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System zarząSystem zarządzania jakością dzania jakością 



Zespół systematycznie planowanych i wykonywanych Zespół systematycznie planowanych i wykonywanych 

działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, 

że dana struktura, układ lub ich części składowe bądź że dana struktura, układ lub ich części składowe bądź 

procedury będą działać w sposób zadowalający, spełniając procedury będą działać w sposób zadowalający, spełniając 

wymagania określone w przepisach wydanych na wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 33c ust. 9 podstawie art. 33c ust. 9 pktpkt 2;2;

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpiecznego Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, w tym stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, w tym 
wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce, wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce, 
radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii,radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii,

System zarządzania jakością 



§§ 1.1. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego 

stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w 

art.art. 33a ust.33a ust. 11 ustawy z dnia 29ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. listopada 2000 r. ——

Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, w tym:Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych obejmuje ekspozycje:1. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych obejmuje ekspozycje:
1) pacjentów, wynikająca z badań lekarskich i leczenia, w tym ze wstępnych i okresowych badań 1) pacjentów, wynikająca z badań lekarskich i leczenia, w tym ze wstępnych i okresowych badań 

pracowników;pracowników;
2) osób poddawanych przesiewowym badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizującego;2) osób poddawanych przesiewowym badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizującego;
3) zdrowych osób lub pacjentów uczestniczących w eksperymentach medycznych;3) zdrowych osób lub pacjentów uczestniczących w eksperymentach medycznych;
4) osób poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medyczno4) osób poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medyczno--

prawnych, kiedy podjecie tych badań nie wynika ze wskazań zdrowotnych;prawnych, kiedy podjecie tych badań nie wynika ze wskazań zdrowotnych;
5) osób, które poza obowiązkami zawodowymi, świadomie i z własnej woli udzielają pomocy 5) osób, które poza obowiązkami zawodowymi, świadomie i z własnej woli udzielają pomocy 

pacjentom i opiekują sie nimi.pacjentom i opiekują sie nimi.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



1)1) zasady i metody dobrej praktyki medycznej, zasady i metody dobrej praktyki medycznej, 

zmierzającej do ograniczenia dawek dla pacjentów zmierzającej do ograniczenia dawek dla pacjentów 

w rentgenodiagnostyce, diagnostyce radioizotopowejw rentgenodiagnostyce, diagnostyce radioizotopowej

i radiologii zabiegowej, włączając w to poziomy i radiologii zabiegowej, włączając w to poziomy 

referencyjne oraz fizyczne parametry badań referencyjne oraz fizyczne parametry badań 

rentgenowskich warunkujących uznanie postępowania rentgenowskich warunkujących uznanie postępowania 

za zgodne z dobrą praktyką medyczną;za zgodne z dobrą praktyką medyczną;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



2)2) wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu 

zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce, radiologii zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce, radiologii 

zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii;zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii;

3)3) wymagania dotyczące szkolenia specjalistycznego wymagania dotyczące szkolenia specjalistycznego 

osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie 

badań i zabiegów leczniczych przy użyciu badań i zabiegów leczniczych przy użyciu 

promieniowania jonizującego;promieniowania jonizującego;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



4)4) szczególne zasady dotyczące ekspozycji na szczególne zasady dotyczące ekspozycji na 

promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii dzieci, promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii dzieci, 

kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży i kobiet kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży i kobiet 

karmiących piersią;karmiących piersią;

5)5) zasady zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją zasady zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją 

osób z otoczenia i rodzin pacjentów po terapii przy osób z otoczenia i rodzin pacjentów po terapii przy 

użyciu produktów użyciu produktów radiofarmaceutycznychradiofarmaceutycznych;;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



6)6) szczegółowe wymagania dotyczące badań szczegółowe wymagania dotyczące badań 

przesiewowych i eksperymentów medycznych przesiewowych i eksperymentów medycznych 

wynikające ze specyfiki wykonywania ekspozycji wynikające ze specyfiki wykonywania ekspozycji 

w celach medycznych;w celach medycznych;

7)7) szczegółowe zasady zapobiegania nieszczęśliwym szczegółowe zasady zapobiegania nieszczęśliwym 

wypadkom radiologicznym w radioterapii, medycynie wypadkom radiologicznym w radioterapii, medycynie 

nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyce nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyce 

oraz sposoby i tryb postępowania po ich wystąpieniu;oraz sposoby i tryb postępowania po ich wystąpieniu;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



8)8) ograniczniki dawek dla osób, o których mowa ograniczniki dawek dla osób, o których mowa 

w w art.art. 33a ust.33a ust. 11 pktpkt 3 i 5 ustawy;3 i 5 ustawy;

9)9) zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów 

urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów 

wewnętrznych i zewnętrznych nad przestrzeganiem wewnętrznych i zewnętrznych nad przestrzeganiem 

wymogów ochrony radiologicznej pacjenta.wymogów ochrony radiologicznej pacjenta.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



§§ 3.3.

1. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z 

narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się 

na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych 

procedur radiologicznych.procedur radiologicznych.

2.2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania 

jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego 

skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



§§ 8.8.

1.1. DokumentacjaDokumentacja systemu zarządzania jakością systemu zarządzania jakością 

w radioterapii, medycynie nuklearnej, w radioterapii, medycynie nuklearnej, 

rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej zawiera rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej zawiera 

przynajmniej:przynajmniej:

1)1) procedury nadzoru nad dokumentacją i nadzoru nad procedury nadzoru nad dokumentacją i nadzoru nad 

zapisami oraz formularze niezbędne do prowadzenia zapisami oraz formularze niezbędne do prowadzenia 

zapisów;zapisów;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



2)2) instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych i urządzeń instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych i urządzeń 

pomocniczych;pomocniczych;

3)3) procedury i instrukcje dotyczące sposobu wykonywania procedury i instrukcje dotyczące sposobu wykonywania 

testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych 

i urządzeń pomocniczych przeprowadzanych przez i urządzeń pomocniczych przeprowadzanych przez 

jednostkę ochrony zdrowia we własnym zakresie;jednostkę ochrony zdrowia we własnym zakresie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



4)4) zapisy dotyczące wyników przeprowadzanych testów zapisy dotyczące wyników przeprowadzanych testów 

eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń 

pomocniczych oraz testów odbiorczych;pomocniczych oraz testów odbiorczych;

5)5) informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu;informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu;

6)6) procedurę przeprowadzania klinicznych audytów procedurę przeprowadzania klinicznych audytów 

wewnętrznych;wewnętrznych;

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



7)7) zapisy dotyczące wyników klinicznych audytów zapisy dotyczące wyników klinicznych audytów 

wewnętrznych oraz podjętych działań korygujących wewnętrznych oraz podjętych działań korygujących 

i naprawczych;i naprawczych;

8)8) informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu 

zarządzania jakością dokonywanych przez kierownika zarządzania jakością dokonywanych przez kierownika 

jednostki ochrony zdrowia.jednostki ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



2.2. WymaganiaWymagania dotyczące systemu dotyczące systemu 

zarządzania jakością w radioterapii, zarządzania jakością w radioterapii, 

medycynie nuklearnej, medycynie nuklearnej, 

rentgenodiagnostyce i radiologii rentgenodiagnostyce i radiologii 

zabiegowej określa zabiegowej określa załącznik nrzałącznik nr 5 5 

do rozporządzenia.do rozporządzenia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



§§ 9.9.

1. 1. Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu 

kontroli fizycznych parametrów.kontroli fizycznych parametrów.

2.2. Testy, o których mowa w ust.Testy, o których mowa w ust. 1, dzielą się na:1, dzielą się na:

1)1) testy odbiorcze (akceptacyjne);testy odbiorcze (akceptacyjne);

2)2) testy eksploatacyjne.testy eksploatacyjne.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



3.3. Nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy Nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy 

komputerowe z nimi współpracujące, a także komputerowe z nimi współpracujące, a także 

urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie, urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie, 

podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po 

instalacji lub naprawie urządzenia.instalacji lub naprawie urządzenia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



4.4. Testy odbiorcze mają na celu sprawdzenie co najmniej:Testy odbiorcze mają na celu sprawdzenie co najmniej:

1)1) kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów 

na elementach urządzenia;na elementach urządzenia;

2)2) kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej;kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej;

3)3) zgodności wartości parametrów zawartych zgodności wartości parametrów zawartych 

w specyfikacji technicznej urządzenia z wartościami w specyfikacji technicznej urządzenia z wartościami 

zmierzonymi i odczytanymi.zmierzonymi i odczytanymi.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



5.5. Testy odbiorcze są wykonywane przez uprawnionych Testy odbiorcze są wykonywane przez uprawnionych 

przedstawicieli dostawcy i użytkownika.przedstawicieli dostawcy i użytkownika.

