
Na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 3, poz. 18, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce wartoÊci poziomów in-
terwencyjnych dla poszczególnych rodzajów dzia∏aƒ
interwencyjnych: 

1) ewakuacja — je˝eli w przypadku zaniechania tego
dzia∏ania dowolna osoba z zagro˝onego terenu
mog∏aby otrzymaç na skutek nara˝enia zewn´trz-
nego i wewn´trznego, z wyjàtkiem wch∏oni´cia
substancji promieniotwórczych drogà pokarmo-
wà, w ciàgu kolejnych 7 dni dawk´ skutecznà
(efektywnà) równà ∏àcznie co najmniej 100 mSv
(milisiwertom);

2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkni´tych
— je˝eli w przypadku zaniechania tego dzia∏ania
dowolna osoba z zagro˝onego terenu mog∏aby
otrzymaç na skutek nara˝enia zewn´trznego i we-
wn´trznego, z wyjàtkiem wch∏oni´cia substancji
promieniotwórczych drogà pokarmowà, w ciàgu
kolejnych 2 dni dawk´ skutecznà (efektywnà) rów-
nà ∏àcznie co najmniej 10 mSv; 

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem — je˝eli
u dowolnej osoby z zagro˝onego terenu zachodzi
mo˝liwoÊç otrzymania na tarczyc´ dawki poch∏o-
ni´tej równej co najmniej 100 mGy (miligrejom); 

4) zakaz lub ograniczenie: 

a) spo˝ywania ska˝onej ˝ywnoÊci i ska˝onej wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi — je˝eli
poziom zawartoÊci substancji promieniotwór-
czych w ska˝onej ˝ywnoÊci lub ska˝onej wodzie
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi przekro-
czy wartoÊci okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia,

b) ˝ywienia zwierzàt ska˝onymi Êrodkami ˝ywienia
zwierzàt i pojenia ska˝onà wodà oraz wypasu
zwierzàt na ska˝onym terenie — je˝eli poziom
zawartoÊci substancji promieniotwórczych
w postaci izotopów cezu Cs-134 i Cs-137 w
Êrodkach ˝ywienia zwierzàt pochodzàcych ze
ska˝onego terenu przekroczy wartoÊci okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

5) czasowe przesiedlenie ludnoÊci — je˝eli w przy-
padku zaniechania tego dzia∏ania dowolna osoba
z zagro˝onego terenu mog∏aby otrzymaç na sku-
tek nara˝enia zewn´trznego i wewn´trznego, z wy-
jàtkiem wch∏oni´cia substancji promieniotwór-
czych drogà pokarmowà, w ciàgu kolejnych 30 dni
dawk´ skutecznà (efektywnà) równà ∏àcznie co
najmniej 30 mSv;

6) sta∏e przesiedlenie ludnoÊci — je˝eli w przypadku
zaniechania tego dzia∏ania dowolna osoba z za-
gro˝onego terenu mog∏aby otrzymaç na skutek
nara˝enia zewn´trznego i wewn´trznego, z wyjàt-
kiem wch∏oni´cia substancji promieniotwórczych
drogà pokarmowà, w ciàgu ca∏ego ˝ycia, rozu-
mianego jako 50 lat dla osób doros∏ych i 70 lat dla
dzieci, dawk´ skutecznà (efektywnà) przekraczajà-
cà ∏àcznie 1 Sv (siwert) lub je˝eli dawka, o której
mowa w pkt 5, nie spadnie poni˝ej 10 mSv
w okresie 2 lat od wystàpienia zdarzenia radiacyj-
nego.

§ 2. 1. Odwo∏anie ewakuacji i powrót ludnoÊci do
miejsc zamieszkania mo˝e nastàpiç, je˝eli dawka sku-
teczna (efektywna), którà mog∏aby otrzymaç dowolna
osoba po powrocie na zagro˝ony teren w ciàgu kolej-
nych 30 dni na skutek nara˝enia zewn´trznego i we-
wn´trznego, z wyjàtkiem wch∏oni´cia substancji pro-
mieniotwórczych drogà pokarmowà, wynosi ∏àcznie
mniej ni˝ 10 mSv.

2. Odwo∏anie nakazu pozostania w pomieszcze-
niach zamkni´tych mo˝e nastàpiç, je˝eli dawka sku-
teczna (efektywna), którà mog∏aby otrzymaç dowolna
osoba na zagro˝onym terenie po opuszczeniu po-
mieszczenia zamkni´tego w ciàgu kolejnych 2 dni 
na skutek nara˝enia zewn´trznego i wewn´trznego,
z wyjàtkiem wch∏oni´cia substancji promieniotwór-
czych drogà pokarmowà, wynosi ∏àcznie mniej ni˝ 
10 mSv.

3. Odwo∏anie zakazu lub ograniczenia:

1) spo˝ywania ska˝onej ˝ywnoÊci i ska˝onej wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi mo˝e nastà-
piç, je˝eli poziom zawartoÊci substancji promie-
niotwórczych w ska˝onej ˝ywnoÊci i ska˝onej wo-
dzie przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi nie
przekracza wartoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia;

2) ˝ywienia zwierzàt ska˝onymi Êrodkami ˝ywienia
zwierzàt i pojenia ska˝onà wodà oraz wypasu
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie wartoÊci poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów dzia∏aƒ interwencyjnych 
oraz kryteriów odwo∏ania tych dzia∏aƒ 

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96,
poz. 959.



zwierzàt na ska˝onym terenie mo˝e nastàpiç, je˝e-
li poziom zawartoÊci substancji promieniotwór-
czych w postaci izotopów cezu Cs-134 i Cs-137 w
Êrodkach ˝ywienia zwierzàt pochodzàcych ze ska-
˝onego terenu nie przekracza wartoÊci okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Odwo∏anie czasowego przesiedlenia ludnoÊci
i powrót ludnoÊci do miejsc zamieszkania mo˝e nastà-
piç, je˝eli dawka skuteczna (efektywna), którà mog∏a-
by otrzymaç dowolna osoba po powrocie na zagro˝o-
ny teren w ciàgu kolejnych 30 dni na skutek nara˝enia
zewn´trznego i wewn´trznego, z wyjàtkiem wch∏oni´-
cia substancji promieniotwórczych drogà pokarmowà,
wynosi ∏àcznie mniej ni˝ 10 mSv.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie
wartoÊci poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawar-
toÊci substancji promieniotwórczych w ska˝onych w wyni-
ku zdarzenia radiacyjnego ˝ywnoÊci, wodzie pitnej i pa-
szach (Dz. U. Nr 145, poz. 1218 oraz z 2003 r. Nr 151,
poz. 1463), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
atomowe oraz ustawy o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 70,
poz. 632).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 987)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


