
Dyrektywy europejskie i ich 

wdrożenie do prawodastwa 

krajowego 

 

Szczecin IV 2014r.   



Rola organizacji międzynarodowych  

1) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 

(IAEA- Wiedeń) 

- Rok założenia 1957 

- Cele: 

a) Tworzenie norm w sprawie bezpieczeństwa 

jądrowego, dążenie do osiągnięcia wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa, ochrona przed 

promieniowaniem jonizującym zdrowia ludzkiego 

i środowiska 

 



Rola organizacji międzynarodowych  

b) Zapewnienie o stosowaniu powyższych norm w 

określonych przypadkach 

c) Wymaganie i kontrolowanie przestrzegania 

środków bezpieczeństwa i higieny pracy’ 

d) Nadzór nad przestrzeganiem Traktatu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej  



Rola organizacji międzynarodowych  

2) EURATOM (Europejska Wspólnota Energii 

Atomowej) 

-rok założenia 1957 

- Cele: 

a) Wspieranie badań naukowych, szerzenie 

wiedzy, nt. promieniowania jonizującego 

b) Tworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa 

c) Współpraca z państwami i organizacyjnymi 

przy wykorzystaniu energii jądrowej w celach 

pokojowych. 



Rola organizacji międzynarodowych  

3) International Commission on Radiological 

Protection (ICRP)  

- Rok założenia 1928 

- Cele: 

a) Opracowywanie zaleceń dotyczących ochrony 

radiologicznej  (dozymetria skażeń) 

4) International Commission on Radiation  Units 

and Measurements (ICRU)  

-rok założenia 1925 

- Cele –rozwój zaleceń dotyczących jednostek 

promieniowania i promieniotwórczości 



Rola organizacji międzynarodowych  

5) Europejskie Towarzystwo Energii Atomowej 

(EAES) 

- Rok założenia -1955 

- Cele- tworzenie współpracy naukowego – 

technicznej w zakresie pokojowego 

wykorzystania energii atomowej   

6) Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)  

-rok założenia – 1992  

- Cele – monitoring radiacyjny Morza Bałtyckiego  



   Dyrektywa rady Unii Europejskiej 

2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. 

ustanawiająca podstawowe normy 

bezpieczeństwa w celu ochrony przed 

zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 

działanie promieniowania jonizującego oraz 

uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

i 2003/122/Euratom (Dz.U.UE.L.2014.13.1) 

Traktat EUROATOM 

 

http://www.kcor.gov.pl/images/stories/prawo/inne/l_01320140117pl00010073.pdf


Ustawodastwo krajowe 

Rozporządzenia wykonawcze  

Ustawa prawo atomowe 



Ustawa Prawo  atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264)  

 

   W szesnastu rozdziałach ustawy Prawo 
atomowe zostały ujęte następujące zagadnienia:  

Rozdział 1 – Przepisy ogólne.  

Rozdział 2 – Zezwolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej 

Rozdział 3 – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna oraz ochrona zdrowia 
pracowników :  

Rozdział 3a – stosowanie 

promieniowania jonizującego w celach 

medycznych.  



 

Rozdział 4 - Obiekty jądrowe 

Rozdział 4a - Informacja społeczna w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej 

Rozdział 5 - Materiały i technologie jądrowe 

Rozdział 6 - Źródła promieniowania 

jonizującego 

Rozdział 7 - Odpady promieniotwórcze i 

wypalone paliwo jądrowe 

Rozdział 8 - Transport materiałów jądrowych, 

źródeł promieniowania jonizującego, odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa 

jądrowego 



Rozdział 8a - Przywóz na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to 

terytorium odpadów promieniotwórczych i 

wypalonego paliwa jądrowego 

Rozdział 9 – Nadzór i kontrola w zakresie 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej.  

Rozdział 10 – Ocena sytuacji radiacyjnej kraju.  

Rozdział 11 – Postępowanie w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych.  

Rozdział 12 – Odpowiedzialność cywilna za 
szkody jądrowe.  

