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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych obowiàzków dotyczàcych zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych

Na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe obowiàz-
ki podmiotów, jakie wynikajà z wymagaƒ dotyczàcych
zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych, w tym obowiàz-
ki:

1) kierowników jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç
na terenach obiektów;

2) u˝ytkowników gruntów i zabudowaƒ w miejscach
poza terenami obiektów;

3) przewoêników materia∏ów jàdrowych i poÊredni-
ków zajmujàcych si´ obrotem materia∏ami jàdro-
wymi;

4) kierowników sk∏adowisk odpadów promieniotwór-
czych;

5) kierowników jednostek podejmujàcych lub prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà zwiàza-
nà z jàdrowym cyklem paliwowym, w dziedzinie
technologii jàdrowych;

6) kierowników jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie wytwarzania lub wykorzystania urzà-
dzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ i materia∏ów zwiàzanych
z technologiami jàdrowymi;

7) kierowników jednostek wykorzystujàcych materia-
∏y jàdrowe do celów niejàdrowych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) deklaracja dla terenu obiektu — ogólny opis ka˝-
dego budynku dla terenu obiektu, ∏àcznie z opi-
sem jego wykorzystania i zawartoÊci wraz z mapà
terenu obiektu, które Rzeczpospolita Polska jest
zobowiàzana dostarczyç Mi´dzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej (MAEA) zgodnie z art. 2
lit. a pkt (iii) Protoko∏u dodatkowego, o którym
mowa w art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe;

2) dokumentacja rachunkowoÊci materia∏owej — do-
kumentacj´ okreÊlonà w art. 56 Porozumienia,

———————
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.



o którym mowa w art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 29 li-
stopada 2000 r. — Prawo atomowe;

3) dokumentacja ruchowa — dokumentacj´ okreÊlo-
nà w art. 58 Porozumienia;

4) lokalizacja poza obiektem — miejsce nienale˝àce
do obiektu, w którym sà wytwarzane, przetwarza-
ne, stosowane lub przechowywane materia∏y wyj-
Êciowe lub specjalne materia∏y rozszczepialne
w ∏àcznej iloÊci nieprzekraczajàcej jednego kilo-
grama efektywnego;

5) materia∏y wyjÊciowe — materia∏y nale˝àce do ma-
teria∏ów jàdrowych, zdefiniowane w art. 197 ust. 3
Traktatu ustanawiajàcego Europejskà Wspólnot´
Energii Atomowej, zwanego dalej „Traktatem Eu-
ratom”;

6) informacje projektowe — dokumenty przygotowy-
wane dla ka˝dego obiektu zawierajàce dane
o obiekcie wymienione w art. 43 Porozumienia
zgodnie z wymaganiami dla obiektu danego typu,
zawartymi w przepisach Unii Europejskiej doty-
czàcych zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych; 

7) specjalne materia∏y rozszczepialne — materia∏y
nale˝àce do materia∏ów jàdrowych zdefiniowane
w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom;

8) Êrodki techniczne zabezpieczeƒ — aparaty kontro-
lne i pomiarowe, przyrzàdy wykrywajàce promie-
niowanie, urzàdzenia obserwacji optycznej, urzà-
dzenia sygnalizujàce stan lub sposób dzia∏ania
obiektu, Êrodki zamykajàce, w tym ró˝nego rodza-
ju plomby zabezpieczajàce, oraz urzàdzenia s∏u˝à-
ce do przekazywania informacji na odleg∏oÊç,
w tym tak˝e poza granice paƒstwa; Êrodki tech-
niczne instaluje si´ w celu uzyskania informacji
o iloÊci i jakoÊci materia∏ów jàdrowych podlegajà-
cych zabezpieczeniom oraz w celu zapewnienia
ciàg∏oÊci informacji o tych materia∏ach.

§ 3. 1. W oparciu o wewnàtrzzak∏adowà ewidencj´
materia∏ów jàdrowych, kierownik jednostki organiza-
cyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdro-
wymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem sporzà-
dza sprawozdania dotyczàce materia∏ów wyjÊciowych
oraz specjalnych materia∏ów rozszczepialnych podle-
gajàcych ewidencji i przekazuje je Prezesowi Paƒstwo-
wej Agencji Atomistyki, zwanemu dalej „Prezesem
Agencji”.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, obej-
mujà sprawozdania rachunkowoÊci materia∏owej oraz
sprawozdania specjalne. 

