
Projekt z dnia 10.06.2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1) 

z dnