
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 1043

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu 

bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego1) 2)

Na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) za-
rządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia użyte określenia oznaczają: 

1)  analiza (metodologia) oparta na najlepszym oszacowaniu – analizę techniczną przeprowadzaną na podstawie najlepsze-
go istniejącego stanu wiedzy o zjawiskach zachodzących w systemach i procesach technologicznych, w której, tam 
gdzie istnieją niepewności, unika się założeń nadmiernie zachowawczych, a niemających uzasadnienia technicznego, 
dającą najbardziej prawdopodobne wartości;

2)  awarie projektowe kategorii 1 – awarie elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego, o prawdopodobieństwie wystą-
pienia mniejszym niż raz na 100 lat pracy reaktora, lecz równym lub większym niż raz na 1000 lat pracy reaktora;

3)  awarie projektowe kategorii 2 – awarie elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego, o prawdopodobieństwie wystą-
pienia mniejszym niż raz na 1000 lat pracy reaktora, lecz równym lub większym niż raz na 10 000 lat pracy reaktora; 

4) bariera ochronna – barierę fizyczną powstrzymującą rozprzestrze nianie się substancji promieniotwórczych; 

5)  fundamentalne funkcje bezpieczeństwa – funkcje bezpieczeństwa mające zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpie-
czeństwa jądrowego obiektu jądrowego, obejmujące:

a) sterowanie reaktywnością,

b)  odprowadzanie ciepła z reaktora, przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego oraz magazynu świeżego paliwa 
jądrowego,

c)  osłanianie przed promieniowaniem jonizującym, zatrzymywanie substancji promieniotwórczych, ograniczanie i kon-
trolowanie ich uwolnień do środowiska, a także ograniczanie uwolnień awaryjnych;

1)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. 
ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz 
Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2012 r., pod numerem 2012/278/PL, zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i prze-
pisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
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6) granica ciśnieniowa obiegu chłodzenia reaktora:
a)  w przypadku reaktora ciśnieniowego – system fizycznie połączonych elementów ciśnieniowych wyposażenia utrzy-

mujących chłodziwo reaktora o określonych parametrach roboczych, w szczególności zbiornik ciśnieniowy lub kana-
ły ciśnieniowe reaktora, rurociągi lub ich elementy, oraz pompy i armatura, które tworzą obieg chłodzenia reaktora 
lub są połączone z obiegiem chłodzenia reaktora do następującej armatury włącznie:
–  najbardziej zewnętrzny zawór odcinający na rurociągu systemu przechodzącego przez pierwotną obudowę bezpie-

czeństwa reaktora,
–  drugi z dwóch zaworów na rurociągu systemu nieprzechodzącego przez pierwotną obudowę bezpieczeństwa reak-

tora, które podczas normalnej pracy reaktora są zamknięte,
– osprzęt zabezpieczający zamontowany na elementach obiegu chłodzenia reaktora,

b)  w przypadku reaktora wrzącego – elementy ciśnieniowe wyposażenia od reaktora do najbardziej zewnętrznych zawo-
rów odcinających obudowę bezpieczeństwa reaktora, zamontowanych na rurociągach pary świeżej i wody zasilającej 
włącznie;

7)  graniczne parametry projektowe – wartości parametrów procesu technologicznego lub parametrów systemów, elemen-
tów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochro-
ny radiologicznej, określone dla stanów eksploatacyjnych i rozpatrywanych awarii, których nieprzekroczenie zapewnia 
wypełnienie funkcji bezpieczeństwa oraz spełnienie kryteriów ograniczonego oddziaływania radiologicznego obiektu 
jądrowego, ustalonych w art. 36f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe i § 9 rozporządzenia pro-
jektowego, potwierdzone analizami bezpieczeństwa;

8)  grupa bezpieczeństwa – zestaw elementów wyposażenia przeznaczonych do wykonania działań wymaganych w przy-
padku wystąpienia postulowanego zdarzenia inicjującego, zwanego dalej „PZI”, w celu zapewnienia nie przekroczenia 
granicznych parametrów projektowych dla przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii projektowych;

9)  jądrowy blok energetyczny – zespół składający się w szczególności z: jądrowego reaktora energetycznego, obiegu chło-
dzenia reaktora, obiegu czynnika roboczego, jednego lub większej liczby turbozespołów, tworzący wraz z systemami 
pomocniczymi skoordynowany system konwersji energii cieplnej paliwa jądrowego w energię elektryczną; 

10)  kryterium pojedynczego uszkodzenia – kryterium wymagań projektowych, którego spełnienie zapewnia, że uszkodze-
nie jakiegokolwiek elementu systemu, a także uszkodzenia wtórne powstałe na skutek tego uszkodzenia, nie skutkuje 
utratą zdolności systemu do wypełniania jego funkcji bezpieczeństwa; 

11)  limity (granice) bezpieczeństwa – wartości tych parametrów fizycznych i technologicznych, których przekroczenie jest 
niedopuszczalne i które bezpośrednio wpływają na stan barier ochronnych;

12)  nastawy systemów bezpieczeństwa – wartości parametrów, przy których systemy bezpieczeństwa są automatycznie 
uruchamiane w razie wystąpienia przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych lub warunków awaryjnych, w celu zapo-
bieżenia przekroczeniu limitów (granic) bezpieczeństwa;

13) obudowa bezpieczeństwa reaktora:
a)  w przypadku elektrowni jądrowej – pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora oraz wtórną obudowę bezpieczeń-

stwa reaktora łącznie,
b) w przypadku reaktora badawczego – pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora; 

14)  pierwotna obudowa bezpieczeństwa reaktora – szczelną konstrukcję zaprojektowaną na wytrzymanie granicznych para-
metrów projektowych określonych dla rozpatrywanych awarii;

15)  pojedyncze uszkodzenie – uszkodzenie, które powoduje utratę zdolności systemu lub elementu wyposażenia obiektu 
jądrowego do wypełniania jego funkcji bezpieczeństwa, a także uszkodzenie wtórne, będące jego skutkiem;

16) rozpatrywane awarie – awarie projektowe i rozszerzone warunki projektowe;

17)  rozporządzenie lokalizacyjne – rozporządzenie wydane na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
– Prawo atomowe;

18)  rozporządzenie projektowe – rozporządzenie wydane na podstawie art. 36c ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – 
Prawo atomowe;

19)  rozszerzone warunki projektowe – zbiór sekwencji awarii poważniejszych niż awarie projektowe, przy których uwolnie-
nia substancji promieniotwórczych mieszczą się w akceptowalnych granicach, uwzględniony w projekcie obiektu jądro-
wego z zastosowaniem analizy (metodologii) opartej na najlepszym oszacowaniu, obejmujący sekwencje złożone oraz 
ciężkie awarie bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora;
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20)  sekwencje złożone – sekwencje zdarzeń wykraczające poza sekwencje przyjęte w deterministycznych założeniach pro-
jektowych obiektu jądrowego – w kategoriach uszkodzeń elementów wyposażenia lub błędów operatora, mogące poten-
cjalnie prowadzić do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska, które nie prowadzą do sto-
pienia rdzenia reaktora;

21)  separacja fizyczna – separację przestrzenną lub za pomocą odpowiednich barier fizycznych, albo przez połączenie obu 
tych metod; 

22)  stan bezpiecznego wyłączenia – stan obiektu jądrowego po wystąpieniu przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego 
lub warunków awaryjnych, w którym fundamentalne funkcje bezpieczeństwa są wypełniane i stabilnie utrzymywane 
w długim czasie, a w przypadku elektrowni jądrowej i reaktora badawczego dodatkowo reaktor jest w stanie podkry-
tycznym;

23) stany eksploatacyjne – normalną eksploatację i przewidywane zdarzenia eksploatacyjne;

24)  stan kontrolowany – stan obiektu jądrowego po wystąpieniu przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego lub warun-
ków awaryjnych, w którym jest zapewnione wypełnianie i utrzymanie fundamentalnych funkcji bezpieczeństwa przez 
okres dostatecznie długi dla zastosowania środków celem osiągnięcia stanu bezpiecznego wyłączenia;

25)  system bezpieczeństwa – system obiektu jądrowego przeznaczony do zapobieżenia wystąpieniu lub do ograniczenia 
skutków przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i warunków awaryjnych, a w przypadku elektrowni jądrowej lub 
reaktora badawczego także do osiągnięcia stanu bezpiecznego wyłączenia;

26)  system zabezpieczeń – system monitorujący pracę obiektu jądrowego, który po wykryciu odchyleń od normalnej eks-
ploatacji automatycznie uruchamia działania celem zapobieżenia wystąpieniu przewidywanego zdarzenia eksploatacyj-
nego i warunków awaryjnych;

27) ustawa – ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

28)  uszkodzenie ze wspólnej przyczyny – uszkodzenie dwóch lub więcej zwielokrotnionych systemów lub elementów kon-
strukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego spowodowane tym samym zdarzeniem lub tą samą przyczyną;

29)  wtórna obudowa bezpieczeństwa reaktora – zewnętrzną powłokę ograniczającą przestrzeń, gdzie znajdują się lub mogą 
znajdować się po awarii promieniotwórcze produkty rozszczepienia, otaczającą całkowicie przepusty i armaturę odcina-
jącą pierwotnej obudowy bezpieczeństwa reaktora, oraz przynajmniej częściowo:

a) pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora,

b)  część systemów i elementów wyposażenia obiektu jądrowego połączonych z granicą ciśnieniową obiegu chłodzenia 
reaktora lub z przestrzenią pierwotnej obudowy bezpieczeństwa reaktora, które w razie awarii mogą przenosić skażo-
ne płyny poza pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora;

30)  zwielokrotnienie (redundancja) – zastosowanie większej liczby systemów lub elementów wyposażenia niż wymaga tego 
funkcjonowanie obiektu jądrowego, w szczególności jego systemów bezpieczeństwa, tak, żeby uszkodzenie jakiegokol-
wiek z nich nie skutkowało niewypełnieniem funkcji bezpieczeństwa. 

Rozdział 2

Wymagania ogólne dla analiz bezpieczeństwa

§ 2. 1. Analizy bezpieczeństwa obejmują funkcjonowanie obiektu jądrowego w stanach eksploatacyjnych i warunkach 
awaryjnych. 