§ 4. Sprawozdania rachunkowoÊci materia∏owej
obejmujà:

1) sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza ma-
teria∏ów jàdrowych;

2) sprawozdania o bilansie materia∏ów jàdrowych.

§ 5. 1. W sprawozdaniach o zmianach w stanie in-
wentarza materia∏ów jàdrowych podaje si´ w szcze-
gólnoÊci:

1) dat´ zmiany w stanie inwentarza materia∏ów jà-
drowych;

2) rejon bilansu materia∏owego wysy∏ajàcy materia∏
i rejon bilansu materia∏owego otrzymujàcy mate-
ria∏ lub nazw´ odbiorcy;

3) typ zmiany;

4) nazw´ lub numer partii materia∏u jàdrowego;

5) nazw´ i kod kluczowego punktu pomiarowego;

6) liczb´ sztuk materia∏u jàdrowego w partii;

7) opis materia∏u jàdrowego;

8) rodzaj materia∏u jàdrowego — uran naturalny, uran
zubo˝ony, uran wzbogacony w izotop 235 lub 233,
tor lub pluton, stosujàc nast´pujàce oznaczenia li-
terowe: uran naturalny — N, uran zubo˝ony — D,
uran wzbogacony — E, tor — T, pluton — P;

9) mas´ materia∏u jàdrowego (dla uranu wzbogaco-
nego i plutonu — w gramach, dla pozosta∏ych ma-
teria∏ów — w kilogramach);

10) mas´ izotopu rozszczepialnego w gramach (tylko
w przypadku uranu wzbogaconego);

11) jednostk´ miary masy;

12) metod´ kontroli przesy∏ki (pomiary i wa˝enie).

2. Do sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´:

1) wyjaÊnienie zmian w stanie inwentarza materia-
∏ów jàdrowych na podstawie danych eksploata-
cyjnych zawartych w dokumentacji ruchowej;

2) opis realizowanego programu eksploatacyjnego;
w przypadku materia∏ów jàdrowych otrzymywanych
— planowany sposób ich wykorzystania, a w przy-
padku materia∏ów przekazanych — deklarowany
przez odbiorc´ tych materia∏ów sposób ich wykorzy-
stania;

3) inne wyjaÊnienia w zale˝noÊci od potrzeby.

3. Sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza
materia∏ów jàdrowych kierownik jednostki organiza-
cyjnej dostarcza Prezesowi Agencji nie póêniej ni˝
w ciàgu 5 dni od dnia wystàpienia lub stwierdzenia
zmiany.

§ 6. 1. Sprawozdania o bilansie materia∏ów jàdro-
wych obejmujà:

1) wyciàg ze spisu inwentarza materia∏ów jàdrowych;

2) w przypadku obiektu — projekt raportu dla MAEA
o bilansie materia∏ów jàdrowych dla danego rejo-
nu bilansu materia∏owego.
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2. Wyciàg ze spisu inwentarza materia∏ów jàdro-
wych zawiera:

1) nazw´ i kod rejonu bilansu materia∏owego;

2) dat´ przeprowadzenia i sporzàdzenia spisu inwen-
tarza materia∏ów jàdrowych;

3) nazw´ i kod kluczowego punktu pomiarowego;

4) nazw´ lub numer partii materia∏u jàdrowego;

5) liczb´ sztuk materia∏u jàdrowego w danej partii;

6) opis materia∏u jàdrowego;

7) rodzaj materia∏u jàdrowego, stosujàc oznaczenia
literowe okreÊlone w § 5 ust. 1 pkt 8;

8) mas´ materia∏u jàdrowego — dla uranu wzboga-
conego i plutonu — w gramach, dla pozosta∏ych
materia∏ów — w kilogramach;

9) mas´ izotopu rozszczepialnego w gramach — tyl-
ko w odniesieniu do uranu wzbogaconego;

10) jednostk´ miary masy;

11) metod´ pomiaru iloÊci materia∏u jàdrowego.

