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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie sk∏adu oraz zakresu i trybu dzia∏ania Rady do Spraw Atomistyki.

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18 i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Sk∏ad Rady do Spraw Atomistyki

§ 1. 1. W sk∏ad Rady do Spraw Atomistyki, zwanej
dalej „Radà”, wchodzà: Przewodniczàcy, nie wi´cej ni˝

trzech zast´pców Przewodniczàcego, Sekretarz oraz
pozostali cz∏onkowie Rady. Liczba cz∏onków Rady nie
mo˝e przekraczaç 42 osób.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 2. W sk∏ad Rady sà powo∏ywani wybitni uczeni
i praktycy z zakresu atomistyki, w tym, na wniosek w∏aÊci-
wego ministra, reprezentanci dzia∏ów administracji rzàdo-
wej, w szczególnoÊci gospodarki, Êrodowiska i zdrowia.
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§ 3. 1. Cz∏onków Rady, w tym zast´pców Przewod-
niczàcego i Sekretarza, powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Preze-
sem Agencji”, w porozumieniu z Przewodniczàcym.

2. Wniosek Przewodniczàcego w sprawie odwo∏a-
nia cz∏onka Rady lub pozbawienia go pe∏nionej w Ra-
dzie funkcji wymaga zaopiniowania przez Rad´.

3. Prezes Agencji mo˝e, w porozumieniu z Prze-
wodniczàcym, uzupe∏niaç albo rozszerzaç sk∏ad Rady
w czasie trwania jej kadencji, powo∏ujàc nowych cz∏on-
ków na okres do koƒca kadencji Rady.

§ 4. 1. Wniosek o powo∏anie Przewodniczàcego
Prezes Agencji sk∏ada nie póêniej ni˝ na miesiàc przed
up∏ywem kadencji ust´pujàcej Rady.

2. Zast´pców Przewodniczàcego, Sekretarza oraz
cz∏onków Rady nowej kadencji powo∏uje si´ w termi-
nie miesiàca od dnia powo∏ania Przewodniczàcego.

Rozdzia∏ 2

Zakres dzia∏ania Rady

§ 5. Rada wyra˝a opinie oraz doradza Prezesowi
Agencji w sprawach obj´tych zakresem jego dzia∏ania.
W szczególnoÊci Rada inicjuje i opiniuje dzia∏ania ma-
jàce na celu:

1) odpowiedni stan ochrony radiologicznej i bezpie-
czeƒstwa jàdrowego w Polsce,

2) w∏aÊciwà polityk´ w zakresie edukacji spo∏ecznej
w sprawach zwiàzanych ze stosowaniem technik
jàdrowych i radiacyjnych oraz z energetykà jàdro-
wà,

3) rozwój prac naukowych, podstawowych i stosowa-
nych, w dyscyplinach nauki zwiàzanych z zakresem
dzia∏ania Prezesa Agencji,

4) rozwój wspó∏pracy z zagranicà w dziedzinach,
o których mowa w pkt 1—3,

5) popularyzacj´ inicjatyw z zakresu atomistyki.

§ 6. 1. Rada podejmuje swoje zadania z inicjatywy
w∏asnej lub Prezesa Agencji.

2. Rada realizuje swoje zadania w drodze podejmo-
wania uchwa∏ oraz przedstawiania opinii lub ekspertyz.

Rozdzia∏ 3

Tryb dzia∏ania Rady

§. 7. 1. Rada dzia∏a na posiedzeniach plenarnych
oraz przez swoje organy.

2. Organami Rady sà:

1) Przewodniczàcy,

2) Prezydium.

§ 8. Przewodniczàcy:

1) kieruje pracami Rady i jej Prezydium oraz przewod-
niczy ich posiedzeniom,

2) reprezentuje Rad´ i jej Prezydium na zewnàtrz,

3) podejmuje inne dzia∏ania okreÊlone rozporzàdze-
niem.

§ 9. 1. W sk∏ad Prezydium wchodzà: Przewodniczà-
cy, jego zast´pcy i Sekretarz.