2. Zakres analiz bezpieczeństwa pozwala na wykazanie, że zostały spełnione wymagania bezpieczeństwa ustalone 
w art. 36f ust. 2 ustawy oraz w § 9 i 10 rozporządzenia projektowego. 

3. W analizach bezpieczeństwa obiektu jądrowego ocenia się w szczególności, czy:

1) rozwiązania projektowe obiektu jądrowego zapewniają właściwą sekwencję poziomów bezpieczeństwa;

2)  obiekt jądrowy jest zdolny wytrzymać warunki fizyczne i środowiskowe, na działanie których może on zostać wysta-
wiony, w szczególności skrajne warunki środowiska i zagrożenia zewnętrzne – naturalne i spowodowane działalnością 
człowieka;

3) w projekcie obiektu jądrowego zostały właściwie uwzględnione czynniki ludzkie;
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4)  w projekcie obiektu jądrowego zostały zidentyfikowane długookresowe mechanizmy starzenia obiektu jądrowego mo-
gące skutkować zmniejszeniem jego niezawodności, a także czy zapewniono ich monitorowanie i przewidziano odpo-
wiednie środki zaradcze;

5)  systemy, elementy konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego zastosowane dla zapobieżenia eskalacji przewidywa-
nych zdarzeń eksploatacyjnych w warunki awaryjne oraz ograniczania ich skutków, jak również awaryjne procedury 
eksploatacyjne i środki reagowania awaryjnego, są skuteczne w zmniejszaniu do poziomów akceptowalnych ryzyka 
związanego z eksploatacją obiektu jądrowego.

§ 3. Analizy bezpieczeństwa obejmują analizy deterministyczne oraz analizy probabilistyczne. 

§ 4. W analizach deterministycznych określa się zachowanie się obiektu jądrowego we wstępnie założonych określo-
nych stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych oraz ocenia odpowiedniość jego rozwiązań projektowych – przez 
sprawdzenie spełnienia kryteriów i wymagań technicznych zawartych w przepisach prawa i normach technicznych. 

§ 5. 1. Analizy deterministyczne obiektu jądrowego dla warunków projektowych opierają się na podejściu zachowaw-
czym.

2. W analizach awarii poważniejszych niż awarie projektowe może być stosowana analiza (metodologia) oparta na naj-
lepszym oszacowaniu. 

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem wykonywania analiz bezpieczeństwa dla konkretnego projektu obiektu jądrowego w okreś- 
lonej lokalizacji ustala się wykaz PZI. 

2. Wykaz PZI przyjęty do analiz bezpieczeństwa dla konkretnego projektu obiektu jądrowego w określonej lokalizacji 
obejmuje PZI wewnętrzne oraz zewnętrzne i określa się go tak, żeby obejmował wszystkie prawdopodobne uszkodzenia 
systemów, konstrukcji obiektu oraz elementów wyposażenia obiektu jądrowego oraz błędy ludzkie, jakie mogłyby powstać 
podczas normalnej eksploatacji obiektu jądrowego.

§ 7. 1. Przy identyfikacji wewnętrznych PZI uwzględnia się:

1)  różne rodzaje uszkodzeń systemów bezpieczeństwa i ich elementów oraz uszkodzenia innych systemów oraz elemen-
tów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, które mogą mieć wpływ na fundamentalną funkcję bezpieczeństwa 
lub system bezpieczeństwa;

2)  różne rodzaje uszkodzeń granicy ciśnieniowej obiegu chłodzenia reaktora, w szczególności rozerwania rurociągów we 
wszystkich możliwych miejscach, w tym takie, które mogą wystąpić poza obudową bezpieczeństwa reaktora;

3)  różne rodzaje uszkodzeń i zdarzeń mogących wystąpić podczas wszystkich trybów prowadzenia eksploatacji obiektu 
jądrowego;

4)  zdarzenia spowodowane błędami ludzkimi, mogące doprowadzić do powstania uszkodzeń ze wspólnej przyczyny, 
w szczególności: nieprawidłowe lub niekompletne czynności utrzymywania i remontów, niewłaściwe nastawy aparatu-
ry sterowania i zabezpieczeń oraz błędy pracowników.

2. Przy ustalaniu zestawu wewnętrznych PZI przyjmowanych do analiz bezpieczeństwa uwzględnia się i analizuje od-
powiedniość dla określonego projektu obiektu jądrowego w szczególności następujących rodzajów wewnętrznych zdarzeń 
inicjujących oraz wewnętrznych zdarzeń wtórnych zaistniałych na skutek tych postulowanych zdarzeń inicjujących:

1) pożary;

2) wybuchy;

3) zalania na skutek awarii systemów, elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego;

4) uszkodzenia elementów ciśnieniowych, podpór lub innych elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego;

5) powstawanie odłamków, w tym na skutek rozerwania wirujących elementów wyposażenia obiektu jądrowego;

6)  uwolnienia płynów technologicznych z uszkodzonych systemów lub elementów wyposażenia obiektu jądrowego – 
w tym substancji trujących lub smarów;

7) drgania;
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8) uderzenia oderwanym z jednej strony elementem rurociągu;

9) oddziaływanie strumienia wypływającego płynu, w tym efekty odrzutu;

10)  zawalenie się konstrukcji obiektu jądrowego lub jej elementu, a także upadek takiego elementu konstrukcji lub wyposa-
żenia obiektu; 

11) zakłócenia elektromagnetyczne.

§ 8. Przy ustalaniu zestawu zewnętrznych PZI przyjmowanych do analiz bezpieczeństwa uwzględnia się i analizuje 
odpowiedniość dla określonego projektu obiektu jądrowego w szczególności następujących rodzajów zewnętrznych zda-
rzeń inicjujących oraz zdarzeń wtórnych zaistniałych na skutek tych postulowanych zdarzeń inicjujących:

1) naturalnych:

a) wstrząsy sejsmiczne i aktywność uskokową,

b) zagrożenia geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne, w tym:
– niestabilność zboczy lub skarp,
–  ryzyko wystąpienia w gruntach procesów niekorzystnych dla posadawiania obiektu jądrowego, w szczególności 

upłynnienia, pęcznienia i zapadowości,
–  zmiany warunków gruntowych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych, z uwzględnieniem zjawisk sejs- 

micznych,
–  stan i właściwości chemiczne wód podziemnych (ewentualna agresywność w stosunku do materiałów konstrukcyj-

nych, w szczególności betonu i stali zbrojeniowej),

c) zagrożenia hydrologiczne i meteorologiczne, w tym:
–  skrajne wartości parametrów meteorologicznych, w szczególności maksymalna prędkość wiatru, maksymalne do-

bowe wartości opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu), skrajne temperatury powietrza,
– niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, w tym wyładowania atmosferyczne i trąby powietrzne,
– zagrożenia powodziowe lub podtopienia terenu obiektu spowodowane opadami i innymi naturalnymi przyczynami,

d)  inne zdarzenia zewnętrzne, w szczególności skrajne temperatury wody chłodzącej, zubożenie zasobów wodnych 
akwenu chłodzącego z przyczyn naturalnych, susza, zablokowanie przepływu w rzece, nadmierny rozrost organiz- 
mów wodnych, zjawiska lodowe mogące spowodować zablokowanie ujęcia wody lub zakłócenie funkcjonowania 
zamkniętego obiegu chłodzenia obiektu jądrowego;

2) będących skutkiem działalności człowieka:

a)  uderzenia w obiekt jądrowy samolotów, włączając, w przypadku elektrowni jądrowej, duże samoloty cywilne, w tym 
– skutki bezpośredniego uderzenia samolotu w obiekt jądrowy w postaci pożaru i wybuchu, 

b) akty terrorystyczne i sabotażu,

c)  wybuchy chemiczne przy przetwarzaniu, transporcie, przeładunku i magazynowaniu chemikaliów mogących wy-
buchnąć lub wytworzyć chmury gazów, które mogą ulegać gwałtownemu spalaniu lub detonacji,

d)  uszkodzenia urządzeń wodnych w rozumieniu prawa wodnego, i ich części, lub zagrożenia wywołane ich nieprawid-
łową eksploatacją,

e) inne zdarzenia, w szczególności:
– uwolnienie substancji palnych, wybuchowych, duszących, trujących, korozyjnych lub radioaktywnych,
– wybuchy instalacji przemysłowych mogące generować odłamki,
–  pożary, w szczególności lasów, torfowisk, roślinności, składów węgla i paliw węglowodorowych o małej lotności, 

drewna, tworzyw sztucznych,
– uderzenie statku jako potencjalne zagrożenie dla konstrukcji ujęcia wody,
– zakłócenia elektromagnetyczne i prądy wirowe,
– zatkanie wlotów i wylotów powietrza lub zablokowanie ujęć i zrzutów wody przez rumosz,
– rozlewy i pożary oleju,
– zubożenie zasobów wodnych akwenu chłodzącego,
– wstrząsy sejsmiczne indukowane działalnością górniczą.
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§ 9. 1. Zestaw PZI wybranych do analiz bezpieczeństwa dla konkretnego projektu obiektu jądrowego w określonej lo-
kalizacji ustala się na drodze systematycznych analiz przez:

1) zastosowanie odpowiednich metod analitycznych;

2) porównania z zestawami PZI opracowanymi dla analiz bezpieczeństwa podobnych obiektów jądrowych;

3) analizę doświadczeń eksploatacyjnych z podobnych obiektów.

2. Dla wszystkich PZI określa się oczekiwaną częstość ich występowania.

§ 10. PZI dla konkretnego projektu obiektu jądrowego w określonej lokalizacji grupuje się według ich rodzajów i dla 
każdej z grup wybiera się do szczegółowych analiz awarii przypadki graniczne, które powodują największe zagrożenie dla 
fundamentalnych funkcji bezpieczeństwa. Prawidłowość pogrupowania i wyboru granicznych zdarzeń inicjujących po-
twierdza się poprzez analizę bezpieczeństwa.