3. W projekcie raportu o bilansie materia∏ów jàdro-
wych, stosujàc oznaczenia literowe i jednostki miary
masy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 8—11, umiesz-
cza si´:

1) poczàtkowy stan inwentarza materia∏ów jàdro-
wych wed∏ug jego spisu;

2) zmiany w stanie inwentarza materia∏ów jàdro-
wych;

3) obliczony koƒcowy stan inwentarza materia∏ów jà-
drowych;

4) ró˝nice mi´dzy danymi dostawcy i odbiorcy;

5) uzupe∏niony koƒcowy stan inwentarza materia∏ów
jàdrowych;

6) koƒcowy stan inwentarza materia∏ów jàdrowych
wed∏ug jego spisu;

7) dane o materiale nierozliczonym.

4. Sprawozdanie o bilansie materia∏ów jàdrowych
kierownik jednostki organizacyjnej dostarcza Prezeso-
wi Agencji w dniu zakoƒczenia sporzàdzania spisu in-
wentarza materia∏ów jàdrowych.

§ 7. 1. Sprawozdanie specjalne kierownik jednost-
ki organizacyjnej sporzàdza i dostarcza Prezesowi
Agencji niezw∏ocznie, gdy stwierdzono:

1) utrat´ materia∏u jàdrowego wskutek jakiegokol-
wiek nadzwyczajnego zdarzenia lub okolicznoÊci
albo gdy nastàpi∏o jego niedozwolone u˝ycie lub
przemieszczenie; w sprawozdaniu dotyczàcym ka˝-
dego z tych zdarzeƒ okreÊla si´ iloÊç i rodzaj utra-
conego albo przemieszczonego w niedozwolony

sposób materia∏u jàdrowego oraz rejon bilansu
materia∏owego, w którym materia∏ by∏ zewidencjo-
nowany;

2) naruszenie integralnoÊci struktur fizycznych i plomb
chroniàcych przed nieupowa˝nionym dost´pem do
materia∏ów, wzorców, próbek i sprz´tu zamkni´tych
za pomocà tych Êrodków przez inspektorów. 

2. Do sprawozdania specjalnego do∏àcza si´ opis
czynnoÊci podj´tych w celu odpowiednio: odzyskania
materia∏u jàdrowego, wyjaÊnienia przyczyn i okolicz-
noÊci jego utraty albo przemieszczenia lub wyjaÊnie-
nia przyczyn i okolicznoÊci zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

§ 8. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzà-
cej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi w obiekcie
lub lokalizacji poza obiektem jest obowiàzany, na ˝à-
danie Prezesa Agencji, do uzupe∏nienia lub dostarcze-
nia wyjaÊnienia do wskazanego przez Prezesa Agencji
sprawozdania w zakresie i terminie okreÊlonym w ˝à-
daniu.

§ 9. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowa-
dzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi w obiek-
cie lub lokalizacji poza obiektem dostarcza na ˝àdanie
Prezesa Agencji wyjaÊnieƒ dotyczàcych ewidencji ma-
teria∏ów jàdrowych w terminie okreÊlonym w ˝àdaniu.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mo-
wa w ust. 1, dostarcza Prezesowi Agencji kopie doku-
mentacji jàdrowej przekazywanej do Komisji Europej-
skiej oraz z niej otrzymywanej w terminie jednego
dnia roboczego od ich wys∏ania lub otrzymania.

3. Przed przekazaniem do MAEA lub Komisji Euro-
pejskiej deklaracji zawierajàcych informacje projekto-
we istniejàcych lub planowanych obiektów kierownik
jednostki organizacyjnej konsultuje ich treÊç z Preze-
sem Agencji.

