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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie materia∏ów jàdrowych podlegajàcych ewidencji.

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

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) materia∏y jàdrowe podlegajàce ewidencji,

2) zasady prowadzenia rejonu bilansu materia∏owe-
go,

3) sposób prowadzenia wewnàtrzzak∏adowych i cen-
tralnej ewidencji materia∏ów jàdrowych.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do po-
siadaczy produktów finalnych, stosowanych do celów
niejàdrowych, a zawierajàcych materia∏y jàdrowe
w postaci uniemo˝liwiajàcej ich odzyskanie.

3. Ewidencji nie podlegajà materia∏y jàdrowe prze-
wo˝one tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e materia∏y jàdrowe rozproszone lub zu-
˝yte w dzia∏alnoÊci niejàdrowej, które zosta∏y wyj´te
spod zabezpieczeƒ w trybie okreÊlonym w § 17 
ust. 2 i 3.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) jàdrowy obiekt zabezpieczeƒ — reaktor jàdrowy,
zestaw krytyczny, zak∏ad konwersji, zak∏ad wytwa-
rzania paliwa jàdrowego, zak∏ad przerobu paliwa
jàdrowego, zak∏ad wzbogacenia izotopowego,
obiekty s∏u˝àce do przechowywania materia∏ów jà-
drowych lub jakiekolwiek inne sta∏e miejsce, w któ-
rym jest stosowany lub znajduje si´ materia∏ jàdro-
wy w iloÊci powy˝ej 1 kg efektywnego,

2) kilogram efektywny — jednostk´ nieb´dàcà jed-
nostkà miary masy, stosowanà do wyra˝ania iloÊci

materia∏u jàdrowego w przypadku ró˝nych rodza-
jów materia∏ów jàdrowych; iloÊç materia∏u jàdro-
wego w kilogramach efektywnych otrzymuje si´
w sposób nast´pujàcy:

a) dla plutonu — przyjmujàc jego mas´ w kilogra-
mach,

b) dla uranu o wzbogaceniu 0,01 (1%) i powy˝ej —
przez pomno˝enie jego masy w kilogramach
przez kwadrat wzbogacenia,

c) dla uranu o wzbogaceniu poni˝ej 0,01 (1%), a po-
wy˝ej 0,005 (0,5%) — przez pomno˝enie jego
masy w kilogramach przez 0,0001,

d) dla uranu zubo˝onego — o wzbogaceniu 0,005
(0,5%) lub poni˝ej oraz dla toru — przez pomno-
˝enie ich masy w kilogramach przez 0,00005,

3) kluczowy punkt pomiarowy — miejsce w znaczeniu
fizycznym lub czynnoÊciowym w rejonie bilansu
materia∏owego, w którym materia∏ jàdrowy poja-
wia si´ w takiej postaci, która umo˝liwia jego po-
miar w celu ewidencji; pomiary oraz kontrola sta-
nu i ruchów materia∏ów jàdrowych w kluczowym
punkcie pomiarowym sà wykorzystywane do okre-
Êlania faktycznego stanu inwentarza materia∏ów
jàdrowych w rejonie bilansu materia∏owego,

4) materia∏ nierozliczony — materia∏ jàdrowy stano-
wiàcy ró˝nic´ mi´dzy zaksi´gowanym stanem in-
wentarza wed∏ug dokumentów rachunkowoÊci
materia∏owej a stanem faktycznym inwentarza
uzyskanym na podstawie dokonanego spisu mate-
ria∏ów jàdrowych,

5) partia materia∏u jàdrowego — iloÊç materia∏u jà-
drowego traktowanà jako ca∏oÊç w celach ewiden-
cyjnych w kluczowym punkcie pomiarowym, której



sk∏ad mo˝na przedstawiç w postaci prostego zesta-
wu danych lub wyników pomiarów,

6) punkt w´z∏owy — miejsce wybrane podczas bada-
nia informacji projektowych, w którym sà zbierane
i weryfikowane informacje konieczne do ewidencji
materia∏ów jàdrowych; w punktach w´z∏owych
przeprowadza si´ pomiary zwiàzane z ewidencjà
bilansu materia∏ów jàdrowych (punkty w´z∏owe sà
wówczas kluczowymi punktami pomiarowymi) lub
stosuje si´ bariery fizyczne, lub Êrodki techniczne,
o których mowa w § 23 ust. 3, przy czym takie
punkty w´z∏owe wybiera si´ w sposób, który za-
pewni, ˝e w normalnych warunkach informacje
uzyskane ze wszystkich takich punktów ∏àcznie
b´dà wystarczajàce do ewidencji materia∏ów jà-
drowych,

7) rodzaj materia∏u jàdrowego — uran naturalny, uran
zubo˝ony, uran wzbogacony w izotop 235 lub 233,
tor lub pluton,

8) wzbogacenie — stosunek masy uranu-235 i uranu-
-233 do ca∏kowitej masy uranu jako pierwiastka,

9) zabezpieczenia materia∏ów jàdrowych — zespó∏
Êrodków prawnych i organizacyjnych oraz rozwià-
zaƒ praktycznych, ustanowionych w ramach mi´-
dzynarodowych porozumieƒ wynikajàcych z Uk∏a-
du o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, sporzà-
dzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie
dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, poz. 60),
w zamiarze niedopuszczenia do wykorzystania ma-
teria∏ów jàdrowych, stosowanych w pokojowej
dzia∏alnoÊci jàdrowej, do wytwarzania broni jàdro-
wej lub innych jàdrowych urzàdzeƒ wybuchowych,
lub do celów nieznanych.