§ 11. 1. Zestaw PZI wstępnie przyjęty do analiz bezpieczeństwa dla konkretnego projektu obiektu jądrowego w określo-
nej lokalizacji w szczególności:

1)  uwzględnia częściowe uszkodzenia systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, jeżeli dają 
one istotny wkład do ryzyka;

2) uwzględnia zdarzenia o bardzo małych częstościach występowania lub bardzo mało istotnych konsekwencjach;

3)  podlega przeglądowi i odpowiednim zmianom w miarę postępu projektowania i ocen bezpieczeństwa, w procesie itera-
cyjnym. 

2. Zdarzenia odrzucone z zestawu PZI przyjętego do analiz bezpieczeństwa specyfikuje się w analizie bezpieczeństwa, 
wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia.

§ 12. Wykonywanie analiz bezpieczeństwa obejmuje się programem zapewnienia jakości. W szczególności podaje się 
i dokumentuje źródła pochodzenia wszystkich danych oraz dokumentuje się i archiwizuje cały proces analiz w taki sposób, 
aby możliwe było jego niezależne sprawdzenie.

Rozdział 3

Wymagania szczegółowe dla analizy deterministycznej bezpieczeństwa

§ 13. 1. W analizie deterministycznej bezpieczeństwa uwzględnia się PZI i ich odpowiednie kombinacje, ustalone dla 
określonego projektu i lokalizacji obiektu jądrowego, prowadzące do określonych stanów obiektu jądrowego, według sza-
cowanego prawdopodobieństwa ich występowania.

2. Kryteria grupowania PZI prowadzących do określonych stanów elektrowni jądrowej, według szacowanego prawdo-
podobieństwa ich występowania, określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa mające na celu wykazanie, że spełnione są kryteria akceptacji okreś- 
lone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzi się dla przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i warunków awaryj-
nych elektrowni jądrowej zapoczątkowanych przez poszczególne PZI oraz stosując kryterium pojedynczego uszkodzenia do 
systemów bezpieczeństwa wypełniających fundamentalne funkcje bezpieczeństwa.

2. W analizach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, zakłada się zanik zewnętrznego zasilania elektrycznego prą-
dem przemiennym następujący po wystąpieniu PZI, wybierając przy tym najbardziej niekorzystny przypadek. 

§ 15. Przez analizę deterministyczną bezpieczeństwa przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii projektowych 
obiektu jądrowego sprawdza się, czy:

1)  systemy bezpieczeństwa są w stanie wypełnić stawiane im wymagania, a w szczególności:

a) w przypadku elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego: 
–  wyłączyć reaktor i utrzymać go w stanie bezpiecznego wyłączenia podczas przewidywanych zdarzeń eksploatacyj-

nych i awarii projektowych oraz po tych zdarzeniach i awariach,
–  odprowadzić ciepło powyłączeniowe z rdzenia reaktora po wyłączeniu reaktora, przy dowolnym poziomie mocy 

i we wszelkich warunkach przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii projektowych,
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b) odprowadzić ciepło wytwarzane w przechowalniku lub magazynie paliwa jądrowego,

c)  zmniejszyć potencjalne możliwości uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych oraz zapewnić, że 
wszelkie uwolnienia będą poniżej ustalonych wielkości granicznych podczas stanów eksploatacyjnych oraz poniżej 
dopuszczalnych wielkości podczas awarii projektowych;

2) zostanie utrzymana integralność barier ochronnych.

§ 16. 1. W analizie deterministycznej bezpieczeństwa obiektu jądrowego przyjmuje się przedziały czasowe dla analizo-
wanych PZI, odpowiednie do dokonania oceny wszystkich skutków awarii. 

2. Obliczenia stanów przejściowych wykonuje się do momentu osiągnięcia stanu bezpiecznego wyłączenia obiektu ją-
drowego. 

§ 17. Nie jest konieczne uwzględnianie jednoczesnego wystąpienia kilku zewnętrznych PZI lub jednoczesnego wystą-
pienia wewnętrznego i zewnętrznego PZI, o ile nie ma między nimi związku przyczynowego, ale wykonuje się ocenę moż-
liwych uszkodzeń lub niesprawności, jakie mogłyby wystąpić podczas długookresowego dochodzenia do stanu bezpieczne-
go wyłączenia. 

§ 18. Jeżeli analiza przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego wykaże, że zostaną przekroczone graniczne parametry 
projektowe obiektu jądrowego lub paliwa jądrowego tak, że co najmniej jedna bariera ochronna zostanie naruszona, to prze-
prowadza się analizy skutków radiologicznych, żeby wykazać, że spełnione są kryteria ograniczonego oddziaływania radio-
logicznego określone w § 9 rozporządzenia projektowego. 

§ 19. W analizie deterministycznej bezpieczeństwa:

1)  uwzględnia się kombinacje obciążeń powstałych na skutek połączenia PZI, zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego;

2) przyjmuje się odpowiednie zapasy bezpieczeństwa, z uwzględ nieniem niepewności analizy. 

§ 20. W analizach deterministycznych bezpieczeństwa uwzględnia się wszystkie miejsca występowania lub źródła sub-
stancji promieniotwórczych w obiekcie jądrowym, w szczególności odpowiednio do rodzaju obiektu jądrowego: 

1) rdzeń reaktora; 

2) obieg chłodzenia reaktora, z systemami pomocniczymi; 

3) napromieniowane paliwo jądrowe w trakcie jego przemieszczania; 

4) wypalone paliwo jądrowe przechowywane na terenie obiektu jądrowego; 

5) systemy przetwarzania i przechowywania odpadów promieniotwórczych.

§ 21. Oprogramowanie systemów teleinformatycznych stosowane do analiz deterministycznych należy odpowiednio 
weryfikować i walidować.

§ 22. 1. Przy analizach deterministycznych bezpieczeństwa awarii projektowych obiektu jądrowego przyjmuje się, że:

1) PZI następuje w najbardziej niekorzystnym momencie w odniesieniu do stanu obiektu jądrowego;

2)  systemy sterowania działają w sposób pogarszający skutki PZI, przy czym nie bierze się pod uwagę żadnego działania 
systemów sterowania w kierunku ograniczenia skutków PZI;

3)  wystąpi najgorsze pojedyncze uszkodzenie przy pracy grup bezpieczeństwa, których działanie jest wymagane po zaist-
nieniu danego PZI; w przypadku systemów zwielokrotnionych zakłada się, że uruchomiona zostaje i pracuje ich mini-
malna liczba, przy której jest możliwa realizacja funkcji bezpieczeństwa;

4)  systemy bezpieczeństwa pracują z minimalnymi wydajnościami, przy których jest możliwa realizacja funkcji bezpie-
czeństwa; 

5) niezdatne do pracy są wszelkie systemy oraz elementy konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego:
a) których nie można uznać za w pełni zdatne do pracy,
b)  które podczas awarii osiągają graniczne parametry projektowe, chyba że projektant dowiódł ich pełnej zdatności do 

pracy w sytuacji osiągnięcia tych parametrów.
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2. Czynności pracowników obiektu jądrowego podejmowane w celu zapobieżenia lub łagodzenia przebiegu awarii 
uwzględnia się w analizach deterministycznych bezpieczeństwa jedynie wówczas, gdy można wykazać, że: 

1) pracownicy mają dostatecznie dużo czasu na wykonanie wymaganych czynności;

2)  dostępna jest dostatecznie obszerna informacja dla potrzeb diagnostyki zdarzenia (uwzględniając skutki zdarzenia ini-
cjującego i kryterium pojedynczego uszkodzenia);

3) dostępne są odpowiednie pisemne procedury;

4) pracownicy zostali wystarczająco przeszkoleni. 

3. W analizie deterministycznej bezpieczeństwa można dodatkowo przyjąć inne niż określone w ust. 1 i 2 założenia 
zachowawcze.

4. Przy określaniu zachowawczych założeń do analiz deterministycznych bezpieczeństwa uwzględnia się niepewności 
stanu początkowego reaktora, w tym nastaw systemów bezpieczeństwa. 

§ 23. 1. W analizach deterministycznych awarii projektowych obiektu jądrowego uwzględnia się wszelkie uszkodzenia 
wtórne, jakie mogą powstać na skutek PZI.

2. Jeżeli PZI jest uszkodzenie części systemu rozdzielczego zasilania elektrycznego potrzeb własnych, to w analizie 
awarii projektowej zakłada się niedyspozycyjność wszystkich elementów wyposażenia zasilanych z tej części systemu po-
trzeb własnych.

3. Jeżeli PZI jest zdarzenie związane z uwolnieniem energii, takie jak uszkodzenie systemu ciśnieniowego prowadzące 
do uwolnienia gorącej wody lub uderzenia oderwanym z jednej strony elementem rurociągu, to przy określaniu warunków 
awarii projektowej uwzględnia się uszkodzenia systemów, elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego, 
które mogłyby zostać poddane takim oddziaływaniom.

4. W przypadku wewnętrznych PZI, takich jak pożar lub zalanie, albo zewnętrznych PZI, takich jak trzęsienia ziemi, 
przy określaniu awarii projektowej zakłada się uszkodzenie wszystkich elementów wyposażenia, które nie zostały zaprojek-
towane na wytrzymanie takich zjawisk lub nie są przed nimi chronione.

§ 24. 1. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych w obiekcie jądrowym 
wykonuje się przy zachowawczych założeniach analogicznych do przyjmowanych przy analizach deterministycznych awa-
rii projektowych, w szczególności tych, które odnoszą się do utrzymania fundamentalnych funkcji bezpieczeństwa podczas 
procesu przejściowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W analizach, o których mowa w ust. 1, nie jest konieczne zakładanie, że wszystkie systemy i elementy wyposażenia 
obiektu jądrowego nienależące do klas bezpieczeństwa będą niedyspozycyjne oraz że nie można polegać na łagodzeniu 
skutków zdarzenia inicjującego przez działanie systemów sterowania, o ile określone PZI nie spowoduje ich niedyspozycyj-
ności.