§ 10. Do obowiàzków kierownika jednostki organi-
zacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdro-
wymi na terenie obiektu nale˝y ponadto:

1) prowadzenie wewnàtrzzak∏adowej kontroli zapew-
niajàcej zgodnoÊç ewidencji materia∏ów jàdro-
wych ze stanem faktycznym;

2) w przypadku gdy jednostka organizacyjna obej-
mujàca co najmniej jeden rejon bilansu materia∏o-
wego — wyznaczenie pracownika bezpoÊrednio
odpowiedzialnego za funkcjonowanie ewidencji
i wewnàtrzzak∏adowej kontroli materia∏ów jàdro-
wych, posiadajàcego uprawnienia nadane przez
Prezesa Agencji;

3) zapewnienie pracownikowi, o którym mowa
w pkt 2, niezb´dnego szkolenia w celu podnosze-
nia jego kwalifikacji w zakresie prowadzenia we-
wnàtrzzak∏adowej ewidencji i kontroli materia∏ów
jàdrowych;
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4) zapewnienie warunków do instalowania Êrodków
technicznych zabezpieczeƒ;

5) zapewnienie warunków do sprawnego przepro-
wadzania kontroli, a w szczególnoÊci niezw∏oczne-
go dost´pu do wskazanej przez inspektorów doku-
mentacji rachunkowoÊci materia∏owej i dokumen-
tacji ruchowej, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ
oraz pomieszczeƒ na terenie obiektu, jak równie˝
do zainstalowanych Êrodków technicznych zabez-
pieczeƒ;

6) zachowanie w stanie nienaruszonym integralno-
Êci struktur fizycznych i plomb chroniàcych przed
nieupowa˝nionym dost´pem do materia∏ów,
wzorców, próbek i sprz´tu zamkni´tych za pomo-
cà tych Êrodków oraz zainstalowanych lub zdepo-
nowanych Êrodków technicznych zabezpieczeƒ;

7) organizacja wysy∏ki próbek pobranych dla lub
przez inspektorów oraz odbioru lub wysy∏ki mate-
ria∏ów i sprz´tu s∏u˝àcych do celów kontroli wyko-
nywanej przez inspektorów;

8) zapoznanie inspektorów z zasadami ochrony
przed promieniowaniem na terenie obiektu, wy-
posa˝enie ich w niezb´dne Êrodki ochrony oraz
prowadzenie kontroli dawek promieniowania
otrzymywanych przez inspektorów w trakcie wy-
konywanych czynnoÊci inspekcyjnych.

§ 11. Wewnàtrzzak∏adowa kontrola, o której mowa
w § 10 pkt 1, polega na:

1) okresowym ustalaniu iloÊci materia∏ów wyjÊcio-
wych i specjalnych materia∏ów rozszczepialnych
przez dokonanie dla ka˝dego z rejonów bilansu
materia∏owego spisu inwentarza tych materia∏ów,
nie rzadziej ni˝ raz do roku w terminie uzgodnio-
nym z Prezesem Agencji;

2) badaniu danych rachunkowoÊci materia∏owej
w celu okreÊlenia przyczyn i wielkoÊci pomy∏ek,
w tym przypadkowych strat materia∏u obj´tego
ewidencjà oraz wielkoÊci przyjmowanych za iloÊç
niemierzalnà dla ka˝dego rodzaju materia∏u jàdro-
wego;

3) podejmowaniu dzia∏aƒ prowadzàcych do ograni-
czenia iloÊci materia∏u nierozliczonego do prak-
tycznie osiàgalnego minimum;

4) badaniu obliczonych iloÊci materia∏u nierozliczo-
nego z punktu widzenia ich statystycznego zna-
czenia, z uwzgl´dnieniem granic b∏´du pomiaro-
wego;

5) wykonywaniu pomiarów lub okreÊlaniu w inny
wiarygodny sposób zmian w iloÊci i sk∏adzie izoto-
powym materia∏ów jàdrowych;

6) weryfikowaniu informacji o zmianach w iloÊci ma-
teria∏ów podlegajàcych ewidencji spowodowa-
nych ich transportem;

7) badaniu przyczyn ró˝nic danych o materia∏ach
podlegajàcych ewidencji w przypadku wystàpie-
nia takich ró˝nic mi´dzy wysy∏ajàcym a odbiorcà;

8) sprawdzaniu co najmniej raz na rok, czy informa-
cje projektowe obiektu nie uleg∏y zmianie.

§ 12. 1. Zgodnie z postanowieniami Protoko∏u do-
datkowego kierownik jednostki organizacyjnej dzia∏a-
jàcej na terenie obiektu:

1) przygotowuje i aktualizuje deklaracj´ dla terenu
obiektu;

2) umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego, inspek-
torom Euratomu oraz inspektorom MAEA dost´p
do wskazanych przez nich zabudowaƒ, pomiesz-
czeƒ i urzàdzeƒ jednostki, w których nie znajdujà
si´ materia∏y wyjÊciowe lub specjalne materia∏y
rozszczepialne, w terminie dwóch godzin od chwi-
li przedstawienia przez inspektora MAEA pisem-
nego polecenia przeprowadzenia kontroli. 

2. W przypadku gdy na terenie obiektu dzia∏a wi´-
cej ni˝ jedna jednostka organizacyjna, zadania, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, wype∏nia kierownik jednost-
ki organizacyjnej wskazanej przez Prezesa Agencji,
w oparciu o dane przekazane mu przez kierowników
wszystkich jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na
terenie obiektu.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym
mowa w ust. 2, przekazuje kierownikom innych jedno-
stek organizacyjnych dzia∏ajàcych na terenie obiektu
informacj´ o przedstawieniu przez inspektora MAEA
pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.

§ 13. 1. W przypadku przywozu materia∏ów jàdro-
wych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
przyj´cia ich od innej jednostki organizacyjnej dzia∏a-
jàcej w kraju, odpowiedzialnoÊç za ich ewidencj´ spo-
czywa od momentu formalnego ich przyj´cia na kie-
rowniku jednostki organizacyjnej dokonujàcej przywo-
zu albo przyj´cia tych materia∏ów.

2. W przypadku wywozu materia∏ów jàdrowych
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przeka-
zania ich innej jednostce organizacyjnej dzia∏ajàcej na
terenie kraju odpowiedzialnoÊç za ich ewidencj´ spo-
czywa do momentu formalnego ich przyj´cia przez in-
nà jednostk´ na kierowniku jednostki organizacyjnej
dokonujàcej wywozu albo przekazania materia∏ów jà-
drowych. 

§ 14. 1. U˝ytkownik gruntów lub zabudowaƒ znaj-
dujàcych si´ poza terenem obiektu, w których na pod-
stawie Protoko∏u dodatkowego ma byç przeprowa-
dzona kontrola, zapewnia dost´p do nich inspektorom
dozoru jàdrowego oraz inspektorom MAEA, w termi-
nie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub
osoby przez niego upowa˝nionej telefonicznego, tele-
faksowego lub elektronicznego zawiadomienia o de-
cyzji przeprowadzenia kontroli.

2. U˝ytkownik, o którym mowa w ust. 1, umo˝liwia
dost´p do nich równie˝ inspektorom Euratomu towa-
rzyszàcym inspektorom dozoru jàdrowego i inspekto-
rom MAEA przeprowadzajàcym kontrol´, je˝eli wyma-
ganie takie jest zawarte w decyzji przeprowadzenia
kontroli.
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3. U˝ytkownik, o którym mowa w ust. 1, umo˝liwia
inspektorom dozoru jàdrowego oraz inspektorom
MAEA pobieranie próbek ze Êrodowiska w celu doko-
nania analizy Êladowej. 

§ 15. Przewoênicy materia∏ów jàdrowych oraz po-
Êrednicy w obrotach materia∏ami jàdrowymi udost´p-
niajà inspektorom dozoru jàdrowego, w terminie 7 dni
od dnia wystàpienia z wnioskiem, dokumenty doty-
czàce przewozu tych materia∏ów lub obrotu nimi.