§ 3. 1. Ewidencji podlegajà nast´pujàce materia∏y
jàdrowe, wytwarzane, przetwarzane, przechowywane,
stosowane lub transportowane na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z wyjàtkiem materia∏ów jàdrowych,
o których mowa w § 1 ust. 3:

1) specjalne materia∏y rozszczepialne, którymi sà: plu-
ton-239, uran-233, uran wzbogacony w izotopy
uranu-235 lub uranu-233, dowolny materia∏ zawie-
rajàcy jeden lub wi´cej z wy˝ej wymienionych,

2) materia∏y wyjÊciowe, którymi sà: wyst´pujàca
w przyrodzie mieszanina izotopów uranu, uran zu-
bo˝ony o izotop uranu-235, tor — w postaci meta-
licznej, stopu, zwiàzku chemicznego lub koncentra-
tu, o sk∏adzie, st´˝eniu i czystoÊci spe∏niajàcych
wymagania z punktu widzenia wytwarzania paliwa
jàdrowego lub wzbogacania izotopowego.

2. Rudy uranu i toru, odpady z przerobu tych rud
oraz surowce naturalne, które majà byç wykorzystane
w celu wytworzenia materia∏ów wyjÊciowych, podle-
gajà ewidencji tylko wówczas, gdy sà przerabiane
w celu wydzielenia uranu i toru oraz je˝eli sà przedmio-
tem importu lub eksportu.

§ 4. 1. Ewidencja materia∏ów jàdrowych jest prowa-
dzona przez:

1) dokumentowanie, oddzielnie dla ka˝dego rejonu
bilansu materia∏owego, informacji o stanie inwen-
tarza materia∏ów jàdrowych, dotyczàcych w szcze-
gólnoÊci iloÊci, rodzaju, lokalizacji, zmian w inwen-
tarzu oraz pochodzenia i przeznaczenia tych mate-
ria∏ów,

2) dokonywanie kontroli w jednostkach organizacyj-
nych w zakresie niezb´dnym do zapewnienia wia-
rygodnoÊci informacji, o której mowa w pkt 1.

2. Ewidencj´ materia∏ów jàdrowych prowadzi si´
w ramach zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych w celu
zapobiegania ich przesuni´ciom z zadeklarowanych
zastosowaƒ pokojowych do zastosowaƒ niezgodnych
z zadeklarowanymi, stwarzajàcym mo˝liwoÊç ich wy-
korzystania do wytwarzania broni jàdrowej lub innych
jàdrowych urzàdzeƒ wybuchowych oraz w celu wykry-
wania we w∏aÊciwym czasie takich przesuni´ç.

3. Sposób prowadzenia ewidencji materia∏ów jà-
drowych jest zgodny z wymaganiami mi´dzynarodo-
wego systemu zabezpieczeƒ stosowanych przez Mi´-
dzynarodowà Agencj´ Energii Atomowej (MAEA),
zgodnie z Porozumieniem mi´dzy Rzàdem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a MAEA o stosowaniu za-
bezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenia-
niu broni jàdrowej.

§ 5. 1. Rejony bilansu materia∏owego w jàdrowym
obiekcie zabezpieczeƒ lub poza nim powinny spe∏niaç
nast´pujàce wymagania niezb´dne do dok∏adnego bi-
lansowania tych materia∏ów:

1) iloÊç materia∏u jàdrowego podczas ka˝dego przeka-
zania do rejonu bilansu materia∏owego lub z tego
rejonu daje si´ ÊciÊle okreÊliç,

2) spis inwentarza materia∏u jàdrowego, zgodnie
z § 11 ust. 1 pkt 1, jest mo˝liwy do przeprowadze-
nia.

2. W ramach danego rejonu bilansu materia∏owe-
go ewidencj´ materia∏ów jàdrowych oraz zwiàzanà
z nimi dokumentacj´ prowadzi si´ oddzielnie dla ka˝-
dego rodzaju materia∏u, ka˝dej partii materia∏u oraz dla
ka˝dego kluczowego punktu pomiarowego.

3. Dokumentacj´ dotyczàcà ewidencji materia∏ów
jàdrowych przechowuje si´ przez okres co najmniej
5 lat od daty zdj´cia danej partii materia∏ów jàdrowych
ze stanu inwentarza materia∏ów jàdrowych.

