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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie podstawowych wymagaƒ dotyczàcych terenów kontrolowanych i nadzorowanych1)
Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla podstawowe wymagania dotyczàce terenów kontrolowanych i nadzorowanych, w tym w szczególnoÊci:
1) sposób oznakowania tych terenów, z uwzgl´dnieniem wzorów znaków ostrzegawczych dla oznakowania granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego;
2) warunki dost´pu i opuszczania tych terenów dla
pracowników i innych osób;
———————
1)

Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja
1996 r. ustanawiajàcej podstawowe normy bezpieczeƒstwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogó∏u
spo∏eczeƒstwa przed zagro˝eniami wynikajàcymi z promieniowania jonizujàcego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2,
str. 291).

3) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla wykonywania pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku
pracy na tych terenach, w szczególnoÊci odnoÊnie
do zakresu programu pomiarów i wymagaƒ, jakie
muszà spe∏niaç osoby wykonujàce pomiary.
§ 2. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce podstawowe wymagania dotyczàce terenów kontrolowanych:
1) granice terenu kontrolowanego oznacza si´ znakami ostrzegawczymi, których wzór zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, oraz tablicami informacyjnymi podajàcymi rodzaj substancji promieniotwórczych i êróde∏ promieniowania jonizujàcego oraz zwiàzane z nimi zagro˝enie;
2) znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o których mowa w pkt 1, umieszcza si´ przy wejÊciu na
teren kontrolowany; w przypadku wytyczenia tego
terenu poza pomieszczeniem zamkni´tym umieszcza si´ je w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 10 m;
3) dost´p do terenu kontrolowanego, ograniczony
przez zastosowanie Êrodków technicznych,
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w szczególnoÊci drzwi, bram lub widocznych blokad, majà:
a) pracownicy zatrudnieni na tym terenie,
b) pacjenci poddawani zabiegom diagnostycznym
lub terapeutycznym,
c) za zgodà kierownika jednostki organizacyjnej
lub upowa˝nionej przez niego osoby — inne
przeszkolone osoby wyposa˝one w dawkomierze osobiste umo˝liwiajàce bezpoÊrednie okreÊlenie dawki od nara˝enia zewn´trznego otrzymanej w czasie przebywania na tym terenie,
d) pracownicy organu, który wyda∏ zezwolenie
w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej na wykonywanie dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z nara˝eniem na tym terenie, upowa˝nieni do prowadzenia kontroli;
4) osoby, o których mowa w pkt 3 lit. a i lit. c, majà
dost´p do terenu kontrolowanego i jego opuszczania na podstawie przepustek, kart wst´pu lub
identyfikatorów;
5) prace na terenie kontrolowanym prowadzi si´
zgodnie z instrukcjami pracy odpowiednimi dla
zagro˝enia zwiàzanego z wyst´pujàcymi substancjami promieniotwórczymi i êród∏ami promieniowania jonizujàcego oraz wykonywanymi czynnoÊciami.
2. Je˝eli na terenie kontrolowanym wyst´puje
mo˝liwoÊç rozprzestrzeniania si´ ska˝eƒ promieniotwórczych, poza wymaganiami, o których mowa
w ust. 1, zapewnia si´:
1) przy wejÊciu — mo˝liwoÊç zmiany odzie˝y osobistej na odzie˝ roboczà oraz pomiar ska˝eƒ osobistych i wnoszonego sprz´tu;
2) przy wyjÊciu — pojemniki na ska˝onà odzie˝, pomiar ska˝eƒ osobistych i wynoszonego sprz´tu
oraz Êrodki i urzàdzenia do usuwania tych ska˝eƒ,
zale˝ne od prowadzonych prac, a tak˝e zmian´
odzie˝y ska˝onej na nieska˝onà.
§ 3. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce podstawowe wymagania dotyczàce terenów nadzorowanych:
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2. Je˝eli jest to uzasadnione rodzajem czynnoÊci
wykonywanych na terenie nadzorowanym, poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1, opracowuje si´
instrukcje pracy odpowiednie do zagro˝enia zwiàzanego z wyst´pujàcymi êród∏ami i wykonywanymi czynnoÊciami.
§ 4. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce warunki wykonywania pomiarów dozymetrycznych w Êrodowisku pracy
na terenach kontrolowanych i nadzorowanych:
1) ustalenie miejsca, czasu i cz´stotliwoÊci przeprowadzania pomiarów;
2) ustalenie rodzajów wykonywanych pomiarów;
3) wskazanie metod, przyrzàdów oraz procedur pomiarowych.
2. Zakres programu pomiarów dozymetrycznych
w Êrodowisku pracy, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1) pomiar mocy dawki oraz okreÊlenie rodzaju promieniowania;
2) pomiar i identyfikacj´ ska˝eƒ promieniotwórczych
powierzchni i powietrza — w przypadku mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ ska˝eƒ promieniotwórczych.
3. Pomiary, o których mowa w ust. 1, umo˝liwiajà:
1) ciàg∏à ocen´ warunków pracy, w tym ocen´ nara˝enia pracowników i innych osób znajdujàcych si´
na terenach kontrolowanych albo nadzorowanych;
2) kontrol´ przestrzegania limitów u˝ytkowych dawek okreÊlonych w zezwoleniu na prowadzenie
dzia∏alnoÊci na tych terenach;
3) weryfikacj´ granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego;
4) ocen´ nara˝enia osób znajdujàcych si´ poza tymi
terenami, spowodowanego prowadzonà dzia∏alnoÊcià, w tym w wyniku usuwania substancji promieniotwórczych z tych terenów.

1) granice terenu nadzorowanego oznacza si´ znakami ostrzegawczymi, których wzór zawiera za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

§ 5. Pomiary dozymetryczne w Êrodowisku pracy
mogà wykonywaç osoby:

2) granice terenu nadzorowanego mo˝na oznaczyç
tablicami informacyjnymi podajàcymi rodzaj substancji promieniotwórczych i êróde∏ promieniowania jonizujàcego oraz zwiàzane z nimi zagro˝enie;

2) przeszkolone przez inspektora ochrony radiologicznej w zakresie wykonywania pomiarów.

3) znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o których
mowa w pkt 1 i 2, umieszcza si´ przy wejÊciu na teren nadzorowany; w przypadku wytyczenia tego terenu poza pomieszczeniem zamkni´tym umieszcza
si´ je w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 10 m;
4) dost´p do terenu nadzorowanego i jego opuszczanie przez osoby inne ni˝ pracownicy zatrudnieni
na tym terenie podlega rejestracji.

1) posiadajàce uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej;

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagaƒ dotyczàcych terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. Nr 138, poz. 1161).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Poz. 910
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2007 r. (poz. 910)

Za∏àcznik nr 1

ZNAK OSTRZEGAWCZY DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU KONTROLOWANEGO

ObjaÊnienie: wymiary minimalne [w mm]
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Za∏àcznik nr 2

ZNAK OSTRZEGAWCZY DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU NADZOROWANEGO

ObjaÊnienie: wymiary minimalne [w mm]

