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55
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

v.p
l

z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego
Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1) wskazanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej;

§ 1. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku, przesyłają Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki informację o jednostkach organizacyjnych
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej
„ABW”, Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”, i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej
„CBA”, wykonujących działalność powodującą lub
mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na
promieniowanie jonizujące, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedniego.

3) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego,
upoważnionego do przeprowadzenia kontroli, oraz
numer jego legitymacji służbowej;

§ 2. W ramach sprawowania nadzoru organ nadzoru jądrowego zarządza kontrolę w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu zasad bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej powodującym zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla inspektora
dozoru jądrowego i kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
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5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli, z uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości powstałych w wyniku naruszenia przepisów o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej;

3. W przypadku sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, dołącza się je do egzemplarza protokołu
kontroli przekazywanego kierownikowi kontrolowanej
jednostki organizacyjnej.
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§ 3. Organ dozoru jądrowego zawiadamia pisemnie Szefa ABW, Szefa AW lub Szefa CBA o zarządzeniu
kontroli w jednostkach organizacyjnych ABW, AW lub
CBA wykonujących działalność powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, zwanych dalej „jednostkami
organizacyjnymi”, określając w zawiadomieniu:

6) wykaz załączonych dokumentów.

1) oznaczenie organu dozoru jądrowego;

2) jednostkę organizacyjną, która ma być poddana
kontroli;
3) zakres przedmiotowy kontroli i jej podstawę prawną;

4) termin rozpoczęcia oraz przewidywany termin zakończenia kontroli;
5) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego,
upoważnionego do przeprowadzenia kontroli, oraz
numer jego legitymacji służbowej.

§ 6. W przypadku wydania polecenia doraźnego,
o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, lub decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 67 ust. 4 ustawy, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej niezwłocznie informuje o tym odpowiednio Szefa ABW, AW lub
CBA.

§ 7. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przekazuje odpowiednio Szefowi ABW, AW lub CBA informację o wynikach kontroli, w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu kontroli, a w przypadku skierowania wystąpienia pokontrolnego — w terminie 30 dni
od dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego.

2. Protokół kontroli, polecenia doraźne, o których
mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, informacja o wydaniu
decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 4 ustawy, i wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w art. 69 ust. 1
ustawy, stanowią podstawę opracowania informacji
o wynikach kontroli.

2. Inspektor dozoru jądrowego przeprowadzający
kontrolę przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
służby, obowiązujących w kontrolowanej jednostce
organizacyjnej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.2)
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§ 4. 1. Czynności podejmowane w trakcie przeprowadzania kontroli, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”, wykonuje się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby przez
niego upoważnionej.

§ 5. 1. Z przebiegu czynności kontrolnych inspektor dozoru jądrowego sporządza protokół kontroli,
który powinien zawierać w szczególności:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencji Wywiadu przez ograny dozoru jądrowego (Dz. U.
Nr 38, poz. 330).

