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Materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone
tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe.
Kategorie odpadów:

Odpady promieniotwórcze – definicja i kwalifikacja
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 odpady niskoaktywne,
 odpady średnioaktywne,
 odpady  wysokoaktywne,
 zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze

średnioaktywne
wysokoaktywne

niskoaktywne
krótkożyciowe

długożyciowe



• Odpady promieniotwórcze nisko i średnioaktywne:
Polatom, szpitale i kliniki wykorzystujące techniki izotopowe, NCBJ 
i inne instytuty badawcze.

• Zużyte zamknięte źródła  promieniotwórcze:
• Szpitale i kliniki stosujące medycynę nuklearną 
• oraz przemysł wykorzystujący gammagrafię przemysłową, 
• czujki dymu.

• Wypalone paliwo jądrowe:
• Reaktor badawczy Maria.

Pochodzenie odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego
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Maria jest reaktorem doświadczalno-produkcyjnym.
Polska konstrukcja, zbudowany w 1974 roku. Moc 
termiczna 30 MW
Do głównych zadań reaktora należą m.in. :
– wytwarzanie izotopów promieniotwórczych 

wykorzystywanych w medycynie nuklearnej 
– modyfikacja materiałów poprzez napromieniowywanie,
– badania na wiązkach neutronów, 
– terapia neutronowa.

NCBJ zapewnia obecnie18% dostaw na świecie 
podstawowego izotopu medycznego Mo99. Maria jest 
jednym z siedmiu reaktorów na świecie, w których 
produkuje się tego typu izotop,

Reaktor MARIA
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,

ORGANZIACJA Systemu  postepowania z Odpadami 
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Instytucją powołaną ustawą – Prawo atomowe do wykonywania
działalności w zakresie postępowania z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym jest ZUOP.
Wykonuje on również działalność polegającą na odbiorze,
transporcie, przechowywaniu i składowaniu materiałów
jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz innych substancji
promieniotwórczych. Siedzibą ZUOP-u jest Otwock-ŚwiPoerk,
gdzie są przetwarzane oraz przechowywane odpady
promieniotwórcze. Po przetworzeniu stałe i zestalone odpady
promieniotwórcze składowane są w KSOP Różan.

Art. 114 ustawy – Prawo atomowe.

ZUOP
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Otwock-Świerk

Różan - KSOP 

http://www2.ipj.gov.pl/pl/ptak.htm



MISJA ZUOP

PEŁNIMY SŁUŻBĘ NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA 
ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

PROMIENIOTWÓRCZYMI



ODPADY 
PROMIENIOTWÓRCZE

ODBIÓR

TRANSPORT

PRZETWARZANIE

PRZECHOWYWANIESKŁADOWANIE

BUDOWA NOWYCH 
OBIEKTÓW

INFORMACJA 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI



FINANSOWANIE
Zasady finansowania działalności ZUOP reguluje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2007 roku.
Składowe rocznego budżetu:

DOTACJA 
CELOWA 

DOTACJA 
PODMIOTOWA

OPŁATY Z 
TYTUŁU 
WYKONYWANEJ 
DZIAŁALNOŚCI



PODSTAWOWE ETAPY POSTĘPOWANIA 
Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI
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KRAJOWE SKŁADOWISKO ODPADÓW 
PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE



KRAJOWE SKŁADOWISKO ODPADÓW 
PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE



ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE ZGROMADZONE W KSOP 
DANE NA 31 GRUDANIA 2017

AKTYWNOŚĆ ODPADÓW 
ZGROMADZONYCH 
W KSOP 46,5 TBq

OBJĘTOŚĆ ODPADÓW 
ZGOMADZONYCH W 

KSOP 4 027,5 m3



ZUOP posiada ponad 55 lat doświadczenia w gospodarowaniu 
odpadami promieniotwórczymi 

ZUOP od wielu lat prowadzi politykę transparentności, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych 
społeczności gminy Różan 

Środowisko naturalne jest stale monitorowane przez ZUOP oraz 
instytucje niezależne. Wyniki monitoringu są przekazywane 
Prezesowi PAA oraz Komisji Ochrony Radiologicznej w Różanie. 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji 
składowiska w Różanie, nie wykazują jego 
negatywnego oddziaływania na ludzi oraz 
poszczególne elementy środowiska.



Postępowanie z odpadami
promieniotwórczymi nisko- i średnioaktywnymi pochodzącymi z energetyki jądrowej
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Wytwarzanie 
odpadów

Elektrownia jądrowa

Przetwarzanie 
i przechowywanie

odpadów
Elektrownia jądrowa
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odpadów w KSOP

ZUOP



Postępowanie z odpadami
promieniotwórczymi nisko- i średnioaktywnymi nie pochodzącymi z energetyki jądrowej
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Składowanie odpadów 
w KSOP



Postępowanie z odpadami
promieniotwórczymi nisko- i średnioaktywnymi nie pochodzącymi z energetyki jądrowej
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• Cel: Zapewnienie w Polsce efektywnego i bezpiecznego postępowania      z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

•
• Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264, z późn. zm.), 
- Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom ustanawiająca ramy wspólnotowe 

w  zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczym (Dz. Urz. UE L 199 z 2 sierpnia 2011 r., str. 48),

- Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym     paliwem jądrowym 
i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu 
dnia 5 września 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 202, poz. 1704).

Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i 
wypalonym paliwem jądrowym 
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Prognoza dostaw odpadów nisko- i średnioaktywnych
na nowe składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych

Prognozy przyszłych dostaw odpadów promieniotwórczych na nowe składowisko 
powierzchniowe odpadów promieniotwórczych 

2

0

500

1000

1500

2000

2500

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

20
70

20
75

20
80

20
85

20
90

20
95

21
00

21
05

21
10

21
15

21
20

21
25

21
30

21
35

21
40

21
44

Eksploatacja 
dwóch 
elektrowni 

Likwidacja 
Dwóch
elektrowni 

jądrowych

Medycy
na, 
nauka, 

m³

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Medycyna,
nauka,
przemysł

Likwidacja
reaktora
Maria i

laboratoriów
NCBJ

Ekploatacja
dwóch

elektrowni
jądrowych

Likwidacji
elektrowni
jądrowych

Prognozowane ilości odpadów w nowym
składowisku powierzchniowym odpadów
promieniotwórczych, wg ich pochodzenia na
dzień zamknięcia składowiska w 2144 r.



• i

Prognoza ilości wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z 
energetyki jądrowej
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• wybór opcji zamknięcia.
• przygotowanie koncepcji zamknięcia.
• program zamknięcia i uzyskanie zezwolenia.
• zamknięcie.
• raport  z zamknięcia i decyzja 

Prezesa PAA zatwierdzająca raport.
• długookresowy monitoring (300 lat)

Krajowy plan - Zadanie 1. Przygotowanie do zamknięcia, ostateczne 
zamknięcie i długotrwały monitoring Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie
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• znalezienie lokalizacji.
• wybór lokalizacji.
• budowa.
• oddanie do eksploatacji.
• eksploatacja.
• zamknięcie.
• długookresowy monitoring.

Krajowy plan - Zadanie 2. Wybór lokalizacji, budowa i rozpoczęcie 
eksploatacji nowego składowiska powierzchniowego odpadów 

promieniotwórczych
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• Okres od rozpoczęcia prac nad studium wykonalności i koncepcji badań do zakończenia 
budowy i rozpoczęcia eksploatacji - około 56 – 60 lat.

• PURL – Podziemne laboratorium badawcze.

• Okres eksploatacji 65-70.

• Zamkniecie i długookresowy monitoring.

Krajowy plan - Zadanie 3. . Wytypowanie bezpiecznej lokalizacji składowiska głębokiego odpadów 
promieniotwórczych i budowa składowiska 
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Krajowy plan - Zadanie 3. . Wytypowanie bezpiecznej lokalizacji składowiska głębokiego odpadów 
promieniotwórczych i budowa składowiska 
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• Do czasu zakończenia budowy SGOP wypalone paliwo będzie przechowywane w
przechowalniku (przechowalnikach) poza reaktorem, których pojemność musi być
wystarczająca na przyjęcie do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego z całego okresu
eksploatacji elektrowni jądrowych. Wielkość składowiska będzie uzależniona od rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce. Ze względu na koszty budowy SGOP Polska będzie także
uczestniczyć w europejskich inicjatywach takich jak Organizacja Rozwoju Europejskiego
Składowania - ERDO, analizujących możliwość budowy w przyszłości wspólnego dla kilku
krajów SGOP

Krajowy plan - Zadanie 3. . Wytypowanie bezpiecznej lokalizacji składowiska głębokiego odpadów 
promieniotwórczych i budowa składowiska 
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• Do składowania w SGOP przeznaczone będą następujące rodzaje odpadów
promieniotwórczych:

• wypalone paliwo jądrowe pochodzące z energetyki jądrowej;

• wypalone paliwo jądrowe pochodzące z reaktora badawczego w wysokości;

• wysokoaktywne zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze pochodzące z onkologii (medycyny): 190 szt.
odebrane do 2050 r.;

• odpady promieniotwórcze długożyciowe niskoaktywne zgromadzone do tej pory w KSOP w Różanie -;

• odpady promieniotwórcze stałe długożyciowe niskoaktywne.

Odpady promieniotwórcze, w tym wypalone paliwo jądrowe, przeznaczone do składowania w SGOP
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• Opracowanie wstępnej koncepcji finansowania systemu postępowania
z odpadami promieniotwórczymi w Polsce, w tym pochodzącymi z energetyki jądrowej.

• opracowanie szczegółowej koncepcji finansowania systemu postępowania z odpadami
promieniotwórczymi w Polsce, w tym pochodzącymi
z energetyki jądrowej.

Krajowy plan - Zadanie 5. Modyfikacja zasad postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz z likwidacji elektrowni 

jądrowych

O
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Fundusz Likwidacji Obiektu 
Energetyki Jądrowej

Fundusz Składowania Odpadów 
Promieniotwórczych i 

Wypalonego Paliwa Jądrowego

Fundusz likwidacyjny



DZIĘKUJĘ  ZA    UWAGĘ 
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