
 

 

 

Druk nr 622  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA  

 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
- Prawo atomowe (druk nr 570) 
 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 7 czerwca 2016 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – do pierwszego 

czytania. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 

2016 r. 

wnosi: 
 
 
W ys ok i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. 
 

 
                 Sprawozdawca                                              Przewodniczący Komisji  
                                                                                                   
                         
 
            /-/Wojciech Skurkiewicz                                       /-/Stanisław Gawłowski 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 112: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Spośród członków Rady minister właściwy do spraw środowiska 

powołuje: 

1) przewodniczącego; 

2) zastępcę przewodniczącego; 

3) sekretarza.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

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

1) odwołania członka Rady; 

2) pisemnej rezygnacji członka Rady; 
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3) śmierci członka Rady.”. 

Art. 2. Kadencja dotychczasowej Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i 

Ochrony Radiologicznej, w składzie ustalonym na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, wygasa z dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