Rozdział 12a - Działania w zakresie rozwoju 
energetyki jądrowej 

 



 

Rozdział 13 – Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki.  

Rozdział 14 – Państwowe przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych”.  

Rozdział 15 – Administracyjne kary pieniężne i 
przepisy karne.  

Rozdział 16 – Przepisy przejściowe, 
dostosowujące i końcowe.  

Załącznik nr 1 – Określenia: dawki pochłoniętej, 
równoważnej i skutecznej (efektywnej).  

Załącznik nr 2 – Poziomy progowe aktywności oraz 
stężenia promieniotwórczego izotopów 
promieniotwórczych.  

Załącznik nr 3 – Symbol promieniowania 
jonizującego 



Ustawa prawo atomowe 

 Art.1Ustawy prawo atomowe (dalej zwaną 

Ustawą) określa: 

ust. 1: szczegółowe zasady pokojowego 

wykorzystania energii atomowej 

ust. 2: kary pieniężne za naruszenie przepisów 

związanych ze stosowaniem promieniowania 

jonizującego, 

ust. 3: zasady działania w warunkach 

zwiększonego narażenia na skutek działalności 

człowieka na promieniowanie jonizujące , 

 



 ust. 5: „Ustawa określa również szczególne 

zasady ochrony osób przed zagrożeniami 

wynikającymi ze stosowania promieniowania 

jonizującego w celach medycznych” 

 

 

 



Definicje:  

(art. 3. Ustawy Prawo atomowe) 

 

„3) dawka graniczna 

4) dawka pochłonięta 

5) dawka równoważna  

„6) dawka skuteczna (efektywna) 

 

 





12) medycyna nuklearna  

– wszelką działalność diagnostyczną związaną z 

podawaniem pacjentom produktów 

radiofarmaceutycznych, a także z zabiegami 

terapeutycznymi przy użyciu produktów 

radiofarmaceutycznych; 

 

13) medyczna procedura radiologiczna  

- Opis czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia badania lub zabiegu z 

wykorzystaniem promieniowania jonizującego w 

celu postawienia diagnozy bądź leczenia;  





14) medyczny wypadek radiologiczny  

– niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w 

obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria 

tegoż urządzenia lub przerwa w jego działaniu a 

także inne nieszczęśliwe zdarzenie, którego 

konsekwencje nie mogą być pominięte z punktu 

widzenia ochrony radiologicznej; 

 

narażenie  

– proces, w którym organizm ludzki podlega 

działaniu promieniowania jonizującego 

 



20) ochrona radiologiczna  

– zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, 

a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim 

sytuacjom –ograniczenie ich skutków do poziomu 

tak niskiego, jak jest to rozsądnie osiągalne, przy 

uwzględnieniu czynników ekonomicznych, 

społecznych i zdrowotnych; 
 

21) ochrona radiologiczna pacjenta 

 – zespół czynności i ograniczeń zmierzających do 

zminimalizowania narażenia pacjenta na 

promieniowanie jonizujące, które nie będzie 

nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało 

uzyskania pożądanych i uzasadnionych 

informacji diagnostycznych lub efektów 

leczniczych 



23) ogranicznik dawek (limit użytkowy dawki) – 

ograniczenie przewidywanych dawek 

indywidualnych, które mogą pochodzić od 

określonego źródła promieniowania 

jonizującego, uwzględnione podczas planowania 

ochrony radiologicznej w celach związanych z 

optymalizacją; 

 



27) poziomy referencyjne – dawki 

promieniowania jonizującego na powierzchnię 

skóry w badaniach rtg lub poziomy aktywności – 

w przypadku podawania pacjentom produktów 

radiofarmaceutycznych, których nie można 

przekraczać w normalnych procedurach 

medycznych, przy sprawnym sprzęcie 

diagnostycznym oraz wykwalifikowanym 

personelu.  

w przypadku istnienia istotnych wskazań 

medycznych poziomy referencyjne mogą być 

przekraczane. 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 

2011r. Z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1015) 

§4.1. mówi o stosowaniu promieniowania 

jonizującego w sposób zapewniający 

odpowiedni efekt (diagnostyka, radiologiaa 

zabiegowa) przy możliwie jak najmniejszej 

dawce. 