§ 16. Kierownik sk∏adowiska odpadów promienio-
twórczych zajmujàcy si´ post´powaniem z odpadami
promieniotwórczymi zawierajàcymi specjalne mate-
ria∏y rozszczepialne, wobec których MAEA wyda∏a de-
cyzj´ o zakoƒczeniu ewidencji:

1) prowadzi dokumentacj´ tych odpadów promienio-
twórczych, zawierajàcà informacje o iloÊci zawar-
tego w nich plutonu — 239, uranu — 233, uranu
wzbogaconego w 20 % i wi´cej w izotopy uranu —
233 lub uranu — 235, ich koncentracji, postaci fi-
zycznej, sposobie unieszkodliwienia oraz dacie
przyj´cia do sk∏adowiska i miejscu sk∏adowania;

2) umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego, in-
spektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA do-
st´p do zabudowaƒ, pomieszczeƒ i urzàdzeƒ sk∏a-
dowiska, wskazuje im miejsca sk∏adowania odpa-
dów, o których mowa w pkt 1, zapewnia wglàd do
dokumentacji tych odpadów, w terminie 16 godzin
od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez
niego upowa˝nionej telefonicznego, telefaksowe-
go lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji
przeprowadzenia kontroli;

3) informuje Prezesa Agencji o planowanym prze-
mieszczeniu poza teren sk∏adowiska lub o plano-
wanym przerobie odpadów promieniotwórczych
zawierajàcych materia∏y jàdrowe wymienione
w pkt 1, w terminie co najmniej 180 dni przed roz-
pocz´ciem przemieszczania lub przerobu;

4) informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, o dokonanych w poprzed-
nim roku kalendarzowym zmianach w lokalizacji
odpadów promieniotwórczych zawierajàcych ma-
teria∏y jàdrowe wymienione w pkt 1.

§ 17. 1. Kierownik jednostki, która zamierza podjàç
dzia∏ania badawczo-rozwojowe zwiàzane z jàdrowym
cyklem paliwowym okreÊlone w art. 18 lit. a Protoko∏u
dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, nie póê-
niej ni˝ 30 dni przed planowanym terminem rozpocz´-
cia tych dzia∏aƒ, informacj´ obejmujàcà: 

1) przedmiot i cel dzia∏aƒ;

2) dat´ planowanego rozpocz´cia dzia∏aƒ;

3) nazw´ i adres jednostki prowadzàcej dzia∏ania; 

4) miejsce prowadzenia dzia∏aƒ;

5) etapy realizacji i planowany termin zakoƒczenia
dzia∏aƒ; 

6) nazw´ i adres jednostki zamawiajàcej dzia∏ania;

7) nazw´ i adres jednostki finansujàcej prowadzenie
dzia∏aƒ;

8) przewidywany sposób prowadzenia dzia∏aƒ.

2. Kierownik jednostki, która prowadzi dzia∏ania
badawczo-rozwojowe zwiàzane z jàdrowym cyklem
paliwowym okreÊlone w art. 18 lit. a Protoko∏u dodat-
kowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do
dnia 31 marca ka˝dego roku, informacj´ dotyczàcà
tych dzia∏aƒ obejmujàcà rok kalendarzowy poprzedza-
jàcy przekazanie, z zastrze˝eniem § 21.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje:

1) przedmiot i cel dzia∏aƒ;

2) dat´ rozpocz´cia dzia∏aƒ; 

3) nazw´ i adres jednostki prowadzàcej dzia∏ania;

4) miejsce prowadzenia dzia∏aƒ;

5) etapy realizacji i termin albo planowany termin za-
koƒczenia dzia∏aƒ;

6) nazw´ i adres jednostki zamawiajàcej dzia∏ania;

7) nazw´ i adres jednostki finansujàcej prowadzenie
dzia∏aƒ;

8) sposób prowadzenia dzia∏aƒ.

4. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1
i 2, umo˝liwiajà inspektorom dozoru jàdrowego, in-
spektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA doko-
nanie kontroli prowadzonej dzia∏alnoÊci, w terminie
16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub oso-
by przez niego upowa˝nionej, telefonicznego, telefak-
sowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji
przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, a tak˝e
udzielajà im niezb´dnych wyjaÊnieƒ zgodnie z wyma-
ganiami Protoko∏u dodatkowego.