4. Zbiorcza informacja o dzia∏aniu systemu ewiden-
cji materia∏ów jàdrowych, materia∏ach jàdrowych ob-
j´tych ewidencjà oraz wynikach prowadzonych kontro-
li w jednostkach organizacyjnych jest przedstawiana
w okresach rocznych przez Prezesa Paƒstwowej Agen-
cji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”,
w opracowaniu zatytu∏owanym „Atomistyka oraz bez-
pieczeƒstwo jàdrowe i ochrona radiologiczna w Pol-
sce”, obejmujàcym miniony rok kalendarzowy.

§ 6. 1. Centralna ewidencja materia∏ów jàdrowych
s∏u˝y do stwierdzania stanu inwentarza materia∏ów jà-
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drowych okreÊlonych w § 3 oraz zmian tego stanu
w skali kraju.

2. Dokumentacja niezb´dna do wype∏niania zada-
nia, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzona na pod-
stawie sprawozdaƒ jednostek organizacyjnych oraz
wyników kontroli prowadzonej w tych jednostkach.

3. W ramach dokumentacji sporzàdza si´ dla ka˝de-
go rejonu bilansu materia∏owego raport o bilansie ma-
teria∏ów jàdrowych za okres mi´dzy kolejnymi spisami
inwentarza materia∏ów jàdrowych.

§ 7. 1. Wewnàtrzzak∏adowa ewidencja s∏u˝y do
stwierdzania stanu inwentarza materia∏ów jàdrowych
oraz zmian tego stanu, a tak˝e charakterystyk materia-
∏ów okreÊlonych w § 3, które znajdujà si´ na terenie
jednostki organizacyjnej lub pod jej kontrolà.

2. Wewnàtrzzak∏adowa ewidencja materia∏ów jà-
drowych obejmuje bie˝àce prowadzenie rachunkowo-
Êci materia∏owej i zwiàzanej z nià dokumentacji, zawie-
rajàcej dane i inne informacje niezb´dne do spe∏nienia
zadaƒ okreÊlonych w ust. 1, oraz dzia∏alnoÊç kontrolnà.

§ 8. Dokumentacja, o której mowa w § 7 ust. 2, sk∏a-
da si´ z:

1) dokumentacji rachunkowoÊci materia∏owej mate-
ria∏ów jàdrowych,

2) dokumentacji ruchowej dla urzàdzeƒ, w których
znajdujà si´ materia∏y jàdrowe lub które s∏u˝à do
ich przemieszczania.

§ 9. 1. Dokumentacja rachunkowoÊci materia∏owej
zawiera:

1) informacje o zmianach w stanie inwentarza mate-
ria∏ów jàdrowych, pozwalajàce ustaliç w ka˝dej
chwili jego stan iloÊciowy i jakoÊciowy wed∏ug ro-
dzaju materia∏u; przy ka˝dej zmianie stanu inwen-
tarza nale˝y podaç dat´ zmiany oraz, tam gdzie to
b´dzie mia∏o zastosowanie, rejon bilansu materia-
∏owego wysy∏ki oraz rejon otrzymujàcy lub odbior-
c´,

2) spisy inwentarza materia∏ów jàdrowych, o których
mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

3) wyniki pomiarów wykonanych przy sporzàdzaniu
spisu inwentarza materia∏ów jàdrowych,

4) dane o poprawkach wprowadzonych do zaksi´go-
wanego stanu lub zmian stanu inwentarza materia-
∏ów jàdrowych oraz o poprawkach wprowadzo-
nych do spisu inwentarza materia∏ów jàdrowych.

2. Dokumentacj´ rachunkowoÊci materia∏owej spo-
rzàdza si´ na podstawie dokumentów dostawcy oraz
wyników obliczeƒ, pomiarów i obserwacji dotyczàcych
stanu inwentarza materia∏ów jàdrowych.

3. Dla ka˝dej partii materia∏u jàdrowego podaje si´
identyfikacj´ materia∏u, dane o partii i dane wyjÊcio-
we.

§ 10. 1. Dokumentacja ruchowa zawiera:

1) dane eksploatacyjne, które sà wykorzystywane przy
okreÊlaniu zmian w iloÊci i sk∏adzie materia∏ów jà-
drowych,

2) dane o wynikach wykonywanych pomiarów kon-
trolnych, skalowaniu zbiorników i przyrzàdów, po-
borze próbek, przeprowadzonych analizach oraz
o metodach i procedurach przeprowadzania kon-
troli jakoÊci pomiarów, a tak˝e o przeprowadzo-
nych ocenach b∏´dów przypadkowych i systema-
tycznych,

3) szczegó∏owy opis kolejnoÊci dzia∏aƒ podejmowa-
nych w zwiàzku z przygotowaniem i sporzàdze-
niem spisu inwentarza materia∏ów jàdrowych,

4) opis dzia∏aƒ podejmowanych w celu ustalenia przy-
czyn i rozmiarów stwierdzonej utraty materia∏ów
jàdrowych.

