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• rozpad promieniotw órczy radonu ���� pochodne
• neutralizacja elektryczna
• tworzenie klastrów
• przył ączania do cz ąstek aerozolu
• inhalacja i osadzanie na powierzchniach przedmiotów
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ROCZNA DAWKA SKUTECZNA 3,31 mSv/rok 

wg Raportu PAA:  „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2013 roku”; Warszawa 2014

222Rn + 220Rn
39,3%



STAN PRAWNY do 2002

Do 2002 roku obowiązywało w Polsce Zarządzenie Prezesa PAA (MP Nr 35, 1995)
dotyczące dopuszczalnych średnich rocznych stężeń radonu 

w powietrzu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Warto ści te nie powinny przekracza ć:

• 400 Bq/m3 - dla budynków wybudowanych przed 1998r.
• 200 Bq/m3 - dla budynków wybudowanych po 1998 r.

Powyższe wartości stężeń aktywności radonu były zgodne z zaleceniami Komisji 
90/143/Euratom (Council Directive No 96/29 Euroatom, 13.05.1996). 

Przekroczenie tych wartości wymagało podjęcia środków 
ograniczających stężenia radonu. 

Zarządzenie Prezesa PAA implikowało także konieczność wykonywania badań
mających na celu wskazywanie domów, w których dopuszczalny poziom radonu jest 

przekroczony, jak również określenia metody pozwalającej na przewidywanie, 
czy na danym terenie można stawiać domy mieszkalne.
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dwie ustawy sejmowe: 

• PRAWO ATOMOWE (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264)
• PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, 

z późn. zm.; Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

oraz na aktach prawnych wydanych z mocy tych ustaw:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.01.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 
zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych 
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych 
w budownictwie,oraz kontroli zawartości tych izotopów. 
(Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 29)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego 
(Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168)

3 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, Dział VIII, Rozdz.3).

OBECNY STAN PRAWNY
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OBECNY STAN PRAWNY

Rozporz ądzenie Rady Ministrów - Ministra Infrastruktury  

„średnie wartości roczne ekwiwalentnego stężenia radonu w pomieszczeniach budynku 
przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości, 
określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania”.
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Prawo Atomowe (Art. 13.2) Dz. U. 2012. poz. 264

„dawki graniczne nie obejmuj ą narażenia na promieniowanie naturalne , 
jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone w wyniku działalności człowieka, 
w szczególno ści nie obejmuj ą narażenia 
pochodz ącego od radonu w budynkach mieszkalnych (...) jak również narażenia 
nad powierzchnią ziemi od nuklidów promieniotwórczych znajdujących się
w nienaruszonej skorupie ziemskiej”. 

Problem ochrony przed radonem pojawia się jedynie w odniesieniu do osób pracujących
„...w zakładach górniczych, jaskiniach i innych miejscach pod powierzchnią ziemi 

oraz w uzdrowiskach” (Art. 23.3).



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie wymaga ń dotycz ących zawarto ści naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosow anych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwenta rza żywego, 
a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictw ie,

oraz kontroli zawarto ści tych izotopów.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie wymaga ń dotycz ących zawarto ści naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosow anych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwenta rza żywego, 
a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictw ie,

oraz kontroli zawarto ści tych izotopów.

Dziennik Ustaw Nr 4 Poz. 29

OBECNY STAN PRAWNY
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NOWA DYREKTYWA RADY UE

NARAŻENIE 

NA PROMIENIOWANIE NATURALNE 

JEST TRAKTOWANE, TAK SAMO 

JAK NARA ŻENIE 

OD SZTUCZNYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

jako sytuacja nara żenia planowanego 

=



NOWA DYREKTYWA RADY UE
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W celu zarządzania długoterminowymi zagrożeniami 
wynikającymi 

z narażenia na działanie radonu w mieszkaniach, budynkach 
użyteczności publicznej i w miejscach pracy 

tworzy się Krajowy Plan Działania w zakresie radonu
(Art. 103)