6.6. Zakres oraz dopuszczalne odchylenia badanych Zakres oraz dopuszczalne odchylenia badanych 

fizycznych parametrów i częstość wykonywania testów fizycznych parametrów i częstość wykonywania testów 

eksploatacyjnych określa eksploatacyjnych określa załącznik nrzałącznik nr 6 6 

do rozporządzenia.do rozporządzenia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



7. 7. Niezależnie od częstości wykonywanych testówNiezależnie od częstości wykonywanych testów

eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie 

urządzenia radiologicznego należy ponownie wykonać urządzenia radiologicznego należy ponownie wykonać 

testy eksploatacyjne przynajmniej w zakresie testy eksploatacyjne przynajmniej w zakresie 

uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



8. 8. Jeżeli urządzenia radiologiczne stosowane są Jeżeli urządzenia radiologiczne stosowane są 

w działalności wymagającej zgody na udzielanie w działalności wymagającej zgody na udzielanie 

świadczeń, o której mowa w art. 33d albo 33e ustawy, świadczeń, o której mowa w art. 33d albo 33e ustawy, 

testy eksploatacyjne wykonuje się w zakresie testy eksploatacyjne wykonuje się w zakresie 

wynikającym z wydanej zgody, a w przypadku, gdy wynikającym z wydanej zgody, a w przypadku, gdy 

taka zgoda nie została jeszcze wydana, w zakresie taka zgoda nie została jeszcze wydana, w zakresie 

wynikającym z wniosku o wydanie takiej zgody. wynikającym z wniosku o wydanie takiej zgody. 
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9. 9. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń 

radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy: radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy: 

1) 1) uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają 

wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały 

określone, lub określone, lub 

2) 2) testy eksploatacyjne nie są wykonywane z częstością testy eksploatacyjne nie są wykonywane z częstością 

określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia. określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 
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jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



10. 10. Jeżeli urządzenia radiologiczne są stosowane w Jeżeli urządzenia radiologiczne są stosowane w 

działalności niewymagającej zgody na udzielanie działalności niewymagającej zgody na udzielanie 

świadczeń, o której mowa w art. 33d albo 33e ustawy, świadczeń, o której mowa w art. 33d albo 33e ustawy, 

pierwsze testy eksploatacyjne wykonuje się przed pierwsze testy eksploatacyjne wykonuje się przed 

rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych. rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

11. 11. Testy eksploatacyjne są wykonywane na koszt Testy eksploatacyjne są wykonywane na koszt 

użytkownika urządzenia radiologicznego. użytkownika urządzenia radiologicznego. 

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



12. 12. W radioterapii testy eksploatacyjne są wykonywane W radioterapii testy eksploatacyjne są wykonywane 

przez: przez: 

1) 1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935); (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935); 

2) 2) fizyków medycznych posiadających certyfikat fizyków medycznych posiadających certyfikat KKrajowego rajowego 

CCentrum entrum OOchrony chrony RRadiologicznej w Ochronie Zdrowia. adiologicznej w Ochronie Zdrowia. 

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
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jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



13. 13. Fizycy medyczni, o których mowa w ust. 12, mogą Fizycy medyczni, o których mowa w ust. 12, mogą 

zlecić wykonywanie niektórych testów technikom zlecić wykonywanie niektórych testów technikom 

elektroradiologiielektroradiologii lub inżynierom medycznym. Fizycy lub inżynierom medycznym. Fizycy 

medyczni sprawują nadzór nad wykonywaniem medyczni sprawują nadzór nad wykonywaniem 

zleconych przez nich testów. zleconych przez nich testów. 

14. 14. W rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i W rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i 

medycynie nuklearnej testy eksploatacyjne dzielą się na medycynie nuklearnej testy eksploatacyjne dzielą się na 

testy: testy: 

1) 1) podstawowe; podstawowe; 2) 2) specjalistyczne. specjalistyczne. 

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
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15. 15. Testy podstawowe wykonywane są przez Testy podstawowe wykonywane są przez 

pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych 

do obsługi urządzeń radiologicznych. do obsługi urządzeń radiologicznych. 

16. 16. Testy specjalistyczne są wykonywane przez: Testy specjalistyczne są wykonywane przez: 

1) 1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu podmioty posiadające akredytację w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności; zgodności; 2) 2) fizyków medycznych posiadających fizyków medycznych posiadających 

certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w 

Ochronie Zdrowia. Ochronie Zdrowia. 

