
1153

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie przypadków, w których dzia∏alnoÊç zwiàzana z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce nie pod-
lega obowiàzkowi uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia, oraz przypadków, w których mo˝e byç wykonywana 

na podstawie zg∏oszenia.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przypadki, w których wykonywanie dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z nara˝eniem na promieniowanie jonizu-
jàce, zwanym dalej „nara˝eniem”, nie podlega
obowiàzkowi uzyskania zezwolenia albo zg∏osze-
nia;

2) przypadki, w których dzia∏alnoÊç zwiàzana z nara˝e-
niem mo˝e byç wykonywana na podstawie zg∏o-
szenia;

3) graniczne wartoÊci aktywnoÊci ca∏kowitej i st´˝enia
promieniotwórczego izotopów promieniotwór-
czych, jako kryteria zwolnienia z obowiàzku uzyska-
nia zezwolenia albo zg∏oszenia.

§ 2. Obowiàzkowi uzyskania zezwolenia albo zg∏o-
szenia nie podlega:

1) wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, sk∏adowanie,
transport lub stosowanie substancji zawierajàcych
izotopy promieniotwórcze, których aktywnoÊç ca∏-
kowita lub st´˝enie promieniotwórcze nie przekra-
czajà wartoÊci podanych w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia, z zastrze˝eniem pkt 4; 

2) stosowanie urzàdzenia zawierajàcego zamkni´te
êród∏o promieniotwórcze, którego aktywnoÊç ca∏-
kowita lub st´˝enie promieniotwórcze przekraczajà
wartoÊci podanych w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia, je˝eli sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

a) zosta∏o wyprodukowane i wprowadzone do ob-
rotu zgodnie z zezwoleniem, udzielonym jedno-
stce organizacyjnej je produkujàcej lub wprowa-
dzajàcej do obrotu albo jego typ zosta∏ zatwier-
dzony w kraju cz∏onkowskim Unii Europejskiej,

b) podczas jego stosowania moc dawki promienio-
wania w odleg∏oÊci 0,1 m od dowolnej, dost´p-
nej powierzchni tego urzàdzenia nie przekracza
1 mikrosiwerta na godzin´ (µSv/h),

c) na jego obudowie umieszczono informacj´, ˝e
urzàdzenie zawiera êród∏o promieniotwórcze
oraz ˝e stosuje si´ je zgodnie z instrukcjà obs∏u-
gi,

d) w instrukcji obs∏ugi do niego do∏àczonej sà po-
dane:

— nazwa producenta i dystrybutora oraz numer
zezwolenia na produkcj´ lub obrót tym urzà-
dzeniem,

— informacja o êródle promieniotwórczym (ro-
dzaj i aktywnoÊç izotopu promieniotwórczego
oraz data okreÊlenia tej aktywnoÊci),

— maksymalna wartoÊç mocy dawki, o której
mowa w lit. b,

— informacja, ˝e eksploatacja urzàdzenia zgod-
nie z instrukcjà obs∏ugi nie stwarza zagro˝enia
i nie wymaga zezwolenia,

— sposób post´powania z urzàdzeniem i z za-
wartym w nim êród∏em po zakoƒczeniu jego
u˝ytkowania;

3) dzia∏alnoÊç polegajàca na wytwarzaniu, przetwa-
rzaniu, obrocie, sk∏adowaniu, transporcie lub sto-
sowaniu materia∏ów, surowców lub odpadów,
w szczególnoÊci surowców mineralnych, nawozów
sztucznych, i∏ów, popio∏ów, ˝u˝li i osadów kopal-
nianych, zawierajàcych naturalne izotopy promie-
niotwórcze, je˝eli Êrednie st´˝enie promieniotwór-
cze tych izotopów nie przekracza wartoÊci poda-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, a maksymal-
ne st´˝enie promieniotwórcze wynikajàce z niejed-
norodnoÊci materia∏u przekracza te wartoÊci, nie
wi´cej ni˝ 10-krotnie dla reprezentatywnej próbki
o masie 1 kg;