NOWA DYREKTYWA RADY UE
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< 300 Bq/m3

poziom referencyjny
poziom odniesienia

dla średniego rocznego 
stężenia promieniotw órczo ści radonu

w powietrzu



NOWA DYREKTYWA RADY UE
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NOWA DYREKTYWA RADY UE
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Instytucje członkowie – zało życiele Centrum Radonowego to : 
1. Główny Instytut Górnictwa GIG Katowice
2. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej CLO R Warszawa
3. Instytut Medycyny Pracy IMP Łód ź
4. Instytut Fizyki J ądrowej PAN IFJ PAN Kraków
5. Zakład Biofizyki Akademii Medycznej AMB Białystok 
6. Uniwersytet Śląski UŚ Katowice
7. Instytut Chemii i Techniki J ądrowej IChTJ Warszawa
8. Politechnika Wrocławsk ą PWr Wrocław
9. Building Research Establishment Ltd. Wlk. Brytania
10. Czech Geological Survey Czechy
11. Geology Institute of Azerbaijan Azerbejd żan

Obecnie do Centrum Radonowego nale żą także:
12. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW Katowice
13. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych IETU Katowice
14. Instytut Techniki Budowlanej ITB Warszawa
15. Akademia Górniczo-Hutnicza AGH Kraków
16. Politechnika Śląska PŚ Gliwice
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WYSTĄPIENIE DO PREZESA
z ofert ą pomocy przy tworzeniu 
krajowego planu działania w zakresie radonu 22.08.2014.

30.06.2014.



PIERWSZY KROK ...
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w Polsce w tym roku (2015) 

zaczęto prace nad wdro żeniem zalece ń Dyrektywy 

do polskiego prawa



Przewodnicz ący Zespołu
Janusz Włodarski Prezes 

Zastępcy Przewodnicz ącego Zespołu:
Edward Raban Departament Ochrony Radiologicznej PAA

Krzysztof Kowalik Departament Nadzoru Geologicznego MŚ

Członkowie Zespołu:
Iwona Matujewicz Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych PAA
Krzysztof Dąbrowski Dyr. Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych PAA

Piotr Korzecki Dyr. Departamentu Prawnego PAA

Marcin Zagrajek Dyr. Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA

Sekretarz Zespołu
Karol Sieczak Departament Prawny PAA

SKŁAD ZESPOŁU
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1. Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2. Ministra Pracy i Polityki Społecznej

3. Ministra Zdrowia

4. Ministra Spraw Wewnętrznych

5. Ministra Gospodarki

6. Głównego Inspektora Sanitarnego

7. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

8. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

9. Głównego Inspektora Pracy

10. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

ZAPROSZENI PRZEDSTAWICIELE
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1. zidentyfikowanie postanowie ń dyrektywy, które wymagaj ą wdro żenia 
do prawa polskiego

2. ustalenie, które postanowienia wymagaj ą uregulowania w ustawach,
a które w rozporz ądzeniach

3. rozwa żenie, w szczególno ści w zakresie wskazanym w raporcie z misji
Integrated Regulatory Review Service , potrzeby uregulowania w prawie 
polskim innych kwestii zwi ązanych z prowadzeniem działalno ści zwi ązanej 
z narażeniem na promieniowanie jonizuj ące i nadzorem nad t ą działalno ścią

4. nawiązanie współpracy z organami administracji publiczne j, w celu ustalenia 
w toku prac nad wdro żeniem dyrektywy sposobu uregulowania 
poszczególnych kwestii wynikaj ących z tej dyrektywy, a nale żących 
do kompetencji tych organów; 

5. przeprowadzenie oceny przewidywanych skutków społ eczno-
gospodarczych wdro żenia dyrektywy oraz przedstawienie wyników 
tej oceny w te ście regulacyjnym

6. przedstawienie Kierownictwu resortu środowiska, w terminie 
do dnia 30 listopada 2015 r., raportu zawieraj ącego koncepcj ę wdro żenia
do prawa polskiego dyrektywy, istot ę projektowanych rozwi ązań
legislacyjnych oraz wyniki oceny, o której mowa w pk t 5.