§ 25. Do analiz deterministycznych awarii projektowych obiektu jądrowego stosuje się kryteria akceptacji ich wyników 
na dwóch poziomach:

1) kryteria ogólne odnoszące się do dawek promieniowania jonizującego dla osób z ogółu ludności, w tym:

a) wymóg ustalony w art. 36f ust. 2 pkt 2 ustawy,

b)  deterministyczne kryteria ograniczonego oddziaływania radiologicznego obiektu jądrowego określone w § 9 pkt 1 
rozporządzenia projektowego; 

2) kryteria szczegółowe, w szczególności następujące:

a)  PZI nie może prowadzić do poważniejszego stanu obiektu jądrowego bez wystąpienia dalszego, niezależnego uszko-
dzenia,

b)  nie dochodzi do wtórnej (na skutek PZI) utraty żadnej funkcji systemów bezpieczeństwa potrzebnej do ograniczenia 
skutków awarii,

c)  projektowane systemy przeznaczone do ograniczania skutków awarii są zdolne wytrzymać maksymalne obciążenia, 
naprężenia i warunki środowiska występujące przy analizowanych awariach,
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d)  ciśnienia i temperatury w obiegu chłodzenia reaktora oraz we wtórnych systemach chłodzenia nie przekraczają war-
tości granicznych parametrów projektowych, 

e)  w przypadku awarii związanych z ucieczką chłodziwa, podczas których dochodzi do odsłonięcia rdzenia reaktora 
i przegrzania paliwa, utrzymana jest geometria rdzenia umożliwiająca efektywne chłodzenie oraz utrzymana jest in-
tegralność elementów i zestawów paliwowych,

f)  żadne PZI nie powoduje powstania temperatur, ciśnień lub różnic ciśnień w obudowie bezpieczeństwa reaktora prze-
kraczających wartości granicznych parametrów projektowych dla obudowy bezpieczeństwa reaktora.

§ 26. 1. W analizach deterministycznych bezpieczeństwa awarii obiektów jądrowych poważniejszych niż awarie projek-
towe określa się zapasy bezpieczeństwa obiektu, oraz wykazuje, że dla takich zdarzeń w projekcie obiektu jądrowego zosta-
ła właściwie zrealizowana sekwencja poziomów bezpieczeństwa przez zastosowanie, w rozsądnie możliwym zakresie, 
środków techniczno-organizacyjnych mających na celu:

1)  zapobieżenie eskalacji zdarzeń w ciężkie awarie oraz ograniczenie rozwoju ciężkich awarii i uwolnień do środowiska 
substancji promieniotwórczych – poprzez zastosowanie dodatkowych elementów wyposażenia i procedur opanowania 
awarii;

2)  ograniczenie potencjalnych skutków radiologicznych awarii – poprzez wdrożenie planów awaryjnych na terenie i poza 
terenem obiektu. 

2. W analizach bezpieczeństwa awarii elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego ze stopieniem rdzenia reaktora 
wykazuje się, że rozwiązania zastosowane w projekcie obiektu jądrowego spełniają wymagania ustalone w art. 36c ust. 2 
ustawy.

§ 27. 1. Analizy deterministyczne awarii obiektów jądrowych poważniejszych niż awarie projektowe obejmują zestaw 
reprezentatywnych sekwencji PZI, w których zakłada się nieprawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa oraz uszko-
dzenie barier ochronnych lub ich ominięcie. Wyboru tych sekwencji dokonuje się, dodając do sekwencji awarii projekto-
wych lub do dominujących sekwencji określonych w analizie probabilistycznej bezpieczeństwa dodatkowe uszkodzenia 
w obiekcie jądrowym lub nieprawidłowe działania operatora.

2. Analizy awarii obiektu jądrowego, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1)  ocenę zdolności rozwiązań obiektu jądrowego do wytrzymania awarii poważniejszych niż awarie projektowe 
i zidentyfiko wanie potencjalnych słabości tych rozwiązań; 

2)  ocenę potrzeby zastosowania w projekcie obiektu jądrowego dodatkowych rozwiązań, które zapewnią ograniczenie 
i łagodzenie skutków awarii poważniejszych niż awarie projektowe;

3) określenie środków technicznych, które mogą zostać zastosowane w celu ograniczenia skutków awarii;

4)  określenie danych wyjściowych przyjmowanych dla potrzeb planowania awaryjnego na terenie i poza terenem obiektu ją-
drowego, w szczególności takich jak wielkości i charakterystyki uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. 

3. PZI mogące prowadzić do awarii poważniejszych niż awarie projektowe identyfikuje się przez połączenie metod 
probabilistycznych i deterministycznych oraz osądu inżynierskiego opartego na uzasadnionych podstawach.

4. Sekwencje awarii obiektu jądrowego poważniejszych niż awarie projektowe określa się na podstawie wyników pro-
babilistycznej oceny bezpieczeństwa, o której mowa w § 37–41. 

5. Reprezentatywne lub graniczne sekwencje awarii obiektu jądrowego poważniejszych niż awarie projektowe można 
także określać na podstawie analiz deterministycznych, to jest rozumienia zjawisk fizycznych zachodzących podczas cięż-
kich awarii, oraz znajomości istniejących w projekcie obiektu jądrowego zapasów bezpieczeństwa i pozostałej redundancji 
systemów podczas awarii projektowych.

6. W analizach deterministycznych bezpieczeństwa awarii obiektu jądrowego poważniejszych niż awarie projektowe 
bierze się pod uwagę w szczególności PZI zapoczątkowujące następujące ciężkie awarie:

1) w przypadku elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego:

a) całkowitą utratę możliwości odprowadzania ciepła powyłączeniowego z rdzenia reaktora,

b) ucieczkę chłodziwa reaktora, w połączeniu z całkowitą utratą możliwości awaryjnego chłodzenia rdzenia;
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2)  całkowitą utratę możliwości odprowadzania ciepła z przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub magazynu 
świeżego paliwa jądrowego;

3) długotrwałą, całkowitą utratę zasilania elektrycznego obiektu jądrowego.

§ 28. Zestaw sekwencji awaryjnych definiujących rozszerzone warunki projektowe dla obiektu jądrowego wybiera się 
tak, żeby były spełnione deterministyczne kryteria ograniczenia oddziaływania radiologicznego i probabilisty czne kryteria 
bezpieczeństwa obiektu jądrowego określone w § 9 pkt 2 i § 10 rozporządzenia projektowego. Uwzględnia się przy tym 
sekwencje awaryjne, o których mowa w § 30 i 32 rozporządzenia projektowego.

§ 29. Przy ocenie przebiegu ciężkich awarii obiektu jądrowego uwzględnia się pełne możliwości projektowe obiektu 
jądrowego, w tym wykorzystanie niektórych systemów bezpieczeństwa i systemów obiektu niebędących systemami bezpie-
czeństwa, w stopniu wykraczającym poza ich funkcje projektowe, w celu doprowadzenia potencjalnej ciężkiej awarii do 
stanu kontrolowanego lub ograniczenia jej skutków. Tam, gdzie polega się na wykorzystaniu systemów obiektu jądrowego 
wykraczającym poza graniczne parametry projektowe, uzasadnia się, że istnieją rozsądne podstawy do założenia, że mogą 
te systemy być wykorzystane w sposób przyjęty w analizie. 

§ 30. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa ciężkich awarii obiektu jądrowego prowadzi się, stosując założenia, 
dane, metody i kryteria decyzyjne oparte na najlepszym oszacowaniu. Tam, gdzie nie jest to możliwe, stosuje się zacho-
wawcze podejście, uwzględniając niepewności w rozumieniu modelowanych procesów fizycznych. 

§ 31. 1. W analizach deterministycznych bezpieczeństwa ciężkich awarii elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego 
modeluje się szeroką gamę procesów fizycznych, które mogą wystąpić po uszkodzeniu rdzenia reaktora oraz tych, które 
mogą prowadzić do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Do procesów tych należą w szczególności:

1) procesy degradacji rdzenia reaktora i topienia się paliwa jądrowego;

2) interakcje paliwo-chłodziwo (włączając wybuchy parowe);

3) utrzymanie materiału stopionego rdzenia w zbiorniku reaktora;

4) przetopienie zbiornika reaktora przez stopiony rdzeń;

5) generowanie ciepła w obiegu chłodzenia reaktora;

6)  wyrzut stopionego materiału rdzenia pod wysokim ciśnieniem, w tym także prowadzący do bezpośredniego grzania 
obudowy bezpieczeństwa;

7) wydzielanie, spalanie lub detonacja gazów palnych;

8) uszkodzenie lub ominięcie obudowy bezpieczeństwa;

9) interakcja materiału stopionego rdzenia z betonem;

10) uwolnienie i przenoszenie produktów rozszczepienia;

11) zdolność do chłodzenia stopionego rdzenia wewnątrz i na zewnątrz zbiornika reaktora.

2. Przy wykonywaniu analiz deterministycznych bezpieczeństwa ciężkich awarii elektrowni jądrowej oraz reaktora ba-
dawczego jest wymagane dokładne modelowanie zachowania się rdzenia reaktora, obiegu chłodzenia reaktora i obudowy 
bezpieczeństwa reaktora. 

§ 32. Kryteriami akceptacji wyników analiz deterministycznych bezpieczeństwa awarii obiektu jądrowego poważniej-
szych niż awarie projektowe są:

1) wymagania dla projektu obiektu jądrowego ustalone w art. 36c ust. 2 ustawy;

2) dla rozszerzonych warunków projektowych:

a)  deterministyczne kryteria ograniczenia oddziaływania radiologicznego obiektu ustalone w § 9 pkt 2 rozporządzenia 
projektowego; dla sekwencji złożonych – także wymóg ustalony w art. 36f ust. 2 pkt 2 ustawy;

b) probabilistyczne kryteria bezpieczeństwa obiektu jądrowego ustalone w § 10 rozporządzenia projektowego.
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§ 33. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji obiektu jądrowego obejmują wszystkie:

1)  warunki obiektu jądrowego, w których systemy i urządzenia są eksploatowane w przewidzianych w projekcie stanach 
i zakresach, bez żadnych wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń;

2)  tryby pracy, na jakie obiekt jądrowy został zaprojektowany, to jest prowadzenie normalnego ruchu oraz czynności ut-
rzymania i remontów – w przypadku elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego – zarówno przy pracy na mocy, jak 
i w stanie wyłączenia.

§ 34. 1. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji obiektu jądrowego zawierają ocenę nara-
żenia pracowników obiektu i ludności na promieniowanie jonizujące związane z jego eksploatacją, a w szczególności:

1) predykcję dawek promieniowania, jakie potencjalnie mogą otrzymać pracownicy obiektu oraz osoby z ogółu ludności;

2)  ocenę, czy dawki, o których mowa w pkt 1, nie przekraczają wartości dawek granicznych oraz czy spełniona jest zasada, 
że są one na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie.