4) dzia∏alnoÊç okreÊlona w pkt 1, w której aktywnoÊç
ca∏kowita lub st´˝enie promieniotwórcze izotopów
promieniotwórczych przekracza wartoÊci podane
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, lecz nie wi´cej ni˝
100-krotnie, lub gdy dotyczy ona izotopów promie-
niotwórczych niewymienionych w za∏àczniku, je˝e-
li sà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:

a) dawka skuteczna spowodowana wykonywa-
niem danej dzia∏alnoÊci, jakà mo˝e otrzymaç do-
wolna osoba, nie przekracza 10 µSv w ciàgu ro-
ku kalendarzowego,

b) wartoÊç zbiorowej obcià˝ajàcej dawki skutecznej
definiowanej jako iloczyn Êredniej wartoÊci ob-
cià˝ajàcej dawki skutecznej wyra˝onej w siwer-
tach (Sv) dla osób z grupy nara˝onej w wyniku
danej dzia∏alnoÊci i liczby osób w tej grupie, spo-
wodowanej wykonywaniem danej dzia∏alnoÊci
przez okres jednego roku kalendarzowego nie
przekracza 1;

5) dzia∏alnoÊç polegajàca na:

a) zamierzonym dodawaniu substancji promienio-
twórczych w procesie produkcyjnym wyrobów
powszechnego u˝ytku i artyku∏ów medycznych
oraz obrocie tymi wyrobami i artyku∏ami,

b) zamierzonym podawaniu substancji promienio-
twórczych ludziom i zwierz´tom w celu medycz-
nej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub
badaƒ naukowych

— je˝eli aktywnoÊç ca∏kowita lub st´˝enie promie-
niotwórcze izotopów promieniotwórczych zawar-
tych w tych substancjach nie przekracza 0,1 warto-
Êci podanych w za∏àczniku do rozporzàdzenia;

6) stosowanie lamp s∏u˝àcych do odtwarzania obrazu
lub innych urzàdzeƒ elektrycznych pracujàcych
przy ró˝nicy potencja∏ów nie wi´kszej ni˝ 30 kV, je-
˝eli podczas normalnej pracy urzàdzenia moc daw-
ki w odleg∏oÊci 0,1 m od dowolnej, dost´pnej jego
powierzchni nie przekracza 1 µSv/h;

7) stosowanie urzàdzeƒ elektrycznych innych ni˝ wy-
mienione w pkt 6, dopuszczonych do stosowania

na podstawie odr´bnych przepisów, je˝eli podczas
normalnej pracy urzàdzenia moc dawki w odleg∏o-
Êci 0,1 m od dowolnej, dost´pnej jego powierzchni
nie przekracza 1 µSv/h.

§ 3. Dzia∏alnoÊç:

1) polegajàca na wytwarzaniu, przetwarzaniu, obro-
cie, sk∏adowaniu, transporcie lub stosowaniu sub-
stancji zawierajàcych izotopy promieniotwórcze,
w tym rozszczepialne, których aktywnoÊç ca∏kowi-
ta lub st´˝enie promieniotwórcze przekracza war-
toÊci podane w za∏àczniku do rozporzàdzenia nie
wi´cej ni˝ 100-krotnie, je˝eli nie sà spe∏nione wa-
runki okreÊlone w § 2 w pkt 4 w lit. a i b;

2) okreÊlona w § 2 w pkt 5, je˝eli aktywnoÊç ca∏kowita
lub st´˝enie promieniotwórcze izotopów promie-
niotwórczych w substancjach promieniotwór-
czych, których dotyczy ta dzia∏alnoÊç, jest wy˝sza
ni˝ 0,1 wartoÊci podanych w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia, lecz nie przekracza tych wartoÊci

— mo˝e byç wykonywana na podstawie zg∏oszenia.

§ 4. 1. Przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci, o których
mowa w § 2 w pkt 1, 3—5 i w § 3, ca∏kowita aktywnoÊç
izotopów promieniotwórczych wymienionych w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia i ich st´˝enie promienio-
twórcze odnoszà si´ do ca∏kowitej aktywnoÊci izotopu
i jego st´˝enia, w dowolnej chwili w zwiàzku z wykony-
wanà dzia∏alnoÊcià, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci ze êród∏ami pro-
mieniotwórczymi i materia∏ami jàdrowymi zawierajà-
cymi ró˝ne izotopy, suma stosunków st´˝eƒ promie-
niotwórczych lub suma stosunków aktywnoÊci tych
izotopów do odpowiadajàcych im granicznych warto-
Êci podanych w za∏àczniku do rozporzàdzenia nie mo-
˝e przekraczaç 1.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1153)

GRANICZNE WARTOÂCI AKTYWNOÂCI CA¸KOWITEJ I ST¢˚ENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO 
IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
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