§ 18. 1. Kierownik jednostki prowadzàcej dzia∏al-
noÊç wymienionà w aneksie I do Protoko∏u dodatko-
wego informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, o skali tej dzia∏alnoÊci wykony-
wanej w poprzednim roku kalendarzowym, podajàc:

1) rodzaj wytworzonych lub skompletowanych urzà-
dzeƒ lub wyprodukowanych cz´Êci urzàdzeƒ i ma-
teria∏ów w poprzedzajàcym roku kalendarzowym
oraz ich iloÊç;

2) informacj´ o dokonanym w poprzedzajàcym roku
kalendarzowym wywozie urzàdzeƒ lub materia-
∏ów, o których mowa w pkt 1, do innego miejsca
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza to
terytorium, z podaniem nazwy i siedziby ich od-
biorcy oraz daty wywozu.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1,
umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego i inspekto-
rom MAEA, w ciàgu 16 godzin od otrzymania od Pre-
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zesa Agencji lub osoby przez niego upowa˝nionej, te-
lefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego 
zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez in-
spektorów kontroli, dost´p do budynków, w których
urzàdzenia lub materia∏y wymienione w aneksie I
do Protoko∏u dodatkowego sà wytwarzane lub prze-
chowywane, oraz udziela niezb´dnych wyjaÊnieƒ 
dotyczàcych rodzaju i celu dzia∏alnoÊci jednostki,
a tak˝e przeznaczenia wytwarzanych materia∏ów
i urzàdzeƒ.

§ 19. 1. Kierownik jednostki dokonujàcej przywozu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu
z tego terytorium urzàdzeƒ, cz´Êci urzàdzeƒ lub mate-
ria∏ów wymienionych w aneksie II do Protoko∏u dodat-
kowego informuje Prezesa Agencji w terminie 30 dni
od zakoƒczenia ka˝dego kwarta∏u, w którym mia∏ miej-
sce taki przywóz lub wywóz, o:

1) ich rodzaju, sposobie identyfikacji oraz iloÊci; 

2) nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpowiednio
przywozu lub wywozu oraz deklarowanym przez
odbiorc´ przeznaczeniu tych urzàdzeƒ, cz´Êci
urzàdzeƒ lub materia∏ów.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1,
umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego i inspekto-
rom MAEA, w ciàgu 16 godzin od otrzymania od Pre-
zesa Agencji lub osoby przez niego upowa˝nionej, 
telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego 
zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez in-
spektorów kontroli, dost´p do przywiezionych lub
przygotowanych do wywozu urzàdzeƒ, cz´Êci urzà-
dzeƒ lub materia∏ów wymienionych w aneksie II do
Protoko∏u dodatkowego, oraz udziela niezb´dnych
wyjaÊnieƒ dotyczàcych ich przeznaczenia i dzia∏alno-
Êci jednostki.

§ 20. Kierownik jednostki wykorzystujàcej materia-
∏y jàdrowe do celów niejàdrowych:

1) prowadzi dokumentacj´ tych materia∏ów zawiera-
jàcà informacje o iloÊci posiadanych materia∏ów
jàdrowych, ich pochodzeniu, dacie otrzymania,
oraz iloÊci materia∏ów jàdrowych zu˝ytych do pro-
dukcji wyrobów z podaniem daty ich zu˝ycia;

2) umo˝liwia inspektorom dozoru jàdrowego, in-
spektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA do-
st´p do materia∏ów jàdrowych i wglàd do doku-
mentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 16 go-
dzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby
przez niego upowa˝nionej, telefonicznego, tele-
faksowego lub elektronicznego zawiadomienia
o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kon-
troli, a tak˝e udziela im niezb´dnych wyjaÊnieƒ
zgodnie z wymaganiami Protoko∏u dodatkowego.

§ 21. Kierownik jednostki, która w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia prowadzi dzia∏ania
badawczo-rozwojowe zwiàzane z jàdrowym cyklem
paliwowym okreÊlone w art. 18 lit. a Protoko∏u dodat-
kowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do
dnia 15 czerwca 2004 r., informacj´ dotyczàcà tych
dzia∏aƒ obejmujàcà 2003 r. 

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ma-
teria∏ów jàdrowych podlegajàcych ewidencji (Dz. U. Nr 87,
poz. 955), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ato-
mowe oraz ustawy o op∏acie skarbowej.
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