 

2. Poziomy referencyjne (zał. nr 2 i 3) 

 





§ 4. ust.5 Rozporządzenia wyraźnie mówi: 

osoba wykonująca badanie diagnostyczne i 

zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej  

odpowiada za właściwe wykonanie badań 

oraz za ograniczenie do minimum 

ekspozycji pacjenta na promieniowanie 

jonizujące.  



C.d. definicji wg Ustawy 

29) pracownik – osoba zatrudniona w 

warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące mogąca otrzymać dawki 

przekraczające wartości dawek granicznych 

określonych dla osób z ogółu ludności [1 mSv w 

ciągu roku]. Jest to zarówno pracownik  

w rozumieniu przepisów Prawa pracy, osoba 

wykonująca pracę na podstawie innej niż 

stosunek pracy, jak również osobę wykonującą 

działalność na własny rachunek. 



„33) promieniowanie jonizujące – 

promieniowanie skłądające się cząstek 

bezpośrednio lub pośrednio jonizujących 

albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal 

elektromaagnetycznych o długości do 100 

nm” 

„34) promieniowanie naturalne – 

promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł 

pochodzenia naturalnego ziemskiego i 

kosmicznego.”  

W Polsce 2,4 mSv 



„40) radiologia zabiegowa 

 – wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne 
dokonywane poprzez skórę pacjenta lub w  inny 
sposób, wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym lub znieczuleniu ogólnym oraz przy 
użyciu obrazowania fluoroskopowego dla 
lokalizacji zmiany chorobowej i dla 
monitorowania medycznej procedury 
radiologicznej, a także kontroli i 
dokumentowania terapii;” 

 



„41) radioterapia  

– wszelką działalność terapeutyczną wiązaną z 
wykorzystywaniem urządzeń radiologicznych, w 
tym: 

a) Terapię powierzchniową dla leczenia 
nowotworów położonych w skórze człowieka 
oraz terapię głęboką dla leczenia nowotworów i 
ewentualnie niektórych innych zmian 
chorobowych położonych w narządach i 
tkankach o innej lokalizacji (teleradioterapia) 

 



b) Wprowadzanie źródła izotopowego 

bezpośrednio do narządów wewnętrznych 

śródtkankowo, dojamowo, lub umieszczanie go 

na powierzchni ciała pacjenta (brachyterapia), 

c) Zamierzone wprowadzenie do ustroju 

terapeutycznych ilości produktów 

radiofarmaceutycznych;” 

 

„42) Rentgenodiagnostyka – wszelką 

działalność diagnostyczną związaną z 

wykorzystaniem aparatów rentgenowskich;” 



Rozdział 3a 

Stosowanie promieniowaania jonizującego 

w celach medycznych 

Art. 33a 

1.Kogo dotyczy ekspozycja na promieniowanie 

jonizujące? 

1) Pacjentów. Diagnostyka i leczenie, badania 

wstepne pracownicze; 

2) Badania przesiewowe; 

3) Osoby uczestniczące w eksperymentach; 

4) Ze względów medyczno prawnych; 

5) Udzielającym pomocy pacjentom i opiekującym 

się nimi 

 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 

2011r. Z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1015) 

 

Uzasadnienie ekspozycji pacjenta na 

promieniowanie jonizujące w celach 

medycznych następuje przed jej 

wykonaniem, z uwzględnieniem celów 

badania lub leczenia oraz cech 

charakterystycznych pacjenta, którego 

ekspozycja dotyczy. 

 

 



Stosowanie promieniowania jonizującego w 

celach medycznych 

Ustawa – cd. 

   Art. 33 c 
1. „Właściwe badanie i leczenie przy użyciu promieniowania 

jonizującego wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta 

przed jego niepożądanym działaniem. 