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznejjonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
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ZAŁĄCZNIKZAŁĄCZNIK NrNr 55

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W RADIOTERAPII, MEDYCYNIE NUKLEARNEJ, W RADIOTERAPII, MEDYCYNIE NUKLEARNEJ, 

RENTGENODIAGNOSTYCE, RADIOLOGII RENTGENODIAGNOSTYCE, RADIOLOGII 

ZABIEGOWEJZABIEGOWEJ



1.1. Zarządzanie jakością i jej kontrola obejmuje Zarządzanie jakością i jej kontrola obejmuje 

wszystkie etapy działania zmierzające do wszystkie etapy działania zmierzające do 

osiągnięcia jak najlepszych wyników działalności osiągnięcia jak najlepszych wyników działalności 

diagnostycznej i leczniczej związanej ze diagnostycznej i leczniczej związanej ze 

stosowaniem promieniowania jonizującego. stosowaniem promieniowania jonizującego. 

Jeżeli przepisy nie narzucają rozstrzygnięć Jeżeli przepisy nie narzucają rozstrzygnięć 

merytorycznych, natomiast nakazują uregulowanie merytorycznych, natomiast nakazują uregulowanie 

określonych działań, jednostka ochrony zdrowia jest określonych działań, jednostka ochrony zdrowia jest 

obowiązana do ich uregulowania samodzielnie obowiązana do ich uregulowania samodzielnie 

w systemie zarządzania jakością.w systemie zarządzania jakością.



2.2. Jeżeli w jednostce ochrony zdrowia jest wdrożony system Jeżeli w jednostce ochrony zdrowia jest wdrożony system 

zarządzania jakością na podstawie ustaw innych niż zarządzania jakością na podstawie ustaw innych niż 

ustawa z dnia 29ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. listopada 2000 r. —— Prawo atomowePrawo atomowe

to niniejsze wymagania powinny być logicznym to niniejsze wymagania powinny być logicznym 

rozwinięciem działań i dokumentacji jednostki nadrzędnej.rozwinięciem działań i dokumentacji jednostki nadrzędnej.

3.3. Przepis ust.Przepis ust. 2 stosuje się także, jeżeli jednostka ochrony 2 stosuje się także, jeżeli jednostka ochrony 

zdrowia podlega administracyjnie jednostce, w której zdrowia podlega administracyjnie jednostce, w której 

wdrożony jest system zarządzania jakością na podstawie wdrożony jest system zarządzania jakością na podstawie 

odrębnych przepisów.odrębnych przepisów.



4.4. Jeżeli w jednostce ochrony zdrowia system zarządzania Jeżeli w jednostce ochrony zdrowia system zarządzania 

jakością został wprowadzony tylko na podstawie jakością został wprowadzony tylko na podstawie ustawy z ustawy z 

dnia 29dnia 29 listopada 2000 r. listopada 2000 r. —— Prawo atomowePrawo atomowe, księga jakości , księga jakości 

utworzona w tej jednostce stanowi zwięzły opis wdrożonego utworzona w tej jednostce stanowi zwięzły opis wdrożonego 

systemu zarządzania jakością i zawiera co najmniej systemu zarządzania jakością i zawiera co najmniej 

informacje o:informacje o:

1)1) strukturze i podległości administracyjnej;strukturze i podległości administracyjnej;
2)2) zakresie działalności klinicznej;zakresie działalności klinicznej;
3)3) posiadanym i eksploatowanym wyposażeniu medycznym;posiadanym i eksploatowanym wyposażeniu medycznym;
4)4) zakresie kompetencji personelu;zakresie kompetencji personelu;
5)5) sposobie zapewnienia poufności informacji zawartych w sposobie zapewnienia poufności informacji zawartych w 

dokumentacji medycznej.dokumentacji medycznej.



I. I. WymaganiaWymagania systemu zarządzania jakością systemu zarządzania jakością 

w radioterapii (w radioterapii (teleradioterapiiteleradioterapii i brachyterapii)i brachyterapii)

1.1. Wszystkie procedury medyczne Wszystkie procedury medyczne teleradioterapiiteleradioterapii i i 

brachyterapii pacjentów planuje się i realizuje w sposób brachyterapii pacjentów planuje się i realizuje w sposób 

pozwalający na uwzględnienie przerw w pracy aparatu pozwalający na uwzględnienie przerw w pracy aparatu 

terapeutycznego powodujących odstępstwa od terapeutycznego powodujących odstępstwa od 

przyjętych standardów leczenia.przyjętych standardów leczenia.



