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Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających 
świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania 

jonizującego 

Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG 

oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności powinien zawierać 

następujące informacje oraz załączone dokumenty:  

• oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, 
jej siedzibę i adres /art. 5. 1. 1. ustawy Prawo atomowe/, 

• w przypadku przedsiębiorców – numer w rejestrze przedsiębiorców /art. 5. 1. 
2. ustawy Prawo atomowe/ 

• określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej 

z narażeniem na promieniowanie jonizujące /art. 5. 1. 3. ustawy Prawo 
atomowe/ 

• przewidywany termin rozpoczęcia działalności /§ 3. 1. a. rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem 

na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania 
tej działalności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1355)/ 

• okres prowadzenia działalności, jeżeli działalność będzie prowadzona przez 
czas oznaczony; jeżeli jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie 
zezwolenia nie zwróci się o wydanie zezwolenia na czas oznaczony, 

zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony /bezterminowo/ /§ 3. 1. a. 
rozporządzenia jw./ 

• proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) związane 
z działalnością wskazaną we wniosku, zgodnie z art. 17 ustawy Prawo 

atomowe, który stanowi, że w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia 
pracowników w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego 
poziomu, w zależności od wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie kategorie 

pracowników – kategorię A i kategorię B  /§ 3. 1. b. rozporządzenia jw./ 
• uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku 

wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne 
i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody 
dla zdrowia człowieka i stanu środowiska, jeżeli działalność jest związana 

z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania 
jonizującego /§ 3. 1. d. rozporządzenia jw./ 

• informacje charakteryzujące urządzenia wytwarzające promieniowanie 
jonizujące – model aparatu rtg, numer fabryczny aparatu rtg, rodzaj 
wykonywanych badań rtg, nazwa wytwórcy, nazwa instalatora, rok produkcji 

aparatu rtg /zał. 1 pkt. 1.1. rozporządzenia jw./ 
• informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowiskach 

wymagających specjalnych uprawnień oraz uprawnienia inspektora ochrony 
radiologicznej który, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo atomowe sprawuje 
wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej 

/zał. 1 pkt. 1.2. rozporządzenia/ 
• określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników 

na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia 
jednostki organizacyjnej wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu 
dozymetrycznego i jego wzorcowania; zgodnie z art. 17 ust 3 i 4 ustawy 

Prawo atomowe, pracownicy kategorii A podlegają ocenie narażenia 
prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarów dawek 

indywidualnych, a jeżeli mogą być narażeni na skażenie wewnętrzne mające 
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wpływ na poziom dawki skutecznej dla tej kategorii pracowników, podlegają 
również pomiarom skażeń wewnętrznych, natomiast pracownicy kategorii B 
podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie pomiarów 

dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić 
prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii, chyba że kierownik 

jednostki organizacyjnej zadecyduje o objęciu ich systematycznymi 
pomiarami dawek indywidualnych /§ 3. 1. f. rozporządzenia/ 

• program zapewnienia jakości działalności, której dotyczy wniosek, o którym 

mowa w § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi z dnia 21 

sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1325), zgodnie z którym w podmiocie 
udzielającym świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego, w którego skład wchodzi pracownia rentgenowska (gabinet 

rentgenowski), opracowuje się i wdraża program bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej; wytyczne do opracowania programu, o którym 

mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia, określający 
w szczególności: 

1) podział pomiędzy pracownikami jednostki organizacyjnej 

odpowiedzialności w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, 

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji 
i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego i wyposażenia, 

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, 

kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych  /zał. 1 pkt. 1.3. 
rozporządzenia j.w./ 

• instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady 
postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów, 
określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1325) /zał. 1 pkt. 2.10.5. 

rozporządzenia j.w./ 
• program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w art. 11 ust. 3 ustawy Prawo atomowe /zał. 1 pkt. 1.4. rozporządzenia/ 
• dokumentację techniczną aparatu /zał. 1 pkt. 2.10.1. rozporządzenia j.w./ 

• instrukcję obsługi aparatu /zał. 1 pkt. 2.10.2. rozporządzenia j.w./ 
• dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli 

parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego wykonanych przez osoby 
upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale 
przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego /zał. 1 pkt. 2.10.3. 

rozporządzenia j.w./ 
• dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej, tzn. projekt pracowni lub 

gabinetu      (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych 
i wentylacji /zał. 1 pkt. 2.10.4. rozporządzenia j.w./ 

• dokumenty dotyczące wentylacji: 

1) w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej – opinia o działaniu 
wentylacji grawitacyjnej uprawnionych osób posiadających kwalifikacje 

zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane 
2) w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej – protokół 

z pomiarów skuteczności działania wentylacji wykonanych przez zakład, 

który takie pomiary przeprowadza; 
• sprawozdanie z pomiarów rozkładu mocy dawki wokół urządzeń 

wytwarzających promieniowanie jonizujące i otoczenia; 
• zakładowy plan postępowania awaryjnego opracowany zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów 

postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 
r., Nr 20, poz. 169 oraz z 2007 r., Nr 131, poz. 912 ) /§ 3. 2. rozporządzenia 

j.w./ 