 

2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i z zakresu medycyny 

nuklearnej ogranicza się efektywne dawki promieniowania do możliwie 

najniższego poziomu — przy uwzględnieniu czynników 

ekonomicznych i społecznych — który zapewni uzyskanie wyniku 

badania o założonych walorach diagnostycznych. 

 

 OPTYMALIZACJA  OCHRONY  RADIOLOGICZNEJ  PACJENTA  JEST 

TAKŻE  REALIZOWANA  PRZEZ  REDUKCJĘ  DO  MINIMUM  BADAŃ 

NIEPOTRZEBNIE  POWTARZANYCH  I  WADLIWIE  WYKONANYCH.” 



Stosowanie promieniowania 

jonizującego w celach medycznych 
Art. 33c. 

7. Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z 
zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii 
zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć 
działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom 
radiologicznym.  

 

 W  TYM  CELU  DOKONUJE  SIĘ  KONTROLI  FIZYCZNYCH 
PARAMETRÓW  URZĄDZEŃ  RADIOLOGICZNYCH  ORAZ 
KLINICZNYCH  AUDYTÓW  WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH,  A  TAKŻE  WPROWADZA  SIĘ  SYSTEM 
ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ. 

 





1 









Ustawa Prawo Atomowe  

Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej  

 Art. 4.1. Wykonywanie działalności związanej z 
narażeniem, polegającej na: 

 (...) 

5) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń 
wytwarzających promieniowanie jonizujące, 

6) uruchamianiu pracowni, w których mają być 
stosowane źródła promieniowania 
jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, 

 (...) 

- Wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej 



Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 3 

grudnia 2002r, w sprawie dokumentów 

wymaganych przy składaniu wniosku o 

wydanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności związanej z narażeniem na 

działanie promieniowania jonizującego albo 

przy zgłoszeniu wykonywania tej 

działalności.  
 

(Dz. U. z 2002r. nr 220, poz. 1851, późniejszymi 

zmianami) 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania 

jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (Dz. U. z 2013r., poz. 1015) 

  

„§5 

Medyczne procedury radiologiczne mogą wykonywać 

wyłącznie osoby o kwalifikacjach określonych we 

wzorcowych procedurach radiologicznych, o których 

mowa w art.33g ust. 5 Ustawy” 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2005r.  

W sprawie dawek granicznych promieniowania 

jonizującego  

(Dz.U. nr 20, poz. 168)  

 

Szczegółowe określenia wartości dawek jakie są 

stosowane przy ocenie narażenia pracowników 

na promieniowanie jonizujące oraz 

wartości dawek określających narażenie dla ogółu 

ludności.  



zadania inspektora ochrony 

radiologicznej 
Inspektor Ochrony Radiologicznej (IOR): 

1) prowadzi nadzór nad: 

-  przestrzeganiem instrukcji pracy z aparatem 
rentgenowskim oraz prowadzeniem 
dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej 

- działaniem sygnalizacji ostrzegawczej oraz 
prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze 
źródłami promieniowania jonizującego 

- nad wykonywaniem podstawowych i 
specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli 
parametrów aparatury rentgenowskiej, chyba że 
została wyznaczona do tego celu inna osoba 

 



- sprawnym działaniem aparatury dozymetrycznej oraz 
aparatury do testów wewnętrznej kontroli parametrów 
aparatury rentgenowskiej (jeśli nie została wyznaczona 
do tego celu inna osoba) 

- spełnieniem warunków dopuszczających pracowników 
do zatrudnienia na danym stanowisku (szkolenia) 

- dokonywania wstępnej oceny narażenia pracowników na 
podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych 
bądź pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i 
przekazania jej kierownikowi jednostki 

- informowanie pracowników o dawkach jakie otrzymali 

- wyjaśnianie przyczyn wzrostu dotychczasowej dawki 
indywidualnej (zwłaszcza wyjaśnianie przekroczeń 
limitów dawki) oraz przedsięwzięcie środków zaradczych 
oraz przekazywanie tych informacji kierownikowi 
jednostki 

 

 



- współpraca ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy 
osobami wdrażającymi program ochrony radiologicznej i 
służbami Ppoż. 