2.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie 

ruchu chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje co ruchu chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje co 

najmniej:najmniej:

1)1) procedurę informowania pacjenta o sposobie procedurę informowania pacjenta o sposobie 

przygotowania do leczenia i naturze procedur przygotowania do leczenia i naturze procedur 

medycznych, którym pacjent zostanie poddany; medycznych, którym pacjent zostanie poddany; 

informacje powinny być pacjentowi udzielone przez informacje powinny być pacjentowi udzielone przez 

lekarza w czasie badania, podczas którego została lekarza w czasie badania, podczas którego została 

podjęta decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do podjęta decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do 

leczenia (leczenia (teleradioterapiiteleradioterapii lub brachyterapii);lub brachyterapii);



2)2) procedurę prowadzenia dokumentacji pacjenta procedurę prowadzenia dokumentacji pacjenta 

poddawanego leczeniu (poddawanego leczeniu (teleradioterapiiteleradioterapii, brachyterapii) , brachyterapii) 

zawierającą wzorcowe dokumenty, w tym wzór karty zawierającą wzorcowe dokumenty, w tym wzór karty 

napromieniania, wzory dokumentów opisujących napromieniania, wzory dokumentów opisujących 

ostateczny plan leczenia. W procedurze ponadto ostateczny plan leczenia. W procedurze ponadto 

należy opisać sposób dokumentowania ułożenia należy opisać sposób dokumentowania ułożenia 

pacjenta podczas napromieniania i dokumentowania pacjenta podczas napromieniania i dokumentowania 

kontroli przebiegu napromieniania. kontroli przebiegu napromieniania. 

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



Należy zapewnić taki sposób archiwizowania Należy zapewnić taki sposób archiwizowania 

dokumentacji, który umożliwia uzyskanie pełnej dokumentacji, który umożliwia uzyskanie pełnej 

informacji w okresie takim, w jakim przechowywana informacji w okresie takim, w jakim przechowywana 

jest dokumentacja medyczna, o której mowa w jest dokumentacja medyczna, o której mowa w 

ustawie z dnia 6ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentapacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 (Dz. U. z 2009 

r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620);Nr 96, poz. 620);

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



3)3) procedurę postępowania z pacjentami i kobietami procedurę postępowania z pacjentami i kobietami 

w ciąży;w ciąży;

4)4) procedurę identyfikacji pacjenta poddawanego procedurę identyfikacji pacjenta poddawanego 

leczeniu, która uniemożliwia pomyłkowe leczeniu, która uniemożliwia pomyłkowe 

napromienienie pacjenta innym układem wiązek lub napromienienie pacjenta innym układem wiązek lub 

innym rodzajem promieniowania jonizującego lub inną innym rodzajem promieniowania jonizującego lub inną 

energią;energią;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



5)5) procedurę jednoznacznej identyfikacji z pacjentem procedurę jednoznacznej identyfikacji z pacjentem 

indywidualnych akcesoriów stosowanych podczas indywidualnych akcesoriów stosowanych podczas 

napromieniania, w szczególności masek i podpórek;napromieniania, w szczególności masek i podpórek;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



6)6) wymagania dotyczące dokumentowania wybranej wymagania dotyczące dokumentowania wybranej 

metody leczenia (frakcjonowania, dawek, czasu metody leczenia (frakcjonowania, dawek, czasu 

leczenia, rodzaju i energii promieniowania leczenia, rodzaju i energii promieniowania 

jonizującego, układu wiązek terapeutycznych i jonizującego, układu wiązek terapeutycznych i 

ewentualnych sposobów modyfikacji wiązek) w ewentualnych sposobów modyfikacji wiązek) w 

dokumentacji leczenia pacjenta;dokumentacji leczenia pacjenta;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



7)7) protokół sprawdzania dawki poprzez pomiary protokół sprawdzania dawki poprzez pomiary 

dozymetrii dozymetrii inin vivo w uzasadnionych przypadkach i vivo w uzasadnionych przypadkach i 

weryfikacji wiązki dla określonych w odpowiednich weryfikacji wiązki dla określonych w odpowiednich 

procedurach systemu zarządzania jakością grup procedurach systemu zarządzania jakością grup 

pacjentów;pacjentów;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



8)8) protokół weryfikacji prawidłowości ułożenia pacjenta protokół weryfikacji prawidłowości ułożenia pacjenta 

względem układu wiązek terapeutycznych w względem układu wiązek terapeutycznych w 

teleradioterapiiteleradioterapii prowadzonej z wykorzystaniem prowadzonej z wykorzystaniem 

promieniowania megawoltowego poprzez zdjęcia promieniowania megawoltowego poprzez zdjęcia 

portalowe (na błonie lub nośniku cyfrowym) dla portalowe (na błonie lub nośniku cyfrowym) dla 

określonych w odpowiednich procedurach systemu określonych w odpowiednich procedurach systemu 

zarządzania jakością grup pacjentów;zarządzania jakością grup pacjentów;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje



Dokumentacja systemu zarządzania jakością w zakresie ruchu 
chorych i prowadzenia dokumentacji obejmuje

9)9) system okresowej analizy wyników dozymetrii system okresowej analizy wyników dozymetrii 

inin--vivovivo, jeżeli taka jest prowadzona, i zdjęć , jeżeli taka jest prowadzona, i zdjęć 

portalowych.portalowych.



3.3. W W teleradioterapiiteleradioterapii i brachyterapii procedury realizacji i brachyterapii procedury realizacji 

leczenia zawierają co najmniej:leczenia zawierają co najmniej:

1)1) informacje o wszystkich etapach leczenia, informacje o wszystkich etapach leczenia, 

a w szczególności: kwalifikacji do leczenia, obliczenia a w szczególności: kwalifikacji do leczenia, obliczenia 

czasów napromieniania, planowania leczenia, czasów napromieniania, planowania leczenia, 

symulacji, dozymetrii symulacji, dozymetrii inin--vivovivo, kontroli zgodności pól, kontroli zgodności pól

i zmiany w procesie leczenia;i zmiany w procesie leczenia;



2)2) zasady zmiany aparatu terapeutycznego, na którym zasady zmiany aparatu terapeutycznego, na którym 

jest napromieniany pacjent w przypadku awarii jest napromieniany pacjent w przypadku awarii 

aparatu terapeutycznego, uwzględniające aparatu terapeutycznego, uwzględniające 

przeliczenie i sprawdzenie parametrów planu przeliczenie i sprawdzenie parametrów planu 

leczenia;leczenia;

3)3) informacje o udziale, zakresach zadań i obecności informacje o udziale, zakresach zadań i obecności 

osób biorących udział w przygotowaniu pacjenta do osób biorących udział w przygotowaniu pacjenta do 

leczenia i podczas leczenia (napromieniania), w tym leczenia i podczas leczenia (napromieniania), w tym 

lekarzy specjalistów radioterapii, fizyków lekarzy specjalistów radioterapii, fizyków 

medycznych, inżynierów medycznych i techników medycznych, inżynierów medycznych i techników 

elektroradiologiielektroradiologii..



III.III. Wymagania systemu zarządzania jakością w   Wymagania systemu zarządzania jakością w   

radiologii radiologii —— diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostyce obrazowej (radiologii 

diagnostycznej i zabiegowej)diagnostycznej i zabiegowej)

JednostkaJednostka ochronyochrony zdrowiazdrowia realizującarealizująca proceduryprocedury medycznemedyczne
zz zakresuzakresu radiologiiradiologii —— diagnostykidiagnostyki obrazowejobrazowej
jestjest obowiązanaobowiązana dodo realizowaniarealizowania następującychnastępujących wymagań,wymagań,
zgodniezgodnie zz zakresemzakresem działalnościdziałalności klinicznejklinicznej ii posiadanegoposiadanego
wyposażeniawyposażenia::

11)) wszystkiewszystkie etapyetapy realizacjirealizacji proceduryprocedury medycznejmedycznej zz zakresuzakresu
radiologiiradiologii —— diagnostykidiagnostyki obrazowejobrazowej podlegająpodlegają systemowisystemowi
zarządzaniazarządzania jakościąjakością;;



2) 2) postępowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną postępowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną 
powinny obejmować co najmniej:powinny obejmować co najmniej:

a) a) sposób zapisu i oznaczenia informacji związanych z sposób zapisu i oznaczenia informacji związanych z 
realizacją procedury, w szczególności danych realizacją procedury, w szczególności danych 
administracyjnych pacjenta, jego pozycji i lateralizacji, administracyjnych pacjenta, jego pozycji i lateralizacji, 
danych wykorzystywanych urządzeń i zastosowanych danych wykorzystywanych urządzeń i zastosowanych 
fizycznych parametrów i dawek, identyfikatorów osób fizycznych parametrów i dawek, identyfikatorów osób 
realizujących procedurę,realizujących procedurę,

b) b) sposób i zakres archiwizacji medycznej,sposób i zakres archiwizacji medycznej,
c) c) zakres uprawnień związanych z wykonywaniemzakres uprawnień związanych z wykonywaniem

opisu wyniku procedury oraz wydawania wyniku procedury;opisu wyniku procedury oraz wydawania wyniku procedury;

