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Akty prawne – Ochrona Radiologiczna Uniwersytetu Gdańskiego 

• Ustawa t.j. Dz.U. 2021 poz. 1941  

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe  

Rozporządzenia  

• t.j. Dz.U. 2022 poz. 967  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.  

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze 

źródłami promieniowania jonizującego  

• t.j. Dz.U. 2022 poz. 722  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań 

dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.  

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów 

kontrolowanych i nadzorowanych.  

• Dz.U. 2021 poz. 1890  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 

jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, 

polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą 

produktów radiofarmaceutycznych.  

• Dz.U. 2021 poz. 1667  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. 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. 2021 poz. 1657  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na 

wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na 

promieniowanie jonizujące.  

• Dz.U. 2021 poz. 1725  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 

jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, 

polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej 

lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.  
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• Dz.U. 2021 poz. 796  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w  

których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, 

zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie 

zgłoszenia albo powiadomienia.  

• Dz.U. 2021 poz. 1053  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji 

dawek indywidualnych.  

• Dz.U. 2021 poz. 627  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których 

wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od 

naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia.  

• Dz.U. 2021 poz. 33  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, 

w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu 

K40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości 

wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy.  

• Dz.U. 2020 poz. 2313  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie 

kontrolowanym lub nadzorowanym.  

• Dz.U. 2015 poz. 2267  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych 

i wypalonego paliwa jądrowego.  

Ze zmianami:  

• Dz.U. 2021 poz. 663  

• Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności 

promieniowaniem jonizującym  

• Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.  

• Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

stosowaniu promieniowania jonizującego.  
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