2. Dokumentacj´ ruchowà sporzàdza si´ w szcze-
gólnoÊci na podstawie zapisów w dziennikach opera-
torskich, instrukcjach dotyczàcych dzia∏aƒ okreÊlonych
w ust. 1 lub odczytów stanu urzàdzeƒ s∏u˝àcych do wy-
twarzania, przetwarzania, stosowania bàdê transportu
materia∏ów jàdrowych lub w których sà one przecho-
wywane.

§ 11. 1. Dzia∏alnoÊç kontrolna w ramach ewidencji
wewnàtrzzak∏adowej polega na:

1) okresowym ustalaniu iloÊci materia∏ów jàdrowych
znajdujàcych si´ na terenie jednostki organizacyj-
nej przez dokonanie dla ka˝dego z rejonów bilansu
materia∏ów jàdrowych spisu inwentarza tych ma-
teria∏ów nie rzadziej ni˝ raz w roku w terminie
uzgodnionym z Prezesem Agencji, przy czym w za-
le˝noÊci od rodzaju materia∏ów jàdrowych i ich ilo-
Êci oraz od rodzaju jàdrowego obiektu zabezpie-
czeƒ Prezes Agencji mo˝e wprowadziç wymaganie
cz´stszego ni˝ raz w roku dokonywania spisów in-
wentarza,

2) badaniu obliczonych iloÊci materia∏u nierozliczone-
go z punktu widzenia ich statystycznego znaczenia,
z uwzgl´dnieniem granic b∏´du pomiarowe-
go,

3) badaniu danych rachunkowoÊci materia∏owej w ce-
lu okreÊlenia przyczyn i wielkoÊci pomy∏ek, w tym
przypadkowych strat materia∏u jàdrowego oraz
wielkoÊci przyjmowanych za iloÊç niemierzalnà dla
ka˝dego rodzaju materia∏u jàdrowego,

4) wykonywaniu pomiarów lub okreÊlaniu w inny wia-
rygodny sposób zmian w iloÊci i sk∏adzie izotopo-
wym materia∏ów jàdrowych,

5) weryfikowaniu informacji o zmianach w iloÊci ma-
teria∏ów jàdrowych wskutek ich transportu,

6) badaniu ró˝nic danych o materia∏ach jàdrowych
w przypadku wystàpienia takich ró˝nic mi´dzy wy-
sy∏ajàcym a odbiorcà.
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2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, usta-
nawia si´ program kontroli dok∏adnoÊci pomiarów ma-
teria∏ów jàdrowych i skalowania oraz okreÊla si´ meto-
dy i zakres prowadzonej kontroli danych êród∏owych
dla ka˝dej partii materia∏ów jàdrowych.

§ 12. 1. W oparciu o wewnàtrzzak∏adowà ewidencj´
materia∏ów jàdrowych jednostka organizacyjna spo-
rzàdza sprawozdania rachunkowoÊci materia∏owej
i sprawozdania specjalne dla centralnej ewidencji ma-
teria∏ów jàdrowych.

2. Sprawozdania rachunkowoÊci materia∏owej
dzielà si´ na:

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

2) sprawozdania o bilansie materia∏ów jàdrowych.

§ 13. 1. W sprawozdaniach o zmianach w stanie in-
wentarza materia∏ów jàdrowych podaje si´ w szczegól-
noÊci:

1) dat´ zmiany w stanie inwentarza,

2) rejon bilansu materia∏owego wysy∏ki i otrzymujàcy
rejon bilansu materia∏ów jàdrowych lub odbiorc´,

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, stosujàc nast´pujàce
oznaczenia literowe: uran zubo˝ony-D, uran wzbo-
gacony-E, uran naturalny-N, pluton-P, tor-T,

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 do∏àcza si´:

1) wyjaÊnienie zmian w stanie inwentarza materia∏ów
jàdrowych na podstawie danych eksploatacyjnych
zawartych w dokumentacji ruchowej, okreÊlonych
w § 10 ust. 1 pkt 1,

2) opis realizowanego programu eksploatacyjnego;
w przypadku materia∏ów jàdrowych otrzymywa-
nych — planowany sposób ich wykorzystania,
a w przypadku materia∏ów wydanych — deklaro-
wany przez odbiorc´ sposób ich wykorzystania,

3) inne wyjaÊnienia w zale˝noÊci od potrzeby.

3. Sprawozdania o zmianach w inwentarzu jednost-
ka organizacyjna dostarcza Prezesowi Agencji nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 dni od dnia wystà-
pienia zmiany lub stwierdzenia zmiany.

§ 14. 1. Sprawozdania o bilansie materia∏ów jàdro-
wych sk∏adajà si´ z:

1) wyciàgu ze spisu inwentarza materia∏ów jàdro-
wych,

2) projektu raportu dla MAEA o bilansie materia∏ów
jàdrowych dla danego rejonu bilansu materia∏ów
jàdrowych, w przypadku jàdrowego obiektu zabez-
pieczeƒ.