ZADANIA ZESPO ŁU
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ZESPÓŁ ���� GRUPY ROBOCZE
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do 30 czerwca 2015 r.
Sformułowanie proponowanych przepisów 
prawa krajowego maj ących na celu uregulowanie 
zidentyfikowanych zagadnie ń

do 30 wrze śnia  2015 r.
Dokonanie oceny przewidywanych skutków społecznych 
regulacji i wypełnienie testu regulacyjnego

31 października 2015 r.
Sporz ądzenie raportu zawieraj ącego koncepcj ę wdro żenia, 
istot ę projektowanych rozwi ązań legislacyjnych oraz wyniki oceny 
przewidywanych skutków społeczno – gospodarczych wdr ożenia 
dyrektywy 2013/59/Euratom

do 30 listopada 2015 r.
Przedstawienie Kierownictwu resortu środowiska raportu 
(zakończenie prac Zespołu)

HARMONOGRAM PRAC
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� stycze ń 2016 Prace nad tekstem projektu i uzasadnieniem (w t ym OSR)

� stycze ń 2016 Opracowanie tabeli zgodno ści i odwróconej tabeli zgodno ści 

� luty 2016 Zako ńczenie prac wewn ętrznych nad projektem ustawy

i przekazanie projektu do uzgodnie ń wewn ątrzresortowych

� luty 2016 Przekazanie projektu do uzgodnie ń społecznych

� marzec 2016 Przekazanie projektu do uzgodnie ń międzyresortowych

� kwiecie ń 2016 Przyjęcie projektu przez Komitet do Spraw Europejskich

� maj 2016 Przyj ęcie projektu przez Stały Komitet rady Ministrów

� czerwiec 2016 Przyj ęcie projektu przez Rad ę Ministrów

� wrzesie ń 2016 Opiniowanie projektu ustawy przez Komisj ę Europejsk ą

na podstawie art. 33 Traktatu Euratom

� grudzie ń 2016 Uchwalenie ustawy przez Sejm RP

� stycze ń 2017 Prace senackie nad ww. ustaw ą

� luty 2017 Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP

� od marca 2017 Prace nad projektami rozporz ądzeń wykonawczych

HARMONOGRAM PRAC cd .



Prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej 

powinny brać pod uwagę konieczność jej wejścia w życie 

przed dniem 15 sierpnia 2017 r.

(termin transpozycji dyrektywy Rady 2014/87/Euratom zmieniającą

dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy 

bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych)

ewentualne rozporządzenia wykonawcze 

powinny by ć wydane przed dniem 6 lutego 2018 r.

(termin transpozycji dyrektywy Rady 2013/59/Euratom)

HARMONOGRAM PRAC
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HARMONOGRAM PRAC

666 dni roboczych (5 328 godzin)
138 sobót + 138 niedziel + 21 świąt wolnych od pracy

od 19 czerwca 2015 do 5 lutego 2018 to 963 dni

lub inaczej 137 tygodni + 4 dni... lub ok. 31 miesięcy ... lub ok. 2 lata
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WNIOSKI ...

PO 4 SPOTKANIACH 

„RADONOWYCH ” GRUP ROBOCZYCH
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ODPOWIEDNIE „NARZ ĘDZIA”
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ODPOWIEDNIE „NARZ ĘDZIA”
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ODPOWIEDNIE „NARZ ĘDZIA”

kompetentne laboratoria pomiarowe

zespoły ekspertów 
koordynacja działa ń

zebranie dost ępnych 
danych archiwalnych

finansowanie inwestycji

krajowy system prawny
i finansowanie programu

wdro żenie traktatów 
i konwencji mi ędzynarodowych

czynniki geogeniczne i antropogeniczne

społeczne 
programy edukacyjne

społeczne 
programy edukacyjne

reprezentatywno ść
badań

aspekty socjologiczne 
zapewnienie
jako ści 
pomiarów 
(QA )
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Ministerstwo Środowiska, 
Państwowa Agencja Atomistyki