2. Prezydium:

1) wykonuje zadania Rady w okresie mi´dzy jej posie-
dzeniami plenarnymi,

2) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu plenar-
nym Rady projekty planów pracy Rady,

3) przygotowuje coroczne sprawozdania z dzia∏alno-
Êci Rady,

4) powierza zadania poszczególnym komisjom oraz
koordynuje ich dzia∏alnoÊç,

5) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci komisji,
przedstawiajàc wynikajàce z nich wnioski, na po-
siedzeniach plenarnych Rady.

3. Posiedzenia Prezydium zwo∏uje Przewodniczàcy
w miar´ potrzeby, jednak nie rzadziej ni˝ raz na kwar-
ta∏.

§ 10. 1. Posiedzenia plenarne Rady zwo∏uje Prze-
wodniczàcy z w∏asnej inicjatywy, nie rzadziej ni˝ dwa
razy w roku, a tak˝e na wniosek co najmniej 1/3 cz∏on-
ków Rady lub Prezesa Agencji w terminie nie póêniej-
szym ni˝ 14 dni od dnia zg∏oszenia wniosku.

2. W posiedzeniach Rady mogà uczestniczyç:

1) Prezes Agencji, wiceprezesi Agencji oraz osoby
upowa˝nione przez Prezesa Agencji,

2) osoby nieb´dàce cz∏onkami Rady zaproszone na
posiedzenie Rady przez jej Przewodniczàcego.

3. Rada na posiedzeniu plenarnym powo∏uje sta∏e
komisje dla poszczególnych spraw zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià Rady oraz okreÊla ich zakresy dzia∏ania.

4. Rada lub Prezydium mogà powo∏ywaç doraêne
komisje w celu zaj´cia stanowiska w sprawach obej-
mujàcych zakres dzia∏ania wi´cej  ni˝ jednej komisji
sta∏ej.

5. W pracach komisji mogà braç udzia∏ równie˝
osoby spoza Rady.

6. Do zadaƒ komisji nale˝y opracowywanie i opi-
niowanie niezb´dnych dla Rady spraw i zagadnieƒ
wchodzàcych w zakres ich merytorycznego dzia∏ania.

§ 11. 1. W razie nieobecnoÊci Przewodniczàcego,
jego zadania wykonuje upowa˝niony przez niego za-
st´pca Przewodniczàcego.

2. Szczegó∏owe zadania zast´pców Przewodniczà-
cego oraz Sekretarza ustala Przewodniczàcy.

§ 12. 1. Do wa˝noÊci uchwa∏y Rady jest konieczna
obecnoÊç na posiedzeniu Przewodniczàcego lub jed-
nego z jego zast´pców oraz co najmniej po∏owy ogól-
nej liczby cz∏onków Rady.
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2. Uchwa∏y Rady sà podejmowane zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów.

3. Cz∏onek Rady, który nie zgadza si´ z treÊcià
uchwa∏y, mo˝e z∏o˝yç pisemne uzasadnienie swojego
odr´bnego stanowiska, które stanowi za∏àcznik do
uchwa∏y.

4. Cz∏onek Rady, którego dotyczy podejmowana
uchwa∏a, nie bierze udzia∏u w g∏osowaniu nad jej pod-
j´ciem, lecz jest uwzgl´dniany przy ustalaniu kworum.

5. W g∏osowaniu biorà udzia∏ tylko cz∏onkowie Ra-
dy.

§ 13. 1. G∏osowanie odbywa si´ jawnie, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. G∏osowanie przeprowadza  si´ w sposób tajny:

1) przy podejmowaniu uchwa∏ w sprawach personal-
nych,

2) gdy Rada tak postanowi.

§ 14. 1. Przewodniczàcy przedstawia uchwa∏y Rady
Prezesowi Agencji.

2. Prezes Agencji informuje Przewodniczàcego
o sposobie wykorzystania uchwa∏ Rady.

§ 15. Przewodniczàcy przedstawia Prezesowi Rady
Ministrów, za poÊrednictwem Prezesa Agencji, corocz-
ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statu-
tu Radzie do Spraw Atomistyki (Dz. U. Nr 12, poz. 55).

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