2. W wyciàgu ze spisu inwentarza materia∏ów jà-
drowych podaje si´ nast´pujàce dane:

1) nazw´ i kod rejonu bilansu materia∏ów jàdrowych,

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 li-
terowe okreÊlone w § 13 ust. 1 pkt 8,

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

9) mas´ izotopu rozszczepialnego w gramach (tylko
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 § 13 ust. 1 pkt 8—11) podaje
si´:

1) poczàtkowy stan inwentarza materia∏ów jàdrowych
wed∏ug jego spisu,

2) zmiany w stanie inwentarza materia∏ów jàdrowych,

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.
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4. Sprawozdanie o bilansie materia∏ów jàdrowych
jednostka organizacyjna dostarcza Prezesowi Agencji
w dniu zakoƒczenia sporzàdzania spisu inwentarza ma-
teria∏ów jàdrowych.

§ 15. 1. Sprawozdanie specjalne jednostka organi-
zacyjna sporzàdza i dostarcza Prezesowi Agencji nie-
zw∏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 nale˝y wykazaç iloÊç i rodzaj
utraconego albo przemieszczonego w niedozwolo-
ny sposób materia∏u jàdrowego oraz wskazaç re-
jon bilansu materia∏owego, w którym materia∏ by∏
zaksi´gowany,

2) naruszenie integralnoÊci barier fizycznych lub Êrod-
ków technicznych, o których mowa w § 23 ust. 3,
które mo˝e prowadziç do niedozwolonego prze-
mieszczenia materia∏u jàdrowego lub utraty cià-
g∏oÊci informacji o miejscu przebywania i stanie te-
go materia∏u.

2. Do sprawozdania specjalnego nale˝y do∏àczyç,
stosownie do zaistnia∏ej sytuacji, opis czynnoÊci pod-
j´tych w celu odzyskania materia∏u jàdrowego, wyja-
Ênienia przyczyn i okolicznoÊci jego utraty albo prze-
mieszczenia lub wyjaÊnienia przyczyn i okolicznoÊci
zdarzeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 16. Jednostka organizacyjna jest obowiàzana, na
˝àdanie Prezesa Agencji, do uzupe∏nienia lub dostar-
czenia wyjaÊnienia do sprawozdania w zakresie i w ter-
minie przez niego okreÊlonym.

§ 17. 1. Do obowiàzków kierownika jednostki orga-
nizacyjnej, zwiàzanych z prowadzeniem wewnàtrzza-
k∏adowej ewidencji materia∏ów jàdrowych, nale˝y
w szczególnoÊci:

1) w przypadku gdy jednostka organizacyjna obejmu-
je jeden lub wi´cej rejonów bilansu materia∏owe-
go — wyznaczenie pracownika bezpoÊrednio od-
powiedzialnego za funkcjonowanie wewnàtrzza-
k∏adowej ewidencji materia∏ów jàdrowych posia-
dajàcego uprawnienia nadane przez Prezesa Agen-
cji,

2) odsuni´cie od pracy zwiàzanej z prowadzeniem
ewidencji pracownika, któremu cofni´to uprawnie-
nia,

3) zawiadamianie Prezesa Agencji:

a) o planowanym imporcie materia∏u jàdrowego
co najmniej na 30 dni przed przewidywanym ter-
minem jego otrzymania oraz o planowanym
eksporcie takiego materia∏u co najmniej na 60
dni przed przewidywanym terminem jego wy-
s∏ania, je˝eli iloÊç materia∏ów jàdrowych impor-
towanych albo eksportowanych w kolejnych
przesy∏kach realizowanych w ciàgu 3 miesi´cy
ma przekroczyç 1 kg efektywny,

b) o otrzymaniu lub wydaniu materia∏u jàdrowego
nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 dni od daty jego otrzy-
mania lub wydania,

c) niezw∏ocznie o przypadku stwierdzenia niezgod-
noÊci mi´dzy faktycznym stanem iloÊciowym
lub jakoÊciowym inwentarza materia∏ów jàdro-
wych a stanem inwentarza zaksi´gowanym lub
danymi zawartymi w wykazie dostawcy albo
o stwierdzeniu utraty lub nadwy˝ki materia∏u jà-
drowego,

4) sk∏adanie sprawozdaƒ, uzupe∏nieƒ i wyjaÊnieƒ,
o których mowa w § 13—17,

5) stosowanie systemu pomiarów kontrolnych do
okreÊlania iloÊci i jakoÊci materia∏ów jàdrowych
z dok∏adnoÊcià i precyzjà odpowiadajàcà standar-
dom Êwiatowym,

6) podejmowanie dzia∏aƒ prowadzàcych do ograni-
czenia iloÊci materia∏u nierozliczonego do prak-
tycznie osiàgalnego minimum.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyst´puje do
Prezesa Agencji z wnioskiem o wyra˝enie zgody na za-
przestanie prowadzenia rachunkowoÊci materia∏owej
w stosunku do materia∏ów jàdrowych, które majà byç:

1) zu˝yte lub  rozproszone w taki sposób, ˝e nie mogà
byç ju˝ wykorzystane do jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci
jàdrowej wymagajàcej stosowania wobec nich za-
bezpieczeƒ,

2) u˝yte do dzia∏alnoÊci niejàdrowej, w szczególnoÊci
do wytwarzania stopów lub ceramiki, w taki spo-
sób, ˝e stajà si´ nie do odzyskania.

3. Zu˝ycie, rozproszenie lub u˝ycie materia∏ów jà-
drowych, o których mowa w ust. 2, mo˝e nastàpiç po
wyra˝eniu zgody przez Prezesa Agencji.

§ 18. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowa-
dzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu materia∏ami jà-
drowymi jest obowiàzany:

1) przekazywaç do Prezesa Agenci kopie dokumentów
dotyczàcych rodzaju oraz iloÊci materia∏ów jàdro-
wych podlegajàcych obrotowi co najmniej na 7 dni
przed terminem realizacji umowy kupna-sprzeda˝y
wraz z danymi o nazwie i adresie jednostki naby-
wajàcej i zbywajàcej materia∏y jàdrowe,

2) zawiadamiaç Prezesa Agencji nie póêniej ni˝ na 60
dni przed terminem eksportu i 30 dni przed termi-
nem importu materia∏ów jàdrowych, je˝eli ich iloÊç
w kolejnych przesy∏kach realizowanych w ciàgu 3
miesi´cy ma przekroczyç 1 kg efektywny; zawiado-
mienie powinno zawieraç:

a) nazw´ i adres nabywcy i zbywcy materia∏ów jà-
drowych,

b) informacj´ o iloÊci i rodzaju materia∏ów jàdro-
wych,

c) przewidywanà dat´ wysy∏ki lub wydania albo
otrzymania materia∏ów jàdrowych,
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d) przewidywanà dat´ i miejsce pakowania lub roz-
pakowywania materia∏ów jàdrowych,

e) przewidywanà dat´ i miejsce przej´cia odpowie-
dzialnoÊci za materia∏ jàdrowy przez Rzeczpo-
spolità Polskà lub przekazania tej odpowiedzial-
noÊci w przypadku eksportu,

f) formalne zobowiàzanie nabywcy zagranicznego,
˝e materia∏y jàdrowe wywiezione z polskiego
obszaru celnego, a tak˝e materia∏y jàdrowe wy-
tworzone z ich pomocà lub udzia∏em b´dà obj´-
te systemem zabezpieczeƒ MAEA oraz syste-
mem ochrony fizycznej; nie dotyczy to eksportu
do paƒstw b´dàcych mocarstwami jàdrowymi
w rozumieniu Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu
broni jàdrowej.

2. W przypadku przywozu na polski obszar celny
lub wywozu z polskiego obszaru celnego materia∏ów
jàdrowych, odpowiedzialnoÊç za ich ewidencj´ spoczy-
wa na kierowniku jednostki organizacyjnej importujà-
cej lub eksportujàcej, odpowiednio od lub do momen-
tu formalnego przekazania lub przyj´cia materia∏ów jà-
drowych.

3. W przypadku przekazania materia∏ów jàdrowych
do innej jednostki organizacyjnej na terenie kraju, od-
powiedzialnoÊç za ewidencj´ materia∏ów jàdrowych
spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej prze-
kazujàcej materia∏y jàdrowe do momentu formalnego
ich przyj´cia przez jednostk´ przyjmujàcà.

§ 19. W przypadku gdy jednostka organizacyjna ma
obejmowaç jeden lub  wi´cej jàdrowych obiektów za-
bezpieczeƒ, kierownik jednostki przygotowuje infor-
macje projektowo-eksploatacyjne oraz projekt organi-
zacji wewnàtrzzak∏adowej ewidencji materia∏ów jàdro-
wych.

§ 20. 1. Informacja projektowo-eksploatacyjna jest
sporzàdzana wed∏ug szczegó∏owych wymagaƒ ustala-
nych dla poszczególnych rodzajów jàdrowych obiek-
tów zabezpieczeƒ przez Prezesa Agencji.

2. Informacja projektowo-eksploatacyjna, o której
mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci:

1) identyfikacj´ jàdrowego obiektu zabezpieczeƒ,
z podaniem jego ogólnej charakterystyki, celu, no-
minalnej mocy, wielkoÊci produkcji lub maksymal-
nych iloÊci materia∏ów jàdrowych wed∏ug ich ro-
dzaju, po∏o˝enia geograficznego oraz jego pe∏nej
nazwy i adresu,

2) plan jàdrowego obiektu zabezpieczeƒ, z uwzgl´d-
nieniem formy, lokalizacji i ruchu materia∏ów jà-
drowych oraz ogólnego rozmieszczenia urzàdzeƒ
i innych wa˝nych cz´Êci wyposa˝enia wykorzysty-
wanego do wytwarzania, przetwarzania, przecho-
wywania, stosowania lub transportowania mate-
ria∏ów jàdrowych,

3) opis innych w∏aÊciwoÊci jàdrowego obiektu zabez-
pieczeƒ, które mogà mieç znaczenie z punktu wi-
dzenia prowadzenia rachunkowoÊci materia∏ów jà-
drowych, systemu przechowywania materia∏ów jà-

drowych oraz ich zamykania i nadzoru obserwacyj-
nego.