� PRACE LEGISLACYJNE � WSPARCIE FINANSOWE

� stworzenie i przetestowanie
procedur pomiarowych

� pomiary porównawcze 

� akcja edukacyjna i szkolenia

� PRZEGLĄD DANYCH 
ARCHIWALNYCH

� „NOWE” PROJEKTOWANIE
� architekci, firmy budowlane

deweloperzy

KONIECZNE DZIAŁANIA  ...
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PROPOZYCJE IFJ PAN

w art. 74 ust. 2 
zidentyfikowanie budynków mieszkalnych, w których s tężenie radonu 

(jako średnia roczna) przekracza poziom referencyjny 

� zebranie i opracowanie danych archiwalnych

� opracowanie koncepcji wykonania pomiarów przesiewowych

� wyznaczenie terenów o możliwości występowania wyższych stężeń 222Rn 

� wyznaczenia gęstości próbkowania

� wykonanie pomiarów „screeningowych”

� akcja informacyjna na terenie gmin, miast 

� dystrybucja detektorów (poczta, gminy, władze lokalne)

� wybór metody pomiarowej (detektory śladowe – SSNTD)

� opracowanie koncepcji interpretacji wyników
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PROPOZYCJE IFJ PAN

art. 103 ust. 2 
zapewnienie odpowiednich środków zapobiegaj ących przenikaniu 

radonu ze środowiska do nowych budynków 

� akcja informacyjna na terenie gmin, miast 

� szkolenia dla architektów, firm budowlanych i deweloperów

� wprowadzenie zaleceń wykonania na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę ekspertyz radonowych (Radon Index)

� zalecenia dla biur projektowych i wykonawców na temat konieczności 

stosowania odpowiednich technik budowlanych zapobiegających wnikaniu 
222Rn do nowego budynku

� opracowanie katalogu folii anty-radonowych dostępnych na polskim rynku 



PROCEDURY POMIAROWE

PROTOKOŁY POMIARÓW STĘŻEŃ RADONU:

W BUDYNKACH ≠≠≠≠ MIEJSCACH PRACY

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

• kompetencje laboratoriów

• metody akredytowane ISO 17025

• International Standard ISO 11665-1....

• .......



Krzysztof Kozak – IFJ PAN

RADON �������� TERENY BUDOWLANE



Krzysztof Kozak – IFJ PAN

jeśli istnieje wybór mi ędzy dwoma podobnymi 

działkami budowlanymi NALE ŻY

wybra ć działk ę z niskim indeksem ryzyka radonowego !

RADON �������� TERENY BUDOWLANE

RADON = PROBLEM LOKALNY !

MAPY RADONOWE � WYRZUCONE PIENIĄDZE !

Rn 20 m Rn



BUDYNKI ISTNIEJĄCE vs. PROJEKTOWANE

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

• informacja !!! 

• określenie skali zagro żenia

(pomiary, mapy geologiczne ? )

• metody obni żania st ężeń Rn

• informacja !!!

• informacja dla biur projektowych

• informacja dla firm budowlanych

• materiały budowlane

• kultura wykonania prac 

• pomiary w nowym budynku

• metody obni żania st ężeń Rn



OBLIGATORYJNO ŚĆ POMIARÓW ?

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

MESZKANIA
brak możliwości 
wprowadzenia

obowiązku pomiarów

MIEJSCA PRACY
jest możliwość
wprowadzenia

obowiązku pomiarów
(pracodawca)



EDUKACJA !

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



MĄDRA EDUKACJA !

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

� programy dla dzieci, m łodzie ży i dla nauczycieli !

� programy dla władz lokalnych, samorz ądów

� programy dla architektów i firm budowlanych

� kontakt z mediami (prasa, internet, radio, TV)



DOŚWIADCZENIE LER IFJ PAN

2012: 
Opracowanie dla Urz ędu Miasta Krakowa:

„OCENA SKALI ZAGRO ŻEŃ PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 
OD RADONU NA TERENIE MIASTA KRAKOWA”

K.Kozak,J.Mazur, D.Grz ądziel - Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN



Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

??? ...



O CZYM BĘDZIE WYSTĄPIENIE ...

Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 

w zakresie radonu

szanse i problemy

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



można 
rozwi ązać

można 
zmarnowa ć

problemy szanse

PYTANIE ...

Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 

w zakresie radonu

szanse i problemy



Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

szanse i problemy

SZANSE I PROBLEMY ...

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

szanse i problemy

SZANSE I PROBLEMY ...

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

szanse i problemy

SZANSE I PROBLEMY ...

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



SZANSE I PROBLEMY ...

Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

szanse i problemy

Krzysztof.Kozak@ ifj.edu.pl







AKREDYTOWANE METODY POMIARU RADONU

THE RADOSYS SYSTEM 2003
automatyczny czytnik detektorów CR-39

Licznik ciekłoscyntylacyjny 
TRIATHLER – Rn W WODZIE

PROFESJONALNE MIERNIKI RADONU
AlphaGUARD PQ2000
AlphaGUARD PQ2000Pro
AlphaGUARD PQ2000Pro



Pomiar st ężenia radonu w domach

http://radon.ifj.edu.pl



SZANSE I PROBLEMY ...

Krajowy Plan Dzia łania
(Radon Action Plan) 
w zakresie radonu 

szanse i problemy

Krzysztof.Kozak@ ifj.edu.pl





� Zebranie dost ępnych danych archiwalnych
– wyniki pomiarów stężenia radonu w domach; identyfikacja regionów bez wyników pomiarów

� Utworzenie zespołu ekspertów z ró żnych dziedzin, koordynacja działa ń

� Czynniki geogeniczne 
– wytypowanie na podstawie map geologicznych terenów o możliwym zwiększonym 

„zagrożeniu radonowym” (Ra-226, uskoki tektoniczne)

� Czynniki antropogeniczne
- określenie typowych rodzajów budynków, gęstości zaludnienia, rodzajów budynków 
(mieszkalne, publiczne) struktura wiekowa, stosowane techniki budowlane, styl życia 

� Reprezentatywno ść badań
ustalenie próbkowania: np. 0,5% mieszkań w miastach powyżej 100 tys.mieszkańców 
� opracowanie statystycznych metod analizy wyników, ustalenie metod obliczania stężenia 
średniorocznego na podstawie pomiarów krótkoterminowych (wykorzystanie sezonowych    
współczynników korekcyjnych)

�Aspekty socjologiczne 
- akcja informacyjna (mieszkańcy, władze lokalne, biura projektowe i budowlane), 
metody obniżania stężeń radonu w budynkach, techniki zabezpieczeń radonowych 

�Zapewnienie jako ści pomiarów (QA )
- metody pomiarów, kalibracja mierników, pomiary interkalibracyjne, 

ustalenie procedur pomiarowych

Krajowy Plan Działania w zakresie radonu ���� ???



„poziom referencyjny”

oznacza w sytuacji narażenia wyjątkowego lub w sytuacji narażenia 

istniejącego poziom dawki skutecznej lub dawki równoważnej 

lub stężenia promieniotwórczego, 

powyżej którego za niewłaściwe uznaje się pozwolenie na występowanie 

narażenia w wyniku tejże sytuacji narażenia, nawet jeżeli nie jest to granica, 

której nie można przekroczyć;



USKOKI TEKTONICZNE - KRAK ÓW

fragment Mapy geologicznej obszaru krakowskiego 
(R.Gradziński, 2009)

uskoki stwierdzone uskoki prawdopodobne



PROPONOWANE REJONY BADAŃ
RADONOWYCH (aglomeracja krakowska)

• indeks ryzyka radonowego RI
• stężenia radonu w budynkach

· dzielnica II Grzegórzki - wschodnia cz ęść dzielnicy 

· dzielnica III Pr ądnik Czerwony 

· dzielnica IV Pr ądnik Biały

· dzielnica VI Bronowice

· dzielnica VII Zwierzyniec – Wola Justowska, pd. stok i wzg. Sowiniec

· dzielnica VIII D ębniki – pn-wsch. cz ęść dzielnicy oraz okolice Ty ńca

· dzielnica XI Podgórze Duchackie;

· dzielnica XIII Podgórze – okolice Krzemionki

· dzielnica XIV Czy żyny – cz ęść północno-zachodnia dzielnicy

· dzielnica XV Mistrzejowice



� Zebranie dost ępnych danych archiwalnych
– wyniki pomiarów stężenia radonu w domach; identyfikacja regionów bez wyników pomiarów