2. Przy wykonywaniu predykcji dawek, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

1) tam, gdzie występują niepewności, przyjmuje się zachowawcze podejście;

2)  tam, gdzie predykcje dawek zależą od mocy dawek wynikających z narastających z upływem czasu ilości substancji 
promieniotwórczych lub poziomów skażeń, przyjmuje się ich wartości maksymalne, jakie mogą wystąpić w okresie 
rozruchu i eksploatacji obiektu jądrowego;

3) uwzględnia się doświadczenia eksploatacyjne z obiektów podobnego typu.

§ 35. Wyniki oszacowania dawek podczas normalnej eksploatacji obiektu jądrowego ocenia się w celu zidentyfikowa-
nia wszelkich słabych elementów projektu obiektu jądrowego lub sposobu prowadzenia jego eksploatacji i wprowadzenia 
odpowiednich ulepszeń tam, gdzie jest to rozsądnie wykonalne.

§ 36. Analiza deterministyczna bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji obiektu jądrowego zawiera także oszacowa-
nie planowanych uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny, czy 
planowane uwolnienia substancji promieniotwórczych są najmniejsze, jak to jest rozsądnie osiągalne.

Rozdział 4

Wymagania szczegółowe dla analizy probabilistycznej bezpieczeństwa

§ 37. 1. Analiza probabilistyczna bezpieczeństwa obiektu jądrowego obejmuje określenie wszystkich sekwencji zdarzeń 
o istotnym wkładzie w ryzyko powodowane przez obiekt jądrowy, ocenę zbalansowania całościowego projektu konfiguracji 
obiektu, ocenę występowania wyodrębnionych obszarów ryzyka oraz ocenę spełniania przez projekt obiektu probabilistycz-
nych kryteriów bezpieczeństwa określonych w § 10 rozporządzenia projektowego. 

2. Analizę probabilistyczną bezpieczeństwa wykonuje się dla elektrowni jądrowej, reaktora badawczego, zakładu wzbo-
gacania izotopowego, zakładu wytwarzania paliwa jądrowego oraz zakładu przerobu wypalonego paliwa jądrowego. 

§ 38. Przy wykonywaniu analizy probabilistycznej bezpieczeństwa obiektu jądrowego:

1)  uwzględnia się wpływ wszystkich systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego na nieza-
wodność realizacji określonych funkcji bezpieczeństwa;

2)  przyjmowane wielkości niezawodności systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego uza-
sadnia się ocenami w oparciu o dane niezawodnościowe z eksploatacji obiektów jądrowych lub z innych źródeł danych, 
analizowanych w sposób umożliwiający ich weryfikację;

3) uwzględnia się możliwe błędy pracowników, zarówno diagnostyczne, jak i przy wykonywaniu czynności sterowania.

§ 39. Analizę probabilistyczną bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do sprawdzenia odpowiedniości przyjmowa-
nego w projekcie obiektu jądrowego zwielokrotnienia (redundancji) wyposażenia i systemów oraz określenia potrzeby za-
stosowania środków zabezpieczających przed uszkodzeniami zwielokrotnionych systemów ze wspólnej przyczyny.

§ 40. 1. Jako punkt wyjścia do analizy probabilistycznej bezpieczeństwa obiektu jądrowego przyjmuje się kompletny 
zestaw PZI, obejmujących zarówno zdarzenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, mogące wystąpić przy wszystkich trybach nor-
malnej eksploatacji obiektu i prowadzić do uwolnienia substancji promieniotwórczych z jakiegokolwiek źródła na terenie 
obiektu jądrowego. 

2. Wykonuje się analizę w celu zidentyfikowania wszystkich sekwencji uszkodzeń i błędów, które dają wkład do ryzyka. 
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3. Sekwencje, o których mowa w ust. 2, obejmują: 

1) uszkodzenia elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego; 

2)  niedyspozycyjność elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego podczas wykonywania czynności utrzyma-
nia i remontów lub prób; 

3) błędy pracowników; 

4) uszkodzenia systemów i elementów wyposażenia obiektu jądrowego ze wspólnej przyczyny; 

5) starzenie systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego. 

4. Uszkodzenia wtórne, które są włączone do analizy deterministycznej, w analizie probabilistycznej bezpieczeństwa są 
uwzględniane w analizie sekwencji zdarzeń oraz w analizie systemów obiektu jądrowego. 

§ 41. 1. Analizę probabilistyczną bezpieczeństwa obiektu jądrowego prowadzi się na poziomie:

1) pierwszym, na którym:
a) określa się sekwencje zdarzeń mogących prowadzić do uszkodzenia:

– rdzenia reaktora – w przypadku elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego,
–  systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego zawierających substancje promieniotwór-

cze takiego rodzaju i w takiej ilości, że ich uwolnienie do środowiska mogłoby spowodować zagrożenie radiolo-
giczne przekraczające kryterium określone w art. 36f ust. 2 pkt 1 ustawy – w przypadku zakładu wzbogacania izo-
topowego, zakładu wytwarzania paliwa jądrowego oraz zakładu przerobu wypalonego paliwa jądrowego, 

b)  szacuje się częstość uszkodzeń, o których mowa w lit. a, oraz ocenia się mocne i słabe strony systemów bezpieczeń-
stwa, a także procedur mających na celu zapobieżenie tym uszkodzeniom, 

c) określa się w szczególności:
–  sekwencje uszkodzeń elementów konstrukcji i wypo sażenia obiektu jądrowego oraz błędów pracowników dają-

cych największy wkład w częstość uszkodzeń, o których mowa w lit. a,
– systemy bezpieczeństwa, które są najważniejsze dla zapobieżenia uszkodzeniu, o którym mowa w lit. a,
–  możliwość wprowadzenia zmiany w projekcie lub eksploatacji obiektu jądrowego celem zmniejszenia poziomu 

ryzyka;

2)  drugim, na którym określa się drogi możliwych uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do śro-
dowiska oraz szacuje się wielkości tych uwolnień i ich częstość. 

2. Na poziomie analizy probabilistycznej bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1)  rozpatruje się rozwój awarii, poczynając od zapoczątkowania uszkodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, rozwa-
żając uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska oraz zjawiska, które mogą wystąpić i doprowadzić do 
uszkodzenia:
a) obudowy bezpieczeństwa reaktora – w przypadku elektrowni jądrowej oraz reaktora badawczego,
b)  ostatniej bariery ochronnej – w przypadku zakładu wzbogacania izotopowego, zakładu wytwarzania paliwa jądrowe-

go oraz zakładu przerobu wypalonego paliwa jądrowego; 

2)  rozpatruje się skuteczność rozwiązań projektowych obiektu jądrowego zastosowanych celem ograniczenia skutków 
uszkodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

3) szacuje się częstość dużych uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. 

Rozdział 5

Wymagania dotyczące zawartości wstępnego raportu bezpieczeństwa

§ 42. 1. Wymagania dotyczące zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa elektrowni jądrowej są określone w załącz-
niku nr 2 do rozporządzenia. 

2. Wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio do obiektów jądrowych innych 
niż elektrownia jądrowa. 
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Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 43. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do obiektów jądrowych będących w fazie budowy, rozruchu 
lub eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu jego wejścia w życie. 

§ 44. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. (poz. 1043)

Załącznik nr 1

KRyTERIA gRUPOWANIA POSTULOWANyCh ZDARZEń INICJUJąCyCh (PZI) PROWADZąCyCh  
DO OKREśLONyCh STANóW ELEKTROWNI JąDROWEJ, WEDłUg SZACUNKOWEgO 

PRAWDOPODObIEńSTWA WySTęPOWANIA PZI

Prawdopodobieństwo 
występowania PZI

Nazwa stanu obiektu Kryteria akceptacji

Większe niż raz na 
100 lat pracy reaktora

Przewidywane zdarzenia 
eksploatacyjne

–  parametry procesu technologicznego w granicach do-
puszczalnych przewidzianych w projekcie, 

– brak degradacji paliwa, 
–  uwolnienia substancji promieniotwórczych nieprzekra-

czające limitów ustalonych dla normalnej eksploatacji

Mniejsze niż raz na  
100 lat pracy reaktora, 
lecz równe lub większe 
niż raz na 1000 lat pracy 
reaktora

A
w

ar
ie

 p
ro

je
kt

ow
e

kategorii 1 –  uszkodzenie koszulek mniej niż 10% elementów pali-
wowych,

–  zachowane funkcje systemów chłodzenia reaktora i obu-
dowy bezpieczeństwa reaktora,

–  ograniczone skutki radiologiczne, nieprzekraczające 
kryteriów określonych w § 9 pkt 1 rozporządzenia pro-
jektowego

Mniejsze niż raz na  
1000 lat pracy reaktora, 
lecz równe lub większe 
niż raz na 10 000 lat 
pracy reaktora 

kategorii 2 –  uszkodzenie koszulek mniej niż 10% elementów pali-
wowych, 

–  parametry paliwa zawierające się w granicach dopusz-
czalnych dla określonego typu reaktora, 

–  utrzymanie geometrii rdzenia reaktora umożliwiającej 
efektywne chłodzenie rdzenia,

– zachowane funkcje obudowy bezpieczeństwa reaktora,
–  ograniczone skutki radiologiczne, nieprzekraczające 

kryteriów określonych w § 9 pkt 1 rozporządzenia pro-
jektowego

Mniejsze niż raz na 
10 000 lat pracy reaktora, 
lecz równe lub większe 
niż raz na 100 000 lat 
pracy reaktora

 R
oz

sz
er

zo
ne

 w
ar

un
ki

 p
ro

je
kt

ow
e Sekwencje 

złożone 
–  możliwe uszkodzenie co najmniej 10% koszulek elemen-

tów paliwowych, lecz bez stopienia rdzenia reaktora,
–  możliwe znaczące uwolnienia do środowiska substancji 

promieniotwórczych,
–  skutki radiologiczne nie przekraczają kryteriów określo-

nych w § 9 pkt 2 rozporządzenia projektowego

Mniejsze niż raz na 
100 000 lat pracy 
reaktora, lecz równe lub 
większe niż raz na  
1 000 000 lat pracy 
reaktora