- informowanie kierownika jednostki o stanie ochrony 
radiologicznej oraz polepszenie stanu ochrony, bądź 
usunięcia nieprawidłowości w formie pisemnej 

- nadzór nad postępowaniem w przypadku zaistnienia 
zdarzenia radiacyjnego zgodnie z planem postępowania 
awaryjnego 

- nadzór nad dokumentacją określającą szczegółowe 
warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania 
jonizującego 

- ustalenie środków ochrony indywidualnej, aparatury 
dozymetrycznej i pomiarowej oraz środków ochrony 
pracowników i pacjentów, oraz przedstawienie opinii 
kierownikowi jednostki na temat w/w środków ochrony i 
przyrządów pomiarowych 

 



INSPEKTOR    OCHRONY 

RADIOLOGICZNEJ 

 

 art. 7 Ustawy Prawo Atomowe  

Kierownik jednostki odpowiada za przestrzeganie 

wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej 

„5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem 

ochrony radiologicznej w pracowniach 

stosujących aparaty rtg do celów diagnostyki 

medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii 

powierzchniowej i radioterapii schorzeń 

nienowotworowych sprawuje IOR 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 
grudnia 2012 r.  

w sprawie nadawania uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej w pracowniach 
stosujących aparaty rentgenowskie w 

celach medycznych  

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1534) 

 

W w/w rozporządzeniu określone zostały: 

 warunki i tryb nadawania przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej w pracowniach 
stosujących aparaty rentgenowskie do celów 
diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, 
radioterapii powierzchniowej  
i radioterapii schorzeń nienowotworowych; 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001534


Podział uprawnień  

R – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie 

stosowania aparatów rentgenowskich do celów 

diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, 

radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 

nienowotworowych  

 

S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w 

zakresie stosowania aparatów rentgenowskich 

stomatologicznych lub do densytometrii kości 

 

Osoba, która uzyskała uprawnienia typu R 

automatycznie uzyskuje uprawnienia typu S. 



Zarówno do uzyskania uprawnień typu R i S 
wymagany jest staż pracy przy źródłach promieniowania 

jonizującego co najmniej: 

 

1) Roczny- w przypadku osób z wykształceniem: 

 - wyższym   

 -średnim i tytułem technika elektroradiologii 

 

2) Trzyletni – w przypadku osób z wykształceniem średnim 

 

Staż pracy nie jest wymagany dla:  

a) osób, które spełniają warunki określone w art. 7 ust. 

7 pkt 1 i 2 ustawy; 

b) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia 

inspektora ochrony radiologicznej typu S. 



Rozdział 3 Ustawy Art. 7 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się 

osobie, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie; 

3) zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym 

mowa w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 12b ust. 1 lub 2; 

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do pracy w warunkach 



narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)); 

5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż 

pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2. 

 



Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada  

 

KIERWONIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ  

(!!!!!!) 

 

wykonującej działalność związaną z narażeniem 





PROCEDURY MEDYCZNE 

RADIOLOGICZNE 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 2 lutego 2007r. W sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących 

formy i treści wzorcowych i roboczych 

medycznych procedur radiologicznych 

 

(Dz. U. Z 2007r. Nr 24, poz. 161) 

 

 

 

 



  

art. 33g ust. 7 ustawy –Prawo atomowe, wzorcowe 

procedury medyczne podlegają obowiązkowi 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Zdrowia, za wiążące należy uważać te wzorcowe 

procedury, które zostaną opublikowane 

w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 

 







Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 

21 sierpnia 2006r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej 

pracy z urządzeniami radiologicznymi. 

