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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania
jonizujàcego albo przy zg∏oszeniu wykonywania tej dzia∏alnoÊci
Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.1))zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na
dzia∏anie promieniowania jonizujàcego albo przy zg∏oszeniu wykonywania tej dzia∏alnoÊci (Dz. U. Nr 220,
poz. 1851) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokument zawierajàcy:
a) przewidywany termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci wskazanej we wniosku,
b) proponowane ograniczniki dawek (limity
u˝ytkowe dawek) zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wskazanà we wniosku,
c) okres prowadzenia dzia∏alnoÊci, je˝eli
dzia∏alnoÊç b´dzie prowadzona przez
czas oznaczony,
d) uzasadnienie podj´cia dzia∏alnoÊci wykazujàce, ˝e spodziewane w wyniku wykonywania tej dzia∏alnoÊci korzyÊci naukowe, ekonomiczne, spo∏eczne i inne b´dà
wi´ksze ni˝ mo˝liwe, powodowane przez
t´ dzia∏alnoÊç, szkody dla zdrowia cz∏owieka i stanu Êrodowiska, je˝eli dzia∏alnoÊç jest zwiàzana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowaƒ promieniowania jonizujàcego;”,
b) uchyla si´ pkt 2;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dokonujàc zg∏oszenia, wnioskodawca przedstawia dokument zawierajàcy:
1) okreÊlenie rodzaju i zakresu planowanej
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, z podaniem maksymalnej aktywnoÊci lub st´˝enia izotopów promieniotwórczych b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci obj´tej
zg∏oszeniem;
2) okreÊlenie komórki jednostki organizacyjnej, która b´dzie bezpoÊrednio prowadziç
dzia∏alnoÊç obj´tà zg∏oszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu;
———————
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.

3) przewidywany termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci obj´tej zg∏oszeniem; je˝eli dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona przez czas oznaczony — okres prowadzenia dzia∏alnoÊci;
4) je˝eli dzia∏alnoÊç jest zwiàzana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowaƒ
promieniowania jonizujàcego — uzasadnienie podj´cia tej dzia∏alnoÊci, wykazujàce, ˝e spodziewane w wyniku wykonywania tej dzia∏alnoÊci korzyÊci naukowe, ekonomiczne, spo∏eczne i inne b´dà wi´ksze
ni˝ mo˝liwe, powodowane przez t´ dzia∏alnoÊç, szkody dla zdrowia cz∏owieka i stanu
Êrodowiska.”;
3) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;
4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) program bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej wszystkich etapów budowy, obejmujàcy projektowanie, wykonanie
i dostaw´ elementów konstrukcji i urzàdzeƒ
wa˝nych dla bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej obiektu jàdrowego,
przechowalnika lub sk∏adowiska;”,
b) w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) program
bezpieczeƒstwa
jàdrowego
i ochrony radiologicznej rozruchu obiektu;”,
c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) program
bezpieczeƒstwa
jàdrowego
i ochrony radiologicznej eksploatacji;”,
d) w ust. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) program
bezpieczeƒstwa
jàdrowego
i ochrony radiologicznej eksploatacji sk∏adowiska.”,
e) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) program
bezpieczeƒstwa
jàdrowego
i ochrony radiologicznej zamkni´cia sk∏adowiska.”,
f) w ust. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) program
bezpieczeƒstwa
jàdrowego
i ochrony radiologicznej likwidacji.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 981)