Ciężkie awarie 
bez uszkodzenia 
obudowy 
bezpieczeństwa 
reaktora

–  duża degradacja paliwa, w tym stopienie rdzenia reakto-
ra,

–  możliwe duże uwolnienia do środowiska substancji pro-
mieniotwórczych,

–  skutki radiologiczne nie przekraczają kryteriów określo-
nych w § 9 pkt 2 rozporządzenia projektowego

Mniejsze niż raz na 
1 000 000 lat pracy 
reaktora

hipotetyczne ciężkie 
awarie z uszkodzeniem 
pierwotnej obudowy 
bezpieczeństwa reaktora

–  duża degradacja paliwa, w tym stopienie rdzenia reakto-
ra,

–  możliwe bardzo duże uwolnienia do środowiska sub-
stancji promieniotwórczych,

–  skutki radiologiczne przekraczają kryteria dla rozsze-
rzonych warunków projektowych, określone w § 9 pkt 2 
rozporządzenia projektowego
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Załącznik nr 2

ZAKRES WSTęPNEgO RAPORTU bEZPIECZEńSTWA ObIEKTU JąDROWEgO

Wstępny raport bezpieczeństwa (WRb) obiektu jądrowego zawiera:

1. Wprowadzenie i informacje ogólne o obiekcie jądrowym

1.1. Przeznaczenie WRb.

1.2.  Oznaczenie inwestora, generalnego projektanta, generalnego dostawcy i generalnego wykonawcy obiektu jądrowe-
go. 

1.3.  Oświadczenie o podobnych lub identycznych obiektach, na budowę których zostały wydane zezwolenia przez Pre-
zesa Państwowej Agencji Atomistyki, oraz o specyficznych różnicach i ulepszeniach wprowadzonych w projekcie 
obiektu od czasu uzyskania tych zezwoleń.

1.4. Podstawowe informacje o procesie opracowania WRb.

1.5. Opis struktury WRb, przeznaczenia i zakresów jego poszczególnych części i powiązań pomiędzy nimi.

2. Ogólny opis obiektu jądrowego

2.1. Zastosowane w projekcie obiektu przepisy i normy techniczne. 

2.2. Podstawowe charakterystyki techniczne obiektu.

2.2.1. Rodzaj (typ) obiektu.

2.2.2. Liczba bloków.

2.2.3. Typ reaktora jądrowego, obiegu chłodzenia reaktora i obiegu czynnika roboczego.

2.2.4. Podstawowe systemy bezpieczeństwa.

2.2.5. Typ konstrukcji obudowy bezpieczeństwa.

2.2.6. Wielkości mocy cieplnej rdzenia reaktora.

2.2.7.  Wielkości mocy elektrycznej netto jądrowego bloku energetycznego odpowiadające poszczególnym pozio-
mom mocy cieplnej reaktora.

2.2.8.  Inne charakterystyki techniczne konieczne do zrozumienia głównych procesów technologicznych w obiekcie 
jądrowym.

2.3. Informacje o układzie przestrzennym obiektu jądrowego i innych aspektach techniczno-organizacyjnych.

2.3.1. Fizyczne i geograficzne położenie obiektu jądrowego.

2.3.2. Plan generalny obiektu jądrowego.

2.3.3. Połączenia obiektu jądrowego z sieciami elektroenergetycznymi – przesyłową i rozdzielczą.

2.3.4. Szlaki komunikacyjne (kolejowe, drogowe lub wodne) prowadzące do obiektu jądrowego. 

2.3.5. Połączenia obiektu jądrowego z innymi sieciami infrastruktury.

2.3.6.  Opis granic projektowania i współzależności pomiędzy różnymi organizacjami projektowymi, a także powią-
zań i koordynacji pracy obiektu jądrowego z zewnętrznymi systemami i urządzeniami.

2.3.7. Opis lub odwołanie do poufnej informacji o środkach ochrony fizycznej obiektu jądrowego.

2.4. Tryby pracy jądrowego bloku energetycznego.

2.5. Dokumenty włączone do WRb poprzez odwołania.

3. Opis zintegrowanego systemu zarządzania

4. Ocenę lokalizacji obiektu jądrowego

4.1. Dane referencyjne o lokalizacji.

4.1.1. Położenie obiektu jądrowego. 

4.1.2.  Rozkład i gęstość zaludnienia w regionie lokalizacji obiektu jądrowego, położenie obiektów użyteczności 
publicznej i innych obiektów istotnych z punktu widzenia rozkładu zaludnienia w regionie lokalizacji obiek-
tu jądrowego, zakładane granice obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego. 
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 4.1.3.  gospodarcze wykorzystanie terenów i zasobów wodnych w regionie lokalizacji obiektu jądrowego oraz 
ocena możliwych interakcji działalności prowadzonych w regionie lokalizacji z obiektem jądrowym.

 4.1.4. geotechniczne parametry gruntów oraz charakterystyka hydrogeologiczna. 

 4.1.5.  Dane wyjściowe do projektowania budynków i budowli oraz do modelowania rozprzestrzeniania się sub-
stancji promieniotwórczych w wodach podziemnych.

 4.2. Ocena zagrożeń specyficznych dla danej lokalizacji.

 4.2.1.  Szczegółowe oceny zdarzeń w regionie lokalizacji od zewnętrznych zagrożeń naturalnych i będących skut-
kiem działalności człowieka.

 4.2.2.  Kryteria analiz przesiewowych dla każdego rodzaju zdarzeń zewnętrznych oraz opis przewidywanego od-
działywania poszczególnych zdarzeń na obszar lokalizacji obiektu: źródła powstawania zagrożeń, mechaniz- 
my możliwej propagacji zagrożeń oraz przewidywane skutki oddziaływania na obszar lokalizacji obiektu 
jądrowego. 

 4.2.3.  Projektowe cele probabilistyczne dla zdarzeń zewnętrznych i ocena zgodności projektowych celów proba-
bilistycznych z granicznymi parametrami projektowymi.

 4.2.4. Zagrożenia od pobliskich obiektów przemysłowych, szlaków transportowych i innych rodzajów działalności.

 4.3. Działania na terenie obiektu jądrowego mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo.

 4.4. Sejsmologia.

 4.5. budowa geologiczna i warunki geologiczno-inżynierskie.

 4.6. hydrologia.

 4.7. hydrogeologia.

 4.8. Meteorologia.

 4.9.  Warunki radiologiczne lokalizacji obiektu wynikające z naturalnej promieniotwórczości oraz wpływu zewnętrz-
nych źródeł promieniowania jonizującego lub skażeń promieniotwórczych.

4.10.  Uwarunkowania planowania awaryjnego i działań interwencyjnych związane z lokalizacją obiektu jądrowego.

4.11. Monitorowanie parametrów związanych z lokalizacją obiektu.

4.12. Dokumenty włączone do WRb poprzez odwołania.

5. Ogólne aspekty projektowe obiektu jądrowego

5.1. Cele bezpieczeństwa i zasady projektowania obiektu jądrowego.

5.1.1. Sekwencja poziomów bezpieczeństwa.

5.1.2. Funkcje bezpieczeństwa.

5.1.3. Deterministyczne zasady i kryteria projektowe.

5.1.3.1. Kryterium pojedynczego uszkodzenia.

5.1.3.2. Inne wymagania i kryteria bezpieczeństwa.

5.1.4. Probabilistyczne kryteria projektowe. 

5.1.5. Ochrona radiologiczna.

5.2. Zgodność projektu obiektu jądrowego z zasadami i kryteriami projektowymi dla obiektu jądrowego.

5.3. Klasyfikacja systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego.

5.4. Obiekty i konstrukcje budowlane obiektu jądrowego. 

5.4.1. Informacje dotyczące rozwiązań projektowych obiektów i konstrukcji budowlanych.

5.4.2. Specyficzne informacje o określonych obiektach i konstrukcjach budowlanych.

5.4.3. Obudowa bezpieczeństwa reaktora.

5.5.  Kwalifikacja systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego istotnych dla zapewnienia bez-
pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na obciążenia i warunki środowiska. 
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5.6. Uwzględnienie czynników ludzkich w projekcie obiektu jądrowego.

5.7. Ochrona obiektu jądrowego przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

6. Szczegółowy opis systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego

6.1. Reaktor jądrowy.

6.1.1.  Zwięzły opis konstrukcji oraz charakterystyk neutronowo-fizycznych i cieplno-przepływowych różnych ele-
mentów składowych reaktora, w tym: paliwa, elementów wewnątrzreaktorowych, systemów sterowania re-
aktywnością oraz związanych systemów pomiarów i sterowania.

6.1.2. Opis konstrukcji elementów paliwowych, wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń projektowych.

6.1.3.  Opis układu elementów wewnątrzreaktorowych (zestawy paliwowe, wewnątrzzbiornikowe konstrukcje i ele-
menty wsporcze) i ich rozwiązań konstrukcyjnych.

6.1.4. Projekt fizyczny reaktora i charakterystyki neutronowo-fizyczne rdzenia.

6.1.5. Projekt cieplno-przepływowy reaktora.

6.1.6. Materiały reaktorowe.

6.1.7. Projekt funkcjonalny systemów sterowania reaktywnością.

6.2. Obieg chłodzenia reaktora i systemy z nim związane.

6.2.1. Integralność granicy ciśnieniowej obiegu chłodzenia reaktora.

6.2.2. Zbiornik reaktora.

6.2.3. Rozwiązania projektowe obiegu chłodzenia reaktora.

6.3. Systemy bezpieczeństwa.

6.3.1. System awaryjnego chłodzenia rdzenia.

6.3.2. Obudowa bezpieczeństwa reaktora i związane z nią systemy.

6.3.3. środki techniczne zapewniające warunki bezpiecznego przebywania i pracy pracowników.