Wymagania systemu zarządzania jakością w   Wymagania systemu zarządzania jakością w   radiologii radiologii ——
diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)



Wymagania systemu zarządzania jakością w   Wymagania systemu zarządzania jakością w   radiologii radiologii ——
diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)

3) 3) postępowanie z pacjentem powinno obejmować co postępowanie z pacjentem powinno obejmować co 
najmniej:najmniej:

a) a) sposób wykonywania procedury,sposób wykonywania procedury,
b) b) tok postępowania przy realizacji procedury, tok postępowania przy realizacji procedury, 

uwzględniający zasady ochrony radiologicznej pacjenta,uwzględniający zasady ochrony radiologicznej pacjenta,
c) c) szczegółowe zakresy odpowiedzialnościszczegółowe zakresy odpowiedzialności

wszystkich osób uczestniczących w realizacji procedury wszystkich osób uczestniczących w realizacji procedury 
medycznej,medycznej,

d) d) sposób postępowania i zakresy obowiązków w sytuacji sposób postępowania i zakresy obowiązków w sytuacji 
zagrożenia życia pacjenta,zagrożenia życia pacjenta,



e) e) szczegółowe prawa i obowiązki pacjenta związane z szczegółowe prawa i obowiązki pacjenta związane z 
realizacją procedur medycznych na terenie jednostki oraz realizacją procedur medycznych na terenie jednostki oraz 
sposób informowania o nich pacjenta;sposób informowania o nich pacjenta;

4) 4) zasady eksploatacji wyposażenia medycznego i kontrolnozasady eksploatacji wyposażenia medycznego i kontrolno--
pomiarowego powinny obejmować co najmniej:pomiarowego powinny obejmować co najmniej:

a) a) prowadzenie kart eksploatacyjnych, w których należy prowadzenie kart eksploatacyjnych, w których należy 
zapisywać wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas zapisywać wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas 
eksploatacji urządzenia oraz wszelkie ingerencje dotyczące eksploatacji urządzenia oraz wszelkie ingerencje dotyczące 
napraw i regulacji,napraw i regulacji,

b) b) okresowe wykonywanie testów eksploatacyjnych,okresowe wykonywanie testów eksploatacyjnych,

Wymagania systemu zarządzania jakością w   Wymagania systemu zarządzania jakością w   radiologii radiologii ——
diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)



c) c) zakresy szkoleń i uprawnień do obsługi poszczególnych zakresy szkoleń i uprawnień do obsługi poszczególnych 
urządzeń medycznych i kontrolnourządzeń medycznych i kontrolno--pomiarowych; pomiarowych; 

5) 5) Zasady prowadzenia analizy wyników niezgodnych z Zasady prowadzenia analizy wyników niezgodnych z 
założonymi kryteriami powinny obejmować co najmniej:założonymi kryteriami powinny obejmować co najmniej:

a) a) metodę rejestracji wyników niezgodnych, sposób ich metodę rejestracji wyników niezgodnych, sposób ich 
opisywania i przedstawiania do analizy,opisywania i przedstawiania do analizy,

b) b) ściśle opisane kryteria uznawania wyniku niezgodny z ściśle opisane kryteria uznawania wyniku niezgodny z 
oczekiwaniami,oczekiwaniami,

c)c) formularze i tok postępowania przy prowadzeniu analizy formularze i tok postępowania przy prowadzeniu analizy 
wyników niezgodnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników niezgodnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykonanych czynności korygujących i zapobiegawczych wykonanych czynności korygujących i zapobiegawczych 
oraz ich skuteczności.oraz ich skuteczności.

Wymagania systemu zarządzania jakością w   Wymagania systemu zarządzania jakością w   radiologii radiologii ——
diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)



Art. 7.Art. 7.

1. 1. Za Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest i ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest kierownikkierownik

jednostki organizacyjnej jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wykonującej działalność 

związaną z narażeniem.związaną z narażeniem.

2. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej 

działalność wymagająca zezwolenia opracowuje i działalność wymagająca zezwolenia opracowuje i 

wdraża wdraża program zapewnienia jakości.program zapewnienia jakości.

