
Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r.
Nr 3, poz. 18, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) przewozie — rozumie si´ przez to czynnoÊci zwià-
zane z transportem materia∏ów jàdrowych, êróde∏
promieniotwórczych lub urzàdzeƒ zawierajàcych
takie êród∏a od dostawcy do odbiorcy, wraz z ich
za∏adunkiem i roz∏adunkiem;

2) dostawcy — rozumie si´ przez to jednostk´ organi-
zacyjnà, która jest odpowiedzialna za posiadane
materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze lub
urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a przed przewo-
zem i która zamierza dokonaç lub zleciç dokonanie
ich wywozu;

3) odbiorcy — rozumie si´ przez to jednostk´ organi-
zacyjnà, do której dokonywany jest przywóz mate-
ria∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych lub
urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a;

4) zamkni´tym êródle promieniotwórczym — rozu-
mie si´ przez to êród∏o promieniotwórcze o takiej
budowie, która w warunkach okreÊlonych dla jego
stosowania uniemo˝liwia przedostanie si´ do Êro-
dowiska zawartej w nim substancji promienio-
twórczej;

5) otwartym êródle promieniotwórczym — rozumie
si´ przez to êród∏o promieniotwórcze nieb´dàce
zamkni´tym êród∏em promieniotwórczym;

6) rodzaju êród∏a — rozumie si´ przez to zamkni´te
êród∏o promieniotwórcze lub otwarte êród∏o pro-
mieniotwórcze;

7) w∏aÊciwym organie — rozumie si´ przez to organ
w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu w∏aÊciwy
w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej.

§ 2. Materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze
oraz urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a mogà byç
przywo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wywo˝one z tego terytorium, je˝eli:

1) przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organi-
zacyjna, która uzyska∏a zezwolenie na wykonywa-

nie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na pro-
mieniowanie jonizujàce, zwane dalej „zezwole-
niem”, albo

2) przywóz lub wywóz dotyczy materia∏ów jàdro-
wych, êróde∏ promieniotwórczych lub urzàdzeƒ
zawierajàcych takie êród∏a, z którymi dzia∏alnoÊç
mo˝e byç wykonywana na podstawie zg∏oszenia,
a jednostka organizacyjna t´ dzia∏alnoÊç zg∏osi∏a,
albo

3) przywóz lub wywóz dotyczy materia∏ów jàdro-
wych, êróde∏ promieniotwórczych lub urzàdzeƒ
zawierajàcych takie êród∏a, z którymi dzia∏alnoÊç
nie wymaga zezwolenia albo zg∏oszenia.

§ 3. 1. Materia∏y jàdrowe, êród∏a promieniotwórcze
oraz urzàdzenia zawierajàce takie êród∏a, na dzia∏al-
noÊç z którymi jest wymagane zezwolenie albo zg∏o-
szenie, mogà byç przywo˝one na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz wywo˝one z tego terytorium,
je˝eli:

1) przewozowi towarzyszà dokumenty okreÊlone
w przepisach dotyczàcych przewozu towarów nie-
bezpiecznych oraz:

a) w przypadku êród∏a promieniotwórczego:

— wydane przez producenta Êwiadectwo êró-
d∏a, okreÊlajàce nazw´ izotopu, aktywnoÊç
êród∏a, postaç fizycznà i chemicznà oraz ro-
dzaj êród∏a,

— a w przypadku zamkni´tego êród∏a promie-
niotwórczego przywo˝onego z paƒstwa nie-
b´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej albo
wywo˝onego do takiego paƒstwa, tak˝e de-
klaracja przewozu tego êród∏a, sporzàdzona
zgodnie z wzorem stanowiàcym za∏àcznik do
rozporzàdzenia, poÊwiadczona przez w∏aÊci-
wy organ kraju odbiorcy,

b) w przypadku urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a
promieniotwórcze — Êwiadectwo êród∏a, o któ-
rym mowa w lit. a, a tak˝e dane pozwalajàce
stwierdziç, ˝e urzàdzenie spe∏nia warunki ze-
zwolenia;

2) ich transport odbywa si´ zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w przepisach dotyczàcych przewozu
towarów niebezpiecznych, a w przypadku mate-
ria∏ów jàdrowych jest zapewniona ich ochrona fi-
zyczna, zgodnie z przepisami o ochronie fizycznej
materia∏ów jàdrowych;

3) transportu dokonuje jednostka organizacyjna po-
siadajàca zezwolenie na transport materia∏ów jà-
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96,
poz. 959.



drowych lub êróde∏ promieniotwórczych albo je-
˝eli transport mo˝e odbywaç si´ na podstawie
zg∏oszenia — która dokona∏a zg∏oszenia takiego
transportu.

2. Tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwór-
czych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych takie êród∏a mo˝e
odbywaç si´, je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki, o któ-
rych mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Odbiorca, który przywióz∏ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawca, który wywióz∏
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materia∏y jàdro-
we, êród∏a promieniotwórcze lub urzàdzenia zawiera-
jàce takie êród∏a, na dzia∏alnoÊç z którymi jest wyma-
gane zezwolenie, w terminie 21 dni po up∏ywie kwar-
ta∏u, w którym mia∏ miejsce przywóz lub wywóz, za-
wiadamia na piÊmie Prezesa Paƒstwowej Agencji Ato-
mistyki o otrzymanych lub wys∏anych w okresie kwar-
ta∏u materia∏ach jàdrowych, zamkni´tych êród∏ach
promieniotwórczych lub urzàdzeniach zawierajàcych
takie êród∏a, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres dostawcy lub odbiorcy;

2) nazw´ izotopu, rodzaj êród∏a i jego aktywnoÊç;

3) w przypadku materia∏ów jàdrowych — mas´
w gramach lub jednostkach wielokrotnych, a dla
paliwa jàdrowego równie˝ rodzaj paliwa i stopieƒ
wzbogacenia;

4) w przypadku urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a pro-
mieniotwórcze — nazw´ izotopu i aktywnoÊç êró-
d∏a w pojedynczym urzàdzeniu, typ urzàdzenia,
nazw´ producenta i iloÊç urzàdzeƒ;

5) nazw´ kraju, z którego dokonano przywozu lub do
którego dokonano wywozu;

6) dat´ przywozu lub wywozu.

3. Zawiadomienia o przywozie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub wywozie z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej materia∏ów jàdrowych dokonu-
je si´ zgodnie z przepisami o zabezpieczeniach mate-
ria∏ów jàdrowych.

4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do êróde∏
promieniotwórczych przywiezionych z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej oraz wywiezionych do
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przy-
wozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego ob-
szaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materia-
∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych i urzàdzeƒ
zawierajàcych takie êród∏a (Dz. U. Nr 207, poz. 1754).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 984)
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