6.3.4. Systemy usuwania i ograniczania ilości produktów rozszczepienia.

6.3.5. Inne systemy bezpieczeństwa.

6.4. Systemy pomiarów i sterowania.

6.4.1. Systemy zabezpieczeń.

6.4.1.1. System zabezpieczeń reaktora.

6.4.1.2. Systemy uruchamiania systemów bezpieczeństwa.

6.4.2. Istotne dla bezpieczeństwa systemy prezentacji parametrów technologicznych.

6.4.3. Inne systemy diagnostyczne i pomiarowe wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa.

6.4.4. Systemy sterowania nie wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa.

6.4.5. Sterownia główna.

6.4.6. Sterownia rezerwowa.

6.5. Systemy elektryczne. 

6.5.1.  Podział systemów elektrycznych obiektu jądrowego na grupy i kategorie, z określeniem części systemu elek-
trycznego, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

6.5.2.  Uzasadnienie odpowiedniości funkcjonalnej projektu systemów elektrycznych, które mają istotne znaczenie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opis zabezpieczeń urządzeń elektrycz-
nych, w tym możliwości obejścia tych zabezpieczeń w warunkach awaryjnych. 

6.5.3.  Ogólny opis sieci przesyłowej i miejsca (stacji elektroenergetycznej) połączenia z nią systemu elektrycznego 
obiektu jądrowego. Wyniki analiz stabilności i niezawodności systemu przesyłowego z punktu widzenia bez-
piecznej pracy obiektu jądrowego. Opis systemów łączności i zasad współpracy ruchowej ze służbami dys-
pozycji mocy operatorów sieci przesyłowej i rozdzielczej. Ogólny opis systemów regulacji mocy czynnej 
i częstotliwości oraz mocy biernej i napięcia w sieci przesyłowej. Uproszczony schemat połączenia obiektu 
jądrowego z siecią przesyłową i lokalną siecią rozdzielczą. 
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6.5.4. Zewnętrzne sieci elektroenergetyczne – przesyłowa i rozdzielcza.

6.5.5. Wewnętrzne systemy elektryczne.

6.5.5.1. Systemy elektryczne prądu przemiennego.

6.5.5.1.1. System wyprowadzenia mocy.

6.5.5.1.2. Podstawowy i rezerwowy system zasilania potrzeb własnych.

6.5.5.1.3. Awaryjne źródła energii elektrycznej (z napędem dieslowskim lub turbiną gazową).

6.5.5.1.4. System zasilania potrzeb własnych ogólnych obiektu.

6.5.5.1.5. Systemy bezprzerwowego zasilania prądem przemiennym.

6.5.5.1.6. Wymagania dla zasilania poszczególnych odbiorów prądu przemiennego.

6.5.5.2. Systemy elektryczne prądu stałego.

6.5.5.2.1. Ocena przebiegu rozładowania baterii akumulatorów.

6.5.5.2.2. główne odbiory prądu stałego.

6.5.5.2.3.  środki ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach baterii akumulatorów oraz tras kab-
lowych.

6.5.5.2.4. Określenie wymagań zasilania dla każdego z odbiorów prądu stałego.

6.6. Systemy pomocnicze obiektu jądrowego.

6.6.1. Systemy wody chłodzącej i wody dla potrzeb obiegów technologicznych.

6.6.1.1. System wody chłodzącej.

6.6.1.2. Pośrednie systemy chłodzenia urządzeń części jądrowej.

6.6.1.3. System wody ruchowej odpowiedzialnych odbiorów.

6.6.1.4. System wody ruchowej dla pozostałych odbiorów.

6.6.1.5. Ostateczne ujście ciepła.

6.6.1.6. Systemy uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych (dekarbonizacji, demineralizacji).

6.6.1.7. Zbiorniki zapasu wody zdemineralizowanej i kondensatu.

6.6.2. Pomocnicze systemy technologiczne. 

6.6.2.1. System regulacji chemicznej i objętości chłodziwa reaktora.

6.6.2.2. Systemy oczyszczania chłodziwa reaktora.

6.6.2.3. Systemy przygotowania i dozowania kwasu borowego.

6.6.2.4. Systemy poboru próbek: do kontroli procesu technologicznego i poawaryjne.

6.6.2.5. Systemy odwodnień urządzeń i podłóg.

6.6.2.6. Systemy sprężonego powietrza i innych gazów technicznych.

6.6.3. Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

6.6.4. Inne systemy pomocnicze. 

6.6.4.1.  Systemy pomocnicze agregatów dieslowskich (rozruchowe, oleju smarnego, poboru powietrza i spa-
lin).

6.6.4.2. Systemy łączności.

6.6.4.3. Systemy oświetlenia.

6.7. Systemy konwersji energii.

6.7.1.  Wymagania dla funkcjonowania i osiągów turbozespołów w stanie normalnej pracy i w warunkach awaryj-
nych.

6.7.2.  Opis głównych rurociągów parowych, wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną, skraplacza, systemu próżni 
skraplacza, systemu uszczelnień labiryntowych turbiny, systemu obejściowego turbiny, systemu wody ru-
chowej turbozespołu, stacji oczyszczania kondensatu oraz systemu odmulania i odsalania wytwornic pary 
(tam, gdzie dotyczy). 

6.7.3. Program korekcji reżimu wodno-chemicznego obiegu wodno-parowego.
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 6.8. Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służby ratownicze.

 6.8.1. Uzasadnienie, że rozwiązania projektowe obiektu zapewniają odpowiednią ochronę przeciwpożarową.

 6.8.1.1. Rozwiązania implementujące sekwencję poziomów bezpieczeństwa w razie pożaru.

 6.8.1.2.  środki zapobiegania pożarom, wykrywania pożaru, sygnalizacji pożarowej, gaszenia i ograniczania 
zasięgu pożaru, z uwzględnieniem funkcjonowania zakładowej jednostki straży pożarnej.

 6.8.1.3.  Wybór odpowiednich, z uwagi na reakcję na ogień, rozprzestrzenianie ognia oraz klasę odporności 
ogniowej, materiałów i wyrobów budowlanych, oddzielenia i wydzie lenia przeciwpożarowe, 
w szczególności zwielokrotnionych systemów, kwalifikacja przeciwpożarowa urządzeń.

 6.8.2. środki bezpieczeństwa pożarowego pracowników obiektu.

 6.8.3. Wymagania sprzętowe i osobowe dla zakładowej jednostki straży pożarnej. 

 6.9.  Obiekty i elementy wyposażenia służące do przechowywania paliwa jądrowego w obiekcie jądrowym, a także 
elementy wyposażenia służące do przemieszczania paliwa jądrowego.

 6.9.1.  Obiekty i elementy wyposażenia służące do przechowywania nienapromieniowanego (świeżego) paliwa ją-
drowego w obiekcie jądrowym, a także elementy wyposażenia służące do przemieszczania takiego paliwa.

 6.9.2.  Obiekty i elementy wyposażenia służące do przechowywania napromieniowanego paliwa jądrowego 
w obiekcie jądrowym, a także elementy wyposażenia służące do przemieszczania takiego paliwa. 

6.10. Systemy przetwarzania odpadów promieniotwórczych.

Rozwiązania projektowe zapewniające bezpieczne kontrolowanie, gromadzenie, przemieszczanie, przetwarzanie, 
przechowywanie i usuwanie odpadów promieniotwórczych w postaci stałej, ciekłej i gazowej, powstających na 
terenie obiektu jądrowego w wyniku wszelkich procesów i czynności, przez cały okres jego użytkowania.

6.11. Inne systemy istotne dla bezpieczeństwa.

7. Analizy bezpieczeństwa obiektu jądrowego

7.1. Cele i kryteria bezpieczeństwa obiektu jądrowego.

7.1.1. Cele i kryteria globalne – dla obiektu jądrowego jako całości.

7.1.2.  Cele i kryteria szczegółowe – specyficzne dla określonych konstrukcji, systemów i wyposażenia obiektu ją-
drowego.

7.2. Identyfikacja i klasyfikacja zdarzeń inicjujących.

7.2.1. Opis zastosowanych metod identyfikacji postulowanych zdarzeń inicjujących (PZI). 

7.2.2.  Opis założeń przyjętych do klasyfikacji PZI według ich przewidywanej częstości i rodzaju, oraz sposobu 
przeprowadzenia tej klasyfikacji.

7.2.3. Wykaz PZI w podziale na kategorie stanów obiektu jądrowego.

7.2.3.1. Przewidywane zdarzenia eksploatacyjne.

7.2.3.2. Awarie projektowe.

7.2.3.3. Awarie poważniejsze niż awarie projektowe.

7.2.3.3.1. Rozszerzone warunki projektowe.

7.2.3.3.1.1. Sekwencje złożone.

7.2.3.3.1.2. Ciężkie awarie, bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora.

7.2.3.3.2. hipotetyczne ciężkie awarie, z uszkodzeniem obudowy bezpieczeństwa reaktora.

7.3. Działania pracowników podczas przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych obiektu.

7.4. Analizy deterministyczne bezpieczeństwa.

7.4.1.  Opisy metod i wyników wszystkich deterministycznych analiz bezpieczeństwa – w celu dokonania oceny 
i uzasadnienia bezpieczeństwa obiektu jądrowego: w stanie normalnej eksploatacji, przy przewidywanych 
zdarzeniach eksploatacyjnych oraz w warun kach awaryjnych.

7.4.2.  Ogólny opis procesów weryfikacji i walidacji programów komputerowych, z odwołaniami do raportów 
szczegółowych. 
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7.4.3.  Dla oprogramowania systemów teleinformatycznych: uzasadnienie zakresu stosowalności do określonego 
zdarzenia, z odwołaniami do dokumentacji walidacyjnej, zawierającej porównania z danymi eksperymental-
nymi lub z rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi obiektu jądrowego (identycznego lub podobnego typu). 

7.4.4. Opis walidacji modelu obiektu jądrowego (lub jądrowego bloku energetycznego).

7.4.5.  bezpieczeństwo podczas normalnej eksploatacji obiektu jądrowego – opisy metod i wyników przeprowadzo-
nych analiz – celem wykazania, że eksploatacja obiektu jądrowego może być prowadzona bezpiecznie, a stąd 
potwierdzenie, że:

7.4.5.1.  Dawki promieniowania dla pracowników i osób z ogółu ludności nie przekraczają dawek granicz-
nych oraz że spełniona jest zasada, że dawki promieniowania dla pracowników i osób z ogółu ludno-
ści są na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie.