USTAWAUSTAWA
z dnia 29 listopada 2000 r. z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowePrawo atomowe



Program zapewnienia jakości Program zapewnienia jakości –– system działań system działań 

gwarantujący spełnienie określonych wymagań gwarantujący spełnienie określonych wymagań 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

w zależności od prowadzonej działalności, w zależności od prowadzonej działalności, 

a w przypadku działalności materiałami jądrowymi lub a w przypadku działalności materiałami jądrowymi lub 

obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej.obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej.

=
Program bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej



Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej:

1) rola kierownictwa jednostki;
2) księga jakości programu (dokumenty);
3) dokumentacja (tworzenie i nadzór);
4) kompetencje i szkolenie pracowników;
5) ochrona zdrowia pracowników;
6) infrastruktura;
7) dozymetrii;
8) ewidencja;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)



WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PROGRAMU 
BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY 

RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI 
RENTGENOWSKIEJ (GABINECIE 

RENTGENOWSKIM)

I. Odpowiedzialność kierownictwa jednostki 
ochrony zdrowia 

1. Zapewnienie, że prowadzona polityka jakości w
zakresie ochrony radiologicznej:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)



1) jest odpowiednia do rodzaju i zakresu prowadzonej 
działalności związanej z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące; 

2) spełnia wymagania obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony radiologicznej (podać jakich); 

3) jest znana i zrozumiana w komórkach 
organizacyjnych bezpośrednio prowadzących 
działalność związaną z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące oraz jest przeglądana 
pod względem jej skuteczności;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)









2. Zapewnienie, że: 
1) opracowany program ochrony radiologicznej 

będzie wdrożony, utrzymywany, a jego skuteczność 
udoskonalana; wszelkie zmiany w systemie 
określonym programem nie zakłócą jego 
integralności; 

2) ustalona zostanie częstotliwość przeglądu 
programu ochrony radiologicznej w celu 
zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności 
i skuteczności;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)



3) kierownik jednostki ochrony zdrowia wyznaczy 
osobę odpowiedzialną za nadzór nad 
wdrożeniem i utrzymaniem programu ochrony 
radiologicznej i ustali jej podległość i 
uprawnienia wynikające z powierzonej 
odpowiedzialności.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)



II. Księga jakości 
1. Zakres działań jednostki ochrony zdrowia objęty 

programem ochrony radiologicznej. 
2. Obowiązujące w jednostce ochrony zdrowia: 

regulaminy, instrukcje i inne dokumenty 
ustanawiające procedury wymagane przepisami w 
zakresie ochrony radiologicznej. 

3. Opis zakresu dokumentów i ich wzajemnego 
oddziaływania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)







III. Nadzór nad dokumentami 
1. Procedura zatwierdzania tworzonych dokumentów 

oraz przeglądu dokumentów i ich aktualizowania i 
ponownego zatwierdzania. 

2. Zapewnienie, że tworzone dokumenty będą: 
1) aktualizowane na bieżąco; 
2) dostępne w miejscu ich użytkowania w 

odpowiedniej wersji;
3) czytelne i łatwe do zidentyfikowania. 
3. Zapewnienie, że dokumenty pochodzące z zewnątrz 

będą dostępne we wskazanym miejscu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)











IV. Kompetencje i szkolenie 
1. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań 

ochrony radiologicznej oraz kompetencje 
sprawujących go osób. 

2. Stanowiska mające istotne znaczenie dla 
zapewnienia ochrony radiologicznej oraz 
kompetencje zajmujących je osób. 

3. Częstotliwość i zakres prowadzonych wewnętrznych 
szkoleń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)







V. Ochrona zdrowia 
1. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 
2. Opieka i nadzór medyczny. 
3. Dokumentacja medyczna.

VI. Infrastruktura
1. Obiekty i urządzenia istotne z punktu widzenia 

ochrony radiologicznej i ich uznanie przez 
kompetentne organy. 

2. Wyposażenie techniczne środowiska pracy. 
3. Sprzęt dozymetryczny i jego wzorcowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)













VII. Dozymetria 
1. Sposób kontroli narażenia na promieniowanie 

jonizujące. 
2. Częstotliwość i zakres prowadzonych pomiarów 

dozymetrycznych. 

VIII. Ewidencje 
1. Prowadzone ewidencje. 
2. Wzór kart ewidencyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)







ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 
lutego 2007 r.lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie planów zmieniające rozporządzenie w sprawie planów 
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych radiacyjnych 
(Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.)(Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.)



















Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