 

(Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325) 



OKREŚLENIA 

 
1) ambulans rentgenowski – pojazd z 

zainstalowanym zestawem rentgenowskim 
wykorzystywanym do celów medycznych; 

2) zestaw rentgenowski – aparat lub zestaw 
aparatury składającej się z urządzeń 
przeznaczonych do  wytwarzania i 
wykorzystywania promieniowania 
rentgenowskiego, w których źródłem 
promieniowania jonizującego jest lampa 
rentgenowska; 

 



3) pracownia rentgenowska – pomieszczenie lub 

zespół pomieszczeń, przeznaczonych do 

wykonywania medycznych procedur 

radiologicznych z wykorzystaniem 

promieniowania rentgenowskiego; 

 

4) gabinet rentgenowski – pomieszczenie 

pracowni rentgenowskiej, w którym 

zainstalowana jest na stałe co najmniej jedna 

lampa rentgenowska.  

 



Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz 

zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni 

rentgenowskiej  zabezpieczają osoby pracujące: 

   

 1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w 
 ciągu roku dawki przekraczającej 6 mSv; 

 

 2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza 
 gabinetem rentgenowskim przed otrzymaniem w 
 ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv; 

 

 3) w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, 
 a także osoby z ogółu ludności przebywające w 
 sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki 
 przekraczającej 0,5 mSv.  



1. Konstrukcja ścian i stropów oraz okien i drzwi 
pracowni rentgenowskiej znajdujących się w 
budynkach mieszkalnych zapobiega otrzymaniu przez 
osoby z ogółu ludności w roku 

 kalendarzowym dawki skutecznej przekraczającej 
wartość 0,1mSv. 

 

2. Moc dawki promieniowania rentgenowskiego na 
zewnętrznych ścianach ambulansu rentgenowskiego 
do wysokości 2,5 m od powierzchni ziemi nie 
przekracza 0,1 mGy/h przy maksymalnych 
parametrach pracy lampy i największej rozwartości 
przesłony oraz najczęściej stosowanym kierunku 
wiązki promieniowania. 

 



Wymagania powierzchniowe dla gabinetu 

rentgenowskiego 

 

1) Gabinet rentgenowski, w którym zainstalowany jest  
diagnostyczny zestaw rentgenowski – 15 m² + 5 m² na 
dodatkową lampę, 

 

2) Gabinet rtg z zestawem do radiologii zabiegowej – 20 
m², 

 

3) Gabinet rentgenowski z aparatem do stomatologii, 
mammografii, densytometrii – 8m² + 4 m² na dodatkową 
lampę 

 

4) Dopuszcza się zmniejszenie w/w powierzchni o  5 %. 

 



WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

WENTYLACJI 

   W gabinetach rentgenowskich – 1,5-krotna wymiana 

 powietrza na godzinę. 

 

 W gabinetach rentgenowskich, gdzie stosowana jest 

radiologia zabiegowa – jak dla pomieszczeń ZOZ  

  (Rozp. MZ z 22 czerwca 2005). 

   W ciemni mechaniczna 3-krotna wymiana 

  powietrza na godzinę. 

 



    Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia w gabinetach z 
aparatami diagnostycznymi stosuje się ostrzegawczą 
sygnalizację świetlną uruchamianą równocześnie z 
zasilaniem generatora 

 

ust. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się w gabinetach 
wyposażonych w aparaty stomatologiczne, do 
densytometrii kości oraz gdy ekspozycja jest 
wykonywana zza jedynych drzwi prowadzących do 
gabinetu 

 

§ 13 w gabinetach nie można umieszczać sprzętu nie 
związanego z działaniem aparatów rentgenowskich lub z 
wykonywanymi procedurami radiologicznymi 

 



Zgodnie z § 8, ust. 1 aparaty rentgenowskie 

instalowane są tak, aby:  

1) Zapewniony był swobodny dostęp do pacjenta 
przynajmniej z dwóch stron 

2) Lampa rentgenowska oddalona była co najmniej 1,5 m 
przy pionowym kierunku promieniowania 

3) Wiązka pierwotna promieniowania nie była kierowana 
w stronę sterowni i drzwi 

 

w/w punktów nie stosuje się do aparatów rentgenowskich: 
stomatologicznych i densytometrii kości 



Niedozwolone jest stosowanie w diagnostyce 

medycznej aparatów rentgenowskich: 

