „zgodności wartości 

zmierzonych” wyraz „zmierzonych” użyty jest w formie żeńskiej, natomiast w przypadku 

wyrażenia „z wartościami parametrów określonych w specyfikacji technicznej” wyraz 

„określonych” użyty jest w formie męskiej. Przypisano go nie wartościom lecz parametrom. 

Jeśli jednak porównuje się „wartości” zmierzone z „parametrami” określonymi 

w specyfikacji, to wyraz „wartości” przed wyrazem „parametrów” jest zbędny. Jeśli zaś 

porównuje się wartości z wartościami, to zamiast wyrazu „określonych” powinien być wyraz 

„określonymi”. 

W konsekwencji można zaproponować, by art. 33c ust. 7d pkt 2. wyraz „określonych” 

zastąpić wyrazem „określonymi”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 
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