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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy  6 lipca 2016 r.  

o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

 

(druk nr 228) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 

2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 109. 

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej 

właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie 

określonym ustawą. 

2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw 

środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

[3. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje 

wiceprezesów Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Prezesa Agencji, 

wiceprezesów Agencji.] 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje 

wiceprezesów Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje 

wiceprezesów Agencji.> 

3a. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa 

Agencji. 

3b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie 
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Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informacje o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o 

naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
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3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje Prezes 

Agencji. 

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji. 

 

Art. 112. 

1. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki, 

zwanej dalej "Agencją". 

2. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony 

Radiologicznej, zwana dalej "Radą", będąca organem doradczym i opiniodawczym. 

[3. W skład Rady Prezes Agencji powołuje przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, 

sekretarza oraz nie więcej niż 7 członków, spośród specjalistów z zakresu bezpieczeństwa 

jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów 

jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem 

jądrowym.] 

<3. Rada liczy nie więcej niż 10 członków, powoływanych przez ministra właściwego do 

spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, spośród specjalistów z 

zakresu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, 

geochemii pierwiastków promieniotwórczych, składowania i zabezpieczeń 

materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad 

bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Minister właściwy do spraw 

środowiska odwołuje członków Rady.> 

<3a. Spośród członków Rady minister właściwy do spraw środowiska powołuje: 

1) przewodniczącego; 

2) zastępcę przewodniczącego; 

3) sekretarza.> 

4. W skład Rady może zostać powołana osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

<5a. Ustanie członkostwa w Radzie następuje w przypadku: 

1) odwołania członka Rady; 

2) pisemnej rezygnacji członka Rady; 

3) śmierci członka Rady.> 

6. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne, płatne z dołu, które ulega 

zmniejszeniu w przypadku nieobecności na posiedzeniach Rady - proporcjonalnie do 

liczby odbytych posiedzeń w danym miesiącu. 

7. Członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów 

według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

8. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   opiniowanie na wniosek Prezesa Agencji: 
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a)  projektów zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 

b)  projektów aktów prawnych opracowywanych przez Prezesa Agencji, 

c)  projektów zaleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez Prezesa Agencji; 

2)   występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia nadzoru nad 

wykonywaniem działalności związanej z narażeniem. 

9. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Agencja. 

10. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Agencji w terminie do dnia 31 stycznia 

każdego roku sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni. 

11. Prezes Agencji niezwłocznie publikuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

pracy Rady oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady, mając na 

uwadze zakres zadań realizowanych przez Radę i efektywność jej funkcjonowania, a 

także mając na uwadze to, by wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała 

dwuipółkrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której 

wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. 

 