(§ 28 ust. 1) 

 

 

1. do prześwietleń bez toru wizyjnego lub cyfrowego zapisu obrazu; 

2. półfalowych (jednopulsowych); 

3. pełnofalowych (dwupulsowych); 

4. mammograficznych bez generatora z przemianą częstotliwości i 
bez stolika z ruchomą kratką przeciwrozproszeniową; 

5. mammograficznych, które przy zastosowaniu odległości ognisko 
lampy – detektor wynoszącej  co najmniej: 

 a) 60 cm – są wyposażone w lampy rentgenowskie 

  o wymiarach dużego ogniska lampy większych 

  niż 0,3 mm x 0,3 mm, 

 b) 70 cm – są wyposażone w lampy rentgenowskie 

  o wymiarach dużego ogniska lampy większych 

  niż 0,4 mm x 0,4 mm 



Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do 

aparatów   rentgenowskich stomatologicznych. 

 

 

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do aparatów 

rentgenowskich  przenośnych i jezdnych do zdjęć 

przyłóżkowych. 

 



OCHRONA  KOBIET  I  DZIECI 

 

 

 W zakładach w widocznym miejscu 

znajduje się informacja o konieczności 

powiadamiania rejestratorki i lekarza 

przed wykonaniem badania, lub 

podjęciem leczenia o tym, że pacjentka 

jest w ciąży lub karmi piersią. 

 



ŚRODKI OCHRONY W 

PRACOWNI 
1. w diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od 

potrzeb znajdują się : 

- Parawan , ekran oraz komplet osłon. 

- Środki ochrony indywidualnej pracowników  (fartuchy, rękawice, 
kołnierze, okulary , gogle lub maski). 

- Osłony dla pacjentów (osłony na gonady – o równoważniku 1mm 
Pb, fartuchy, półfartuchy oraz kołnierze). 

2. Dla osób, których charakter pracy wymaga długotrwałego 
noszenia środków ochrony indywidualnej należy zapewnić 
fartuchy z gumy ołowiowej o kroju uwzględniającym zmniejszenie 
obciążenia kręgosłupa. 

3. Osoby wykonujące procedury z zakresu radiologii zabiegowej 
podlegają indywidualnej kontroli dawek otrzymywanych na skórę 
dłoni. 

 



W pracowni znajdują się w oryginale lub w 

uwierzytelnionych odpisach:  

1. Zezwolenie na uruchomienie pracowni oraz 
zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg 
znajdujących się w pracowni, 

2. Projekt pracowni wraz z projektem i opisem osłon 
stałych oraz wentylacji, 

3. Dokumentacja techniczna aparatów rtg, 

4. Instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania aparatury 
dozymetrycznej (jeżeli znajdują się w pracowni), 

5. Protokoły pomiarów dozymetrycznych, 

6. Protokoły pokontrolne, 

7. Dokumenty programu bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony radiologicznej oraz instrukcja ochrony 
radiologicznej 



8. Zapisy z przeprowadzanych testów wewnętrznych 
kontroli parametrów technicznych oraz testy 
akceptacyjne, 

9. Ewidencja: 

- Osób zatrudnionych w pracowni wraz z podziałem na 
kategorię narażenia 

- Dawek otrzymanych przez pracowników 

- Orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy 
w narażeniu na promieniowanie jonizujące 

10. Program szkolenia i oraz dokumenty z jego realizacji 

 

W pracowni dostępny jest zbiór przepisów prawnych 
dotyczących stosowania promieniowania jonizującego 
w celach medycznych 

 



Uzasadnienie ekspozycji 

pacjenta na 

promieniowanie 

jonizujące w celach 

medycznych następuje 

przed jej wykonaniem, 

z uwzględnieniem 

celów badania lub 

leczenia oraz cech 

charakterystycznych 

pacjenta, którego 

ekspozycja dotyczy. 

 

 



Badanie diagnostyczne z zastosowaniem 
promieniowania jonizującego wykonuje się w sposób 
gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy 
możliwie  najmniejszej dawce promieniowania. 