§ 21. 1. Projekt organizacji wewnàtrzzak∏adowej
ewidencji materia∏ów jàdrowych okreÊla:

1) rejony bilansu materia∏owego,

2) kluczowe punkty pomiarowe i punkty w´z∏owe,

3) system pomiarów i kontroli ruchu materia∏ów jà-
drowych,

4) metody sporzàdzania spisu inwentarza materia∏ów
jàdrowych,

5) zasady podzia∏u zadaƒ i odpowiedzialnoÊci zwiàza-
nych z prowadzeniem rachunkowoÊci materia∏o-
wej i kontroli,

6) zasady bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radio-
logicznej obowiàzujàce przy prowadzeniu rachun-
kowoÊci materia∏owej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyst´puje do
Prezesa Agencji z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
organizacji wewnàtrzzak∏adowej ewidencji materia∏ów
jàdrowych.

3. Je˝eli materia∏y jàdrowe majà byç wykorzysty-
wane poza jàdrowym obiektem zabezpieczeƒ, do wnio-
sku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do∏àczyç opis za-
stosowania materia∏ów jàdrowych, ich po∏o˝enie geo-
graficzne oraz pe∏nà nazw´ i adres u˝ytkownika.

§ 22. 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu we-
wnàtrzzak∏adowej ewidencji materia∏ów jàdrowych
wraz z informacjami projektowo-eksploatacyjnymi
sk∏ada si´ nie póêniej ni˝:

1) na 12 miesi´cy przed planowanym sprowadzeniem
materia∏ów jàdrowych do jàdrowego obiektu za-
bezpieczeƒ,

2) na 3 miesiàce przed planowanym sprowadzeniem
materia∏ów jàdrowych do jednostki organizacyjnej
poza jàdrowym obiektem zabezpieczeƒ.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje
Prezesa Agencji o zamierzonych zmianach w informa-
cjach projektowo-eksploatacyjnych nie póêniej ni˝ na 3
miesiàce przed planowanym terminem wprowadzenia
tych zmian.

3. Wprowadzenie zmian w organizacji wewnàtrzza-
k∏adowej ewidencji wymaga zatwierdzenia przez Pre-
zesa Agencji.

§ 23. 1. W ramach centralnej ewidencji sà prowa-
dzone nast´pujàce czynnoÊci kontrolne w jednostkach
organizacyjnych:

1) ocena prawdziwoÊci, kompletnoÊci, poprawnoÊci
obliczania i opracowywania danych oraz informa-
cji zawartych w sprawozdaniach i innych doku-
mentach przekazywanych przez jednostki organi-
zacyjne,
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2) pomiary kontrolne materia∏ów jàdrowych,

3) analiza i ocena informacji o stanie i lokalizacji ma-
teria∏ów jàdrowych uzyskanej za pomocà zainsta-
lowanych Êrodków technicznych,

4) sprawdzanie zgodnoÊci organizacji i prowadzenia
wewnàtrzzak∏adowych systemów rachunkowoÊci
materia∏owych i kontroli z zasadami okreÊlonymi
w zatwierdzonym projekcie, o którym mowa
w § 21.

2. Ârodki techniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
sà instalowane za zgodà Prezesa Agencji w celu uzy-
skania wymaganych informacji o iloÊci i jakoÊci mate-
ria∏ów jàdrowych podlegajàcych zabezpieczeniom
oraz w celu zapewnienia ciàg∏oÊci informacji o tych
materia∏ach.

3. Do Êrodków technicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, zalicza si´: aparaty kontrolne i pomiaro-
we, urzàdzenia obserwacji optycznej, urzàdzenia sy-
gnalizujàce stan lub sposób dzia∏ania jàdrowego
obiektu zabezpieczeƒ, Êrodki zamykajàce, w tym ró˝ne-
go rodzaju plomby zabezpieczajàce, oraz urzàdzenia
s∏u˝àce do przekazywania informacji na odleg∏oÊç,
w tym tak˝e poza granice paƒstwa.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowià-
zany zapewniç:

1) warunki do instalowania w punktach w´z∏owych
Êrodków technicznych, o których mowa w ust. 3,

2) zachowanie w stanie nienaruszonym zainstalowa-
nych lub zdeponowanych Êrodków technicznych,
materia∏ów s∏u˝àcych do kontroli materia∏ów jà-
drowych, a tak˝e wzorców pomiarowych oraz pró-
bek pobranych do analiz.

§ 24. 1. CzynnoÊci kontrolne okreÊlone w § 23 ust. 1
sà wykonywane w jednostkach organizacyjnych,
w drodze inspekcji, przez organy dozoru jàdrowego.