DOKUMENTY DO¸ÑCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIA¸ALNOÂCI
ZWIÑZANEJ Z NARA˚ENIEM, Z WY¸ÑCZENIEM DZIA¸ALNOÂCI OBEJMUJÑCEJ OBIEKTY JÑDROWE,
PRZECHOWALNIKI WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO, SK¸ADOWISKA ODPADÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH I SK¸ADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO
1. Dokumenty do∏àczane do wniosku niezale˝nie
od rodzaju dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, której
dotyczy wniosek:
1) informacje charakteryzujàce êród∏a i odpady promieniotwórcze, materia∏y jàdrowe, promieniowanie jonizujàce emitowane przez urzàdzenia zawierajàce êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàce
promieniowanie jonizujàce;
2) informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych
na stanowiskach wymagajàcych specjalnych
uprawnieƒ oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli
nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli Êrodowiska pracy i otoczenia
jednostki organizacyjnej wraz z informacjà dotyczàcà posiadanego sprz´tu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
4) program bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej dzia∏alnoÊci, której dotyczy wniosek.
2. Dokumenty do∏àczane do wniosku w zale˝noÊci
od rodzaju dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, której
dotyczy wniosek:
1) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na stosowaniu
êróde∏ promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce w pracowni, z zastrze˝eniem pkt 9, do wniosku do∏àcza si´:
a) instrukcj´ pracy ze êród∏ami promieniotwórczymi lub materia∏ami jàdrowymi oraz opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania i obs∏ugi
urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce,
b) instrukcj´ post´powania z odpadami promieniotwórczymi,
c) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
d) informacj´ o obiekcie lub pomieszczeniach,
w których znajduje si´ pracownia, przewidziane do prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej we
wniosku,
e) informacj´ o przechowywaniu êróde∏, odpadów promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze, je˝eli przechowywanie ma odbywaç si´ poza pracownià,

f) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych,
g) informacj´ dotyczàcà jednostki organizacyjnej
instalujàcej urzàdzenia zawierajàce êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàce promieniowanie jonizujàce oraz jednostki przewidzianej do
dokonywania konserwacji i kontroli tych urzàdzeƒ;
2) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych
ludziom lub zwierz´tom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badaƒ naukowych do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a—e,
b) w przypadku zastosowaƒ medycznych — schemat instrukcji post´powania przeznaczonej dla
pacjentów, którym podano substancj´ promieniotwórczà w celu diagnostyki medycznej, leczenia lub badaƒ naukowych, odpowiednio do
okreÊlonego rodzaju zastosowania oraz dla
osób, o których mowa w art. 33a ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
c) w przypadku zastosowaƒ weterynaryjnych —
schemat instrukcji post´powania przeznaczonej
dla w∏aÊcicieli zwierzàt, którym podano substancj´ promieniotwórczà w celu diagnostyki
weterynaryjnej, leczenia lub badaƒ naukowych;
3) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na stosowaniu
êróde∏ promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce poza pracownià, z zastrze˝eniem pkt 10, do
wniosku do∏àcza si´:
a) dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a—c,
b) informacj´ o przechowywaniu êróde∏, odpadów
promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych
oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
c) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych,
d) informacj´ o transporcie êróde∏, odpadów promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych oraz
urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
e) w przypadku prowadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej prac z zastosowaniem
otwartych êróde∏ promieniotwórczych — zgod´
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w∏aÊciciela lub administratora terenu, na którym prowadzone b´dà prace z tymi êród∏ami,
oraz pozytywnà opini´ w∏aÊciwego paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
w zakresie higieny radiacyjnej;
4) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu pracowni, w których majà byç stosowane êród∏a promieniowania jonizujàcego, oraz na przechowywaniu materia∏ów jàdrowych, êróde∏ lub
odpadów promieniotwórczych do wniosku do∏àcza si´:
a) elementy dokumentacji technicznej obiektu lub
pomieszczeƒ, w których b´dzie prowadzona
dzia∏alnoÊç okreÊlona we wniosku, wskazujàce
na spe∏nienie warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o pracach, które majà byç prowadzone w pracowni, z podaniem parametrów urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce oraz rodzaju i maksymalnej aktywnoÊci jednoczeÊnie stosowanych êróde∏ promieniotwórczych, a w przypadku obiektów i pomieszczeƒ
przewidzianych do przechowywania materia∏ów jàdrowych, êróde∏ lub odpadów promieniotwórczych — dane dotyczàce materia∏ów, êróde∏ lub odpadów, które majà byç przechowywane,
d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;
5) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materia∏ów jàdrowych, êróde∏ lub odpadów promieniotwórczych, wzbogacaniu izotopowym, produkowaniu urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze oraz zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych
w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego u˝ytku lub wyrobów medycznych, do wniosku
do∏àcza si´:
a) elementy dokumentacji technicznej obiektu lub
pomieszczeƒ, w których b´dzie prowadzona
dzia∏alnoÊç okreÊlona we wniosku oraz w których b´dà przechowywane materia∏y jàdrowe,
êród∏a i odpady promieniotwórcze lub gotowe
urzàdzenia i wyroby, wskazujàce na spe∏nienie
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej,
b) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi produkowanych urzàdzeƒ lub informacje charakteryzujàce produkowane wyroby, do
których dodano substancje promieniotwórcze,
c) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
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wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce, z zastrze˝eniem pkt 9 i 10, do wniosku do∏àcza si´:
a) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi urzàdzeƒ b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o przechowywaniu êróde∏ i odpadów promieniotwórczych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
d) informacj´ o transporcie êróde∏ i odpadów promieniotwórczych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych
êród∏a promieniotwórcze;
7) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami promieniotwórczymi, urzàdzeniami zawierajàcymi takie êród∏a, wyrobami powszechnego u˝ytku, do których dodano
substancje promieniotwórcze lub wyrobami medycznymi, do których dodano substancje promieniotwórcze, przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium wyrobów powszechnego u˝ytku, do których dodano
substancje promieniotwórcze lub wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze, do wniosku do∏àcza si´:
a) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi wprowadzanego do obrotu urzàdzenia lub informacje charakteryzujàce wprowadzany do obrotu, przywo˝ony lub wywo˝ony
wyrób, do którego dodano substancje promieniotwórcze,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o przechowywaniu urzàdzeƒ i wyrobów b´dàcych przedmiotem obrotu,
d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;
8) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie
êróde∏ lub odpadów promieniotwórczych do
wniosku do∏àcza si´:
a) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
b) informacj´ o przechowywaniu podczas transportu przewo˝onych ∏adunków,
c) zaÊwiadczenie ADR o ukoƒczeniu kursu dokszta∏cajàcego dla kierowców przewo˝àcych
towary niebezpieczne, uprawniajàce do przewozu materia∏ów promieniotwórczych,
a w przypadku gdy transport dotyczy materia∏ów
jàdrowych lub wypalonego paliwa jàdrowego —
dodatkowo:

d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;

d) informacj´ o planowanych trasach i sposobie
transportu materia∏ów jàdrowych lub wypalonego paliwa jàdrowego,

6) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na instalowaniu lub obs∏udze urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a
promieniotwórcze oraz uruchamianiu urzàdzeƒ

e) informacj´ o ochronie fizycznej wypalonego
paliwa jàdrowego lub materia∏ów jàdrowych
wymagajàcych ochrony fizycznej na podstawie
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przepisów dotyczàcych ochrony fizycznej materia∏ów jàdrowych,
f) instrukcj´ prze∏adunku wypalonego paliwa jàdrowego lub materia∏ów jàdrowych podczas
transportu,
g) informacj´ o sposobie rozmieszczenia ∏adunku
na Êrodku transportowym;
9) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do
celów medycznych lub weterynaryjnych, w pracowni rentgenowskiej, do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumentacj´ technicznà aparatu,
b) instrukcj´ obs∏ugi aparatu,
c) w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych — dokument potwierdzajàcy
spe∏nienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego,
d) dokumentacj´ projektowà pracowni rentgenowskiej,
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e) instrukcj´ pracy z aparatem rentgenowskim
ustalajàcà szczegó∏owe zasady post´powania
w zakresie ochrony radiologicznej pracowników
i pacjentów,
f) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego;
10) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do
celów medycznych lub weterynaryjnych, w terenie, do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumentacj´ technicznà aparatu,
b) instrukcj´ obs∏ugi aparatu,
c) w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych — dokument potwierdzajàcy
spe∏nienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego,
d) instrukcj´ pracy z aparatem rentgenowskim
ustalajàcà szczegó∏owe zasady post´powania
w zakresie ochrony radiologicznej,
e) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego.