 

2.Wartość dawek promieniowania nie może przekroczyć 
poziomów referencyjnych. 

  

3.Przekroczenie poziomów referencyjnych uzasadnić 
mogą jedynie istotne wskazania kliniczne oraz 
szczególne warunki wykonania badań. 

 

4.Za właściwe wykonanie badań i za ograniczenie do 
minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie 

jonizujące odpowiada osoba wykonująca badanie. 
 



§18. Podczas dokonywania diagnostycznych 
badań rentgenowskich przestrzega się 
następujących zasad postępowania: 

 

1) stosuje się wyłącznie aparaturę 
rentgenodiagnostyczną wyposażoną w co 
najmniej sześciopulsowe zasilacze; 

 

2) ogranicza się liczbę projekcji, czas ekspozycji 
oraz rozmiary wiązki promieniowania padającej 
na ciało pacjenta do wartości niezbędnych dla 
uzyskania żądanej informacji diagnostycznej; 



3) stosuje się osłony osobiste chroniące przed 
promieniowaniem części ciała i narządy pacjenta 
niebędące przedmiotem badania, a w szczególności 
znajdujące się w obrębie wiązki pierwotnej 
promieniowania, jeżeli nie umniejsza to diagnostycznych 
wartości wyniku badania; 

4) stosuje się materiały, filtrację wiązki, fizyczne parametry 
pracy aparatu i urządzenia zmniejszające do minimum 
narażenie na promieniowanie jonizujące i zapewniające 
uzyskanie obrazu o wartości diagnostycznej; 

5) stosuje się wyłącznie automatyczne wywoływanie i 
utrwalanie błon rentgenowskich, z wyjątkiem błon 
stosowanych w stomatologii do badań wewnątrzustnych; 

7) rejestruje się fizyczne parametry ekspozycji w sposób 
umożliwiający odtworzenie warunków badania, w 
dokumentaacji medycznej pacjenta. 

 



RADIOLOGIA ZABIEGOWA 







http://www.kcor.gov.pl/images/stories/Kontro

la_Jakosci/TESTY_27_03_2013.pdf 









Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie 
przestrzegania warunków ochrony 

radiologicznej w jednostkach 
organizacyjnych stosujących aparaty 
rentgenowskie do celów diagnostyki 

medycznej, radiologii zabiegowej, 
radioterapii powierzchniowej i 

radioterapii schorzeń 
nienowotworowych 

(Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11) 



ORGANY NADZORU 

państwowy wojewódzki inspektor 

sanitarny 

komendant wojskowy ośrodka 

medycyny prewencyjnej 

państwowy inspektor sanitarny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 

 



Sposób wykonywania czynności 

kontrolnych 

- zapewniający obiektywne ustalenie stanu 

faktycznego oraz rzetelne jego 

udokumentowanie 

- niezakłócający w istotnym stopniu 

działalności prowadzonej przez 

kontrolowanego 



Dodatkowe czynności kontrolne 

Zakres kontroli obejmuje: 

 

      1) ocenę stanu urządzeń radiologicznych używanych 

do diagnostyki lub terapii; 

 

      2) porównanie stanu aktualnego z wymaganiami 

niezbędnymi do uzyskania zgody na prowadzenie 

działalności związanej z narażeniem na promieniowanie 

jonizujące w celach medycznych. 

 

 

 



3) W ramach przeprowadzanej kontroli inspektor 
sanitarny  ma również prawo przeprowadzać, 
w zależności od potrzeb, niezależne pomiary
 w zakresie wewnętrznych testów kontroli 
parametrów fizycznych urządzeń 
radiologicznych. 

 

4. Pomiary mogą być wykonywane przez 
inspektora sanitarnego bezpośrednio lub na 
jego zlecenie przez właściwe jednostki 
akredytowane niepozostające w stosunku 
podległości służbowej lub organizacyjnej do 
kontrolowanego podmiotu. 

 

 



 

Dziękuję  za  uwagę 

 
 

 

 


