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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Wojciecha Skurkiewicza.
(-) Piotr Łukasz Babiarz; (-) Joanna Borowiak; (-) Bożena BorysSzopa; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Szymon Giżyński; (-) Konrad
Głębocki; (-) Kazimierz Gołojuch; (-) Małgorzata Gosiewska; (-) Kazimierz
Gwiazdowski; (-) Jan Kilian; (-) Robert Kołakowski; (-) Jarosław
Krajewski; (-) Leonard Krasulski; (-) Andrzej Kryj; (-) Bernadeta
Krynicka;
(-) Dariusz Kubiak;
(-) Bogdan Latosiński;
(-) Paweł
Lisiecki; (-) Marzena Machałek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Gabriela
Masłowska; (-) Jerzy Materna; (-) Mieczysław Miazga; (-) Iwona
Michałek; (-) Jan Mosiński; (-) Aleksander Mrówczyński; (-) Wojciech
Murdzek;
(-) Jerzy
Paul;
(-) Jacek
Sasin;
(-) Wojciech
Skurkiewicz; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Dariusz Starzycki; (-) Bartłomiej
Stawiarski; (-) Halina Szydełko; (-) Ewa Szymańska; (-) Sylwester
Tułajew; (-) Piotr Uściński; (-) Robert Warwas; (-) Tadeusz Woźniak.

Projekt
Ustawa
z dnia …
o zmianie ustawy Prawo atomowe

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. poz. 1512,
z późn. zm.) 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 dziesięciu 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
wskazuje:
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;

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.

UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest

uporządkowanie rozwiązań dotyczących

powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki oraz Rady
do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 t.j., z późn. zm.) wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki
powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska na wniosek Prezesa Agencji.
Proponowana zmiana w zakresie art. 109 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe ma na celu
zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska narzędzi do odwołania
wiceprezesów Agencji w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji.
Z kolei zgodnie z art. 112 ust. 2 przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki działa
Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, jako organ
opiniodawczy i doradczy. Dotychczas, w ustawie – Prawo atomowe uregulowano jedynie
kwestie dotyczące funkcjonowania wspomnianej Rady oraz powoływania jej składu. Brak
natomiast przepisów regulujących kwestię ustania członkostwa w Radzie, w tym regulacji
pozwalających
na odwołanie członków Rady lub ich rezygnację, choćby w przypadku problemów
zdrowotnych uniemożliwiających członkowi uczestnictwo w pracach Rady. Lukę tę należy
uzupełnić, stąd propozycja dodania do niniejszej ustawy w art. 112 nowego ust. 5a
wskazującego przesłanki ustania członkostwa w Radzie.
Jednocześnie proponuje się modyfikację trybu powoływania Rady poprzez
uwzględnienie roli ministra właściwego do spraw środowiska, który stosownie do art. 28 ust.
3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
543 t. j., z późn. zm.) nadzoruje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Proponowany art.
2. jest konsekwencją zmian zaproponowanych w art 1 pkt 2 lit. a projektu ustawy.
Projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów
jednostek samorządów terytorialnych.
Projekt ustawy powoduje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz nie jest
objęty prawem Unii Europejskiej.