2. Inspekcje sà przeprowadzane z urz´du jako zwy-
czajne, doraêne lub specjalne.

§ 25. 1. Inspekcje zwyczajne przeprowadza si´ okre-
sowo, nie rzadziej jednak ni˝ raz w roku w ka˝dej jed-
nostce organizacyjnej.

2. Cz´stotliwoÊç inspekcji zwyczajnych w danym
rejonie bilansu materia∏owego zale˝y od rodzaju, sta-
nu i iloÊci materia∏u jàdrowego znajdujàcego si´ w tym
rejonie.

3. Inspekcje zwyczajne polegajà w szczególnoÊci na:

1) sprawdzeniu zgodnoÊci organizacji wewnàrzzak∏a-
dowych ewidencji materia∏ów jàdrowych z projek-
tem tej organizacji, zatwierdzonym przez Prezesa
Agencji, oraz z informacjami projektowo-eksplo-
atacyjnymi,

2) kontroli sposobu wykonywania obowiàzków przez
pracowników wyznaczonych do prowadzenia ra-
chunkowoÊci materia∏owej i kontroli oraz zastoso-
wanego podzia∏u zadaƒ i odpowiedzialnoÊci z tym
zwiàzanej,

3) sprawdzeniu zgodnoÊci sposobu prowadzenia do-
kumentacji z wymaganiami, o których mowa
w § 8—10,

4) ocenie prawid∏owoÊci stosowanego systemu po-
miarów oraz metod obliczeniowych iloÊci i ruchu
materia∏ów jàdrowych, w tym precyzji i dok∏adno-
Êci pomiarów oraz reprezentatywnoÊci pobierania
próbek,

5) kontroli dzia∏ania i weryfikacji skalowania przyrzà-
dów oraz innego sprz´tu kontrolno-pomiarowego,

6) zak∏adaniu, sprawdzaniu i usuwaniu plomb oraz
obs∏udze innych zainstalowanych Êrodków tech-
nicznych,

7) ocenie post´powania przy identyfikowaniu, bada-
niu i stwierdzaniu ró˝nic mi´dzy wynikami pomia-
rów dostawcy i odbiorcy,

8) ocenie post´powania w razie stwierdzenia nadwy-
˝ek lub niedoborów w stanie inwentarza, które nie
wynikajà z pomiarów,

9) porównywaniu danych i innych informacji zawar-
tych w dokumentacji z danymi i innymi informacja-
mi podawanymi w przesy∏anych sprawozdaniach
i innych dokumentach,

10) weryfikacji informacji dotyczàcych materia∏u nie-
rozliczonego i przyczyn ró˝nic mi´dzy danymi do-
stawcy i odbiorcy,

11) sprawdzeniu stanu iloÊciowego i jakoÊciowego ma-
teria∏ów jàdrowych wynikajàcego z dokumentacji,

12) weryfikacji stanu iloÊciowego i jakoÊciowego in-
wentarza materia∏ów jàdrowych przez dokonanie
w∏asnych pomiarów, obliczeƒ i analiz,

13) pobieraniu próbek materia∏ów jàdrowych oraz wy-
mazów do pomiarów i analiz, o ile nie narusza to
istotnych parametrów technicznych próbkowane-
go materia∏u.

§ 26. Inspekcje doraêne przeprowadza si´ w szcze-
gólnoÊci, gdy:

1) w trybie inspekcji zwyczajnych nie mo˝na zweryfi-
kowaç w wymaganym czasie danych oraz informa-
cji zawartych w sprawozdaniach i innych doku-
mentach przekazanych przez jednostki organiza-
cyjne,

2) zachodzi potrzeba sprawdzenia realizacji wydanych
uprzednio zaleceƒ pokontrolnych, w tym usuni´cia
stwierdzonych uchybieƒ i nieprawid∏owoÊci,

3) zachodzi potrzeba sprawdzenia dzia∏ania lub napra-
wy zainstalowanych Êrodków technicznych, o któ-
rych mowa w § 23 ust. 1 pkt 3.
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§ 27. Inspekcje specjalne przeprowadza si´ w przy-
padku, gdy nastàpi∏a lub mog∏a nastàpiç utrata mate-
ria∏ów jàdrowych albo powsta∏a mo˝liwoÊç niedozwo-
lonego u˝ycia lub przemieszczenia materia∏ów jàdro-
wych.

§ 28. 1. Z ka˝dej przeprowadzonej inspekcji jest
sporzàdzany, w 2 egzemplarzach, protokó∏, który jest
przysy∏any do kontrolowanej jednostki organizacyjnej
w ciàgu 30 dni od dnia zakoƒczenia inspekcji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowià-
zany do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza pro-

toko∏u, o którym mowa w ust. 1, w ciàgu 7 dni od dnia
jego otrzymania.

§ 29. Jednostki organizacyjne dostosujà organiza-
cj´ i prowadzenie wewnàtrzzak∏adowych systemów
ewidencji i kontroli materia∏ów jàdrowych do zasad
okreÊlonych w rozporzàdzeniu w ciàgu 1 miesiàca od
dnia wejÊcia jego w ˝ycie.

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