� Utworzenie zespołu ekspertów z ró żnych dziedzin, koordynacja działa ń

� Czynniki geogeniczne 
– wytypowanie na podstawie map geologicznych terenów o możliwym zwiększonym 

„zagrożeniu radonowym” (Ra-226, uskoki tektoniczne)

� Czynniki antropogeniczne
- określenie typowych rodzajów budynków, gęstości zaludnienia, rodzajów budynków 
(mieszkalne, publiczne) struktura wiekowa, stosowane techniki budowlane, styl życia 

� Reprezentatywno ść badań
ustalenie próbkowania: np. 0,5% mieszkań w miastach powyżej 100 tys.mieszkańców 
� opracowanie statystycznych metod analizy wyników, ustalenie metod obliczania stężenia 
średniorocznego na podstawie pomiarów krótkoterminowych (wykorzystanie sezonowych    
współczynników korekcyjnych)

�Aspekty socjologiczne 
- akcja informacyjna (mieszkańcy, władze lokalne, biura projektowe i budowlane), 
metody obniżania stężeń radonu w budynkach, techniki zabezpieczeń radonowych 

�Zapewnienie jako ści pomiarów (QA )
- metody pomiarów, kalibracja mierników, pomiary interkalibracyjne, 

ustalenie procedur pomiarowych

Krajowy Plan Działania w zakresie radonu ���� ???



EKSPOZYCJA

WYTRAWIANIE

KALIBRACJA

ODCZYT

OBLICZENIA

WYNIK [Bq/m 3]

detektory tła,
detektory kalibracyjne,
detektory pomiarowe

3 – 4 tygodnie

współczynnik
kalibracji

DETEKTOR CR-39

PROCES POMIARU RADONU

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



Krajowy Plan Działania w zakresie radonu

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

WHO handbook on indoor radon: 
a public health perspective, 2009



FIRST STEP

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

MAIN TASKS of the team

• identification of the Directive provisions which need to be 

implemented into Polish law;

• establishing the cooperation with other authorities, 

in order to determine the way of regulation individual issues

arising from this Directive;

• assessment of the expected socio-economic impact of

implementation of the Directive

• submitting before 30 November 2015 a report containing the

concept of implementation of the Directive into Polish law 

to the Ministry of the Environment



NOWA DYREKTYWA RADY UE

DNA

γγγγ

γγγγ

=

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

DNA

γγγγ

γγγγ
� jonizacja atomów

i struktur komórkowych
� zmiany przepuszczalno ści 

błon komórkowych
� powstanie toksyn 
radiacyjnych
� radioliza wody 

(H2O2 – silny utleniacz)
� uszkodzenie i zaburzenie   

łańcuchów DNA
� zniszczenie składników 

błon komórkowych
� zaburzenie syntezy białka
� zmiana aktywno ści 

enzymów katalizuj ących
� zaburzenie gospodarki

elektrolitami

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



NOWA DYREKTYWA RADY UE

sytuacje narażenia wyjątkowego:
� dotychczas: poziomy interwencyjne
� obecnie:  kompleksowy system, obejmujący m.in. analizę zagrożeń

i uwzględnienie ich w systemie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi

sytuacje narażenia wyjątkowego i istniejącego:
� poziomy odniesienia (reference level) pozwalające na ochronę osób w taki 

sam sposób, jak w sytuacjach narażenia planowanego - dawki graniczne 
i ograniczników dawek

NORM ���� objęte kontrolą dozorową tak, jak inne działalności związane 
z wykorzystaniem sztucznych źródeł promieniowania jonizującego

Narażenie na promieniowanie naturalne jest traktowane, 
tak samo jak nara żenie od sztucznych źródeł promieniowania,

jako sytuacja narażenia planowanego 

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



Obecny stan prawny dotyczący ochrony populacji 
przed zagrożeniem promieniowaniem jonizującym w budynkach 

opiera się na dwóch ustawach sejmowych: 

• PRAWO ATOMOWE (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264)
• PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, 

z późn. zm.; Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

oraz na aktach prawnych wydanych z mocy tych ustaw:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.01.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości 
naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych 
w budownictwie,oraz kontroli zawartości tych izotopów. (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 29)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania 
jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168)

3 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, Dział VIII, Rozdz.3).