7.4.5.2. Planowane uwolnienia substancji promieniotwórczych z obiektu są w granicach dopuszczalnych.

7.4.6. Przewidywane zdarzenia eksploatacyjne i awarie projektowe. 

7.4.6.1. Opisy metod i wyników przeprowadzonych analiz – celem wykazania: 
7.4.6.1.1.  Tolerowania przez zastosowane rozwiązania projektowe obiektu uszkodzeń lub błędów 

człowieka. 
7.4.6.1.2.  Efektywności systemów bezpieczeństwa w zapobieganiu lub ograniczaniu skutków prze-

widywanych zdarzeń eksploatacyjnych lub awarii.

7.4.6.2. Analiza poszczególnych grup PZI.

7.4.6.3.  Wyniki analiz przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych – z wykazaniem, że spełniony jest wymóg 
art. 36f ust. 2 pkt 1 ustawy.

7.4.6.4.  Wyniki analiz awarii projektowych – z wykazaniem, że spełnione są: wymóg art. 36f ust. 2 pkt 2 
ustawy, oraz deterministyczne kryteria ograniczenia oddziaływania radiologicznego obiektu ustalo-
ne w § 9 pkt 1 rozporządzenia projektowego.

7.4.7.  Analiza zdolności obiektu jądrowego do ograniczenia skutków awarii poważniejszych niż awarie projekto-
we, w szczególności rozszerzonych warunków projektowych.

7.4.7.1.  Cele i specyficzne kryteria akceptacji dla analiz zdarzeń prowadzących do awarii poważniejszych niż 
awarie projektowe.

7.4.7.2. Opis: 
–  dodatkowych zakładanych uszkodzeń w scenariuszach awaryjnych, wraz z uzasadnieniem podsta-

wy ich wyboru,
–  zakresu i sposobu uwzględnienia działań operatora podejmo wanych w celu ograniczenia i łagodze-

nia skutków awarii. 

7.4.7.3. Analizy bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych.

Opis i wyniki analiz bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych, z wykazaniem że 
spełnione są deterministyczne kryteria ograniczenia oddziaływania radiologicznego obiektu ustalone 
w § 9 pkt 2 rozporządzenia projektowego, a dla sekwencji złożonych również wymóg art. 36f ust. 2 
pkt 2 ustawy. 
7.4.7.3.1. Sekwencje złożone.
7.4.7.3.2.  Ciężkie awarie: wybrane sekwencje zdarzeń związane ze znacznym uszkodzeniem rdzenia 

reaktora (w tym jego stopienie), bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora. 

7.4.7.4.  Wykazanie, że można z dużym poziomem ufności wykluczyć hipotetyczne sekwencje ciężkich awa-
rii prowadzące do wczesnych lub dużych uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych – 
to jest że spełnione są wymagania ustalone w art. 36c ust. 2 ustawy oraz w § 32 ust. 2 rozporządzenia 
projektowego.

7.4.8. Wyznaczenie zakładanej granicy obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego.

7.5. Analizy probabilistyczne bezpieczeństwa.

7.5.1.  Zwięzły opis zakresu analizy probabilistycznej bezpieczeństwa, zastosowanych metod i uzyskanych wyników. 

7.5.2.  Przywołanie probabilistycznych kryteriów bezpieczeństwa zastosowanych przy projektowaniu obiektu ją-
drowego, w szcze gólności globalnych kryteriów ustalonych w § 10 rozporządzenia projektowego.
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7.5.3. Opis metod analizy probabilistycznej bezpieczeństwa.

7.5.3.1. Modelowanie sekwencji awaryjnych.

7.5.3.2. Ocena danych i estymacja parametrów.

7.5.3.3. Kwantyfikacja scenariuszy awaryjnych.

7.5.3.4. Analizy uwolnień substancji promieniotwórczych z obudowy bezpieczeństwa.

7.5.4. Opis wyników analizy probabilistycznej bezpieczeństwa i wnioski.

7.5.4.1.  Opis podsumowujący wyniki analizy probabilistycznej bezpieczeństwa (z odwołaniami do komplet-
nego studium analizy probabilistycznej bezpieczeństwa dla obiektu, udokumentowanego w postaci 
odrębnego raportu), zawierający ilościowe miary ryzyka dla tych aspektów rozwiązań projektowych 
i eksploatacji obiektu, które dają największy wkład do ryzyka.

7.5.4.2.  Porównanie uzyskanych wyników analizy probabilistycznej bezpieczeństwa z probabilistycznymi 
kryteriami bezpieczeństwa ustalonymi w § 10 rozporządzenia projektowego i sformułowanie jedno-
znacznych wniosków dotyczących spełnienia tych kryteriów.

7.6. Końcowe podsumowanie wyników analiz.

7.6.1. Potwierdzenie, że stosowne wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione we wszystkich aspektach.

7.6.2.  Wyszczególnienie ewentualnych zmian w stosunku do wymagań, z klarownym uzasadnieniem tam, gdzie 
wymagania nie zostały w całości spełnione lub zostały zmienione w wyniku dalszej analizy. 

8. Aspekty rozruchu obiektu jądrowego

8.1. Opis koncepcji organizacyjnej rozruchu.

8.2.  Wyszczególnienie planowanych etapów i faz prac rozruchowych, z uwzględnieniem czasu ich trwania, a także 
z uwzględnieniem testów rozruchowych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy.

9. Aspekty eksploatacji obiektu jądrowego

9.1. Informacje o gospodarce paliwem jądrowym w rdzeniu reaktora i manipulacjach z paliwem. 

Opis przedsięwzięć organizacyjno-technicznych związanych z gospodarką paliwem jądrowym w rdzeniu reaktora 
i przemieszczaniem paliwa, w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania paliwa w reaktorze oraz bezpieczeń-
stwa przy jego transporcie i składowaniu na terenie obiektu jądrowego. 

9.2. Zarządzanie procesami starzenia obiektu.

Określenie elementów obiektu jądrowego ulegających procesom starzenia i proponowanych środków postępowa-
nia w odniesieniu do tych problemów – w szczególności z uwzględnieniem wymagań określonych  w § 41, 42 i 59 
ust. 5 rozporządzenia projektowego. 

10. Limity i warunki eksploatacyjne obiektu jądrowego

11. Informacje o ochronie radiologicznej w obiekcie jądrowym

11.1.  Stosowanie zasady jak najmniejszego, rozsądnie osiągalnego narażenia pracowników obiektu na promieniowanie 
jonizujące.

11.2. Źródła promieniowania jonizującego w obiekcie jądrowym.

11.3. Rozwiązania projektowe obiektu jądrowego przyjęte w celu ochrony radiologicznej.

11.3.1. Zasady ochrony radiologicznej zastosowane przy projektowaniu obiektu jądrowego.

11.3.2.  Cele ochrony radiologicznej w kategoriach wielkości dawek dla pracowników oraz oczekiwanych dawek 
dla osób z ogółu ludności w okresie użytkowania obiektu. 

11.3.3.  Rozwiązania projektowe obiektów, systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowe-
go z punktu widzenia zapewnienia ochrony radiologicznej.

Wykazanie, że w projekcie obiektu jądrowego jako całości zostały zastosowane odpowiednie rozwiązania 
dotyczące konstrukcji, układu przestrzennego i użytkowania obiektu – w celu zmniejszenia dawek i uwol-
nień substancji promienio twórczych ze wszelkich źródeł.

11.4. Monitoring radiacyjny na terenie obiektu jądrowego i w jego otoczeniu. 

11.5. Program ochrony radiologicznej jako wyodrębniona część programu zapewniania jakości.
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12. Obiekty i wyposażenie dla potrzeb działań przeciwawaryjnych 

12.1. Awaryjny ośrodek zarządzania.

12.2.  środki techniczne umożliwiające kontrolę stanu obiektu jądrowego i sterowanie niezbędnymi systemami bezpie-
czeństwa ze sterowni rezerwowej.

12.3. Zewnętrzny ośrodek zarządzania awaryjnego.

12.4.  Zewnętrzne systemy monitoringu radiologicznego przekazujące dane do odpowiednich służb awaryjnych w Cen-
trum Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

13. Oddziaływanie obiektu jądrowego na środowisko

13.1. Oddziaływanie radiologiczne obiektu jądrowego.

13.1.1.  Dopuszczone wartości graniczne i poziomy eksploatacyjne uwolnień stałych, ciekłych i gazowych substan-
cji promienio twórczych.

13.1.2.  Reżim monitorowania otoczenia obiektu jądrowego w zakresie skażeń promieniotwórczych i mocy dawki 
promieniowania jonizującego.

13.1.3.  Program monitorowania środowiska i systemy alarmowe wymagane w razie nieplanowych uwolnień sub-
stancji promieniotwórczych, oraz ewentualne automatyczne urządzenia przerywające takie uwolnienia.

13.2. Oddziaływanie nieradiologiczne obiektu jądrowego.

13.2.1. Rodzaje i właściwości fizyko-chemiczne uwolnień.

13.2.2. Dopuszczone wartości graniczne i poziomy eksploatacyjne uwolnień.

13.2.3. Reżim monitorowania zanieczyszczeń w otoczeniu obiektu.

13.2.4. Opis systemów alarmowych działających w razie wystąpienia nieplanowanych uwolnień.

14. Informacje o gospodarce odpadami promieniotwórczymi w obiekcie jądrowym

14.1. Kontrola i ograniczanie ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w obiekcie. 

14.2. Przemieszczanie odpadów promieniotwórczych.

14.2.1.  bezpieczny transport odpadów promieniotwórczych z miejsc ich powstawania do określonego miejsca ich 
magazynowania, składowania lub przetwarzania.

14.2.2.  Rozważenie ewentualnej potrzeby odzyskania w przyszłości przechowywanych odpadów, w tym podczas 
likwidacji obiektu jądrowego. 

14.3. Minimalizacja akumulacji odpadów promieniotwórczych. 

14.4. Przetwarzanie / kondycjonowanie odpadów promieniotwórczych. 

14.5. Przechowywanie odpadów promieniotwórczych.

14.6. Usuwanie odpadów promieniotwórczych. 

15. Aspekty likwidacji obiektu jądrowego

15.1. Opis koncepcji likwidacji.

15.2. Wybór podejścia do likwidacji.

15.3. Planowanie wstępnych prac likwidacyjnych.