OBECNY STAN PRAWNY

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



Prawo Atomowe (Art. 13.2):

„dawki graniczne nie obejmuj ą narażenia na promieniowanie naturalne , 
jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone w wyniku działalności człowieka, 
w szczególno ści nie obejmuj ą narażenia 
pochodz ącego od radonu w budynkach mieszkalnych (...) jak również narażenia 
nad powierzchnią ziemi od nuklidów promieniotwórczych znajdujących się
w nienaruszonej skorupie ziemskiej”. 

Problem ochrony przed radonem pojawia się jedynie w odniesieniu do osób pracujących
„...w zakładach górniczych, jaskiniach i innych miejscach pod powierzchnią ziemi 

oraz w uzdrowiskach” (Art. 23.3).

OBECNY STAN PRAWNY

Rozporz ądzenie Rady Ministrów - Ministra Infrastruktury:
„średnie wartości roczne ekwiwalentnego stężenia radonu w pomieszczeniach budynku 
przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości, 
określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania”

Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawi e dawek granicznych
...dla osób z ogółu ludności, dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna 
(efektywna), nie może przekraczać 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego.

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



CZAS i ORGANIZACJA

666 dni roboczych (5 328 godzin)
138 sobót + 138 niedziel + 21 świąt wolnych od pracy

od 19 czerwca 2015 do 5 lutego 2018 to 963 dni

lub inaczej 137 tygodni + 4 dni... lub ok. 31 miesięcy ... lub ok. 2 lata



BADANIA RADONU W IFJ PAN

1983 – doc. Tadeusz Niewiadomski + P.Olko, M.Budzanowski
pomiary radonu w mieszkaniach (+ CLOR) - LR-115 track detectors

Radiation Protection Dosimetry 6:67-69 (1983) 
DEVELOPMENT OF TL INSTRUMENTS FOR SIMULTANEOUS RADON AND RADON DAUGHTER MONITORING 
T. NIEWIADOMSKI ,E. RYBA 

1992 – 1994 dr Małgorzata Nowina Konopka
pomiary stężeń radonu w pn-zach Polsce

Radiation Protection Dosimetry 62(4):239-244 (1995)

505 domów, metoda detektorów śladowych CR-39

1993 prof. Jan A. Czubek
„Krytyczna ocena metod pomiaru stężenia radonu w kopalniach”

1995 – 1997  prof. Jerzy Łoskiewicz
„Badania stężeń radonu i transportu do budynków”
Pomiary KUTh – T.Cywicka – Jakiel, J.Mazur, K.Kozak

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



� Utworzenie zespołu ekspertów z ró żnych dziedzin, koordynacja działa ń

�Zebranie dost ępnych danych archiwalnych
– wyniki pomiarów stężenia radonu w domach; identyfikacja regionów bez wyników pomiarów

� Czynniki geogeniczne 
– wytypowanie na podstawie map geologicznych terenów o możliwym zwiększonym 

„zagrożeniu radonowym” (Ra-226, uskoki tektoniczne)

� Czynniki antropogeniczne
- określenie typowych rodzajów budynków, gęstości zaludnienia, rodzajów budynków 
(mieszkalne, publiczne) struktura wiekowa, stosowane techniki budowlane, styl życia 

� Reprezentatywno ść badań
ustalenie próbkowania: np. 0,5% mieszkań w miastach powyżej 100 tys.mieszkańców 
� opracowanie statystycznych metod analizy wyników, ustalenie metod obliczania stężenia 
średniorocznego na podstawie pomiarów krótkoterminowych (wykorzystanie sezonowych    
współczynników korekcyjnych)

�Aspekty socjologiczne 
- akcja informacyjna (mieszkańcy, władze lokalne, biura projektowe i budowlane), 
metody obniżania stężeń radonu w budynkach, techniki zabezpieczeń radonowych 

�Zapewnienie jako ści pomiarów (QA )
- metody pomiarów, kalibracja mierników, pomiary interkalibracyjne, 

ustalenie procedur pomiarowych

Krajowy Plan Działania w zakresie radonu

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W CELU ZARZ ĄDZANIA 
DŁUGOTERMINOWYMI ZAGROŻENIAMI WYNIKAJ ĄCYMI Z NARAŻENIA 

NA RADON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 54, 74 I 103

Strategia słu żąca prowadzeniu bada ń w zakresie st ężeń radonu
w pomieszczeniach lub stężeń gazu glebowego, zarządzania danymi pomiarowymi 
oraz ustanowieniu innych istotnych parametrów 
(rodzaje gleby i skały, przepuszczalność oraz zawartość Ra-226 w skale lub glebie)

Podej ście, dane i kryteria stosowane do wyznaczenia obszarów lub określenia 
innych parametrów, które mogą być stosowane jako konkretne wska źniki sytuacji 
potencjalnie wysokiego nara żenia na radon

Identyfikacja rodzajów miejsc pracy i budynków dost ępnych publicznie
(żłobki, przedszkola, szkoły, miejsca pracy pod ziemią) gdzie konieczne są pomiary 
na podstawie oceny ryzyka z uwzgl ędnieniem godzin ich zajmowania

Podstawa ustalenia poziomów referencyjnych dla budynków mieszkalnych 
i miejsc pracy. (ustanowienie różnych poziomów referencyjnych dla różnych 
zastosowań budynków: budynki mieszkalne, budynki dostępne publicznie, miejsca 
pracy - istniejące i nowe

Przydział obowi ązków (rz ądowych i pozarz ądowych), mechanizmy koordynacyjne 
i dostępne zasoby w celu realizacji planu działania 

Strategia ograniczenia nara żenia na radon w budynkach mieszkalnych
Krzysztof Kozak – IFJ PAN



http://radon.ifj.edu.pl



Strategie dotycz ące ułatwienia działa ń naprawczych prowadzonych po 
zakończeniu budowy.

Strategia (metody i narzędzia) identyfikacji materiałów budowlanych
charakteryzujących się znaczną emisją radonu

Strategia na rzecz komunikacji w celu podniesienia świadomo ści społecznej
oraz informowania lokalnych decydentów, pracodawców i pracowników 
o zagrożeniach związanych z radonem, w tym w połączeniu z paleniem papierosów.

Wskazówki w sprawie metod i narz ędzi pomiarowych oraz działa ń naprawczych
(kryteria służące akredytacji służb pomiarowych i rekultywacyjnych)

Zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz bada ń dotycz ących radonu
oraz na rzecz działań naprawczych, w szczególności w odniesieniu do prywatnych 
budynków mieszkalnych z bardzo wysokimi stężeniami radonu

Długoterminowe cele w zakresie ograniczenia zagro żenia nowotworem płuc
w związku z narażeniem na radon (w odniesieniu do osób palących i niepalących)

Uwzględnienie innych powi ązanych kwestii i programów
(np. oszczędności energii i jakości powietrza w pomieszczeniach)

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W CELU ZARZ ĄDZANIA 
DŁUGOTERMINOWYMI ZAGROŻENIAMI WYNIKAJ ĄCYMI Z NARAŻENIA 

NA RADON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 54, 74 I 103

Krzysztof Kozak – IFJ PAN



ROZPOZNANIE „SYTUACJI RADONOWEJ”

Krzysztof Kozak – IFJ PAN

• STRATEGIA PRZEPROWADZENIA 

POMIARÓW STĘŻEŃ RADONU W BUDYNKACH

LUB RADONU W GLEBIE

• wykorzystanie danych archiwalnych 

• ustalenie metod pomiarowych 

• pomiary „screeningowe”

• analiza wyników



President: 
James Mc Laughlin, Prof.
(University College Dublin – Ireland)

. . .

Krzysztof Kozak. Assoc.Prof. 
(Institute of Nuclear Physics PAN – Poland)

. . . 

EXECUTIVE COMMITTEE OF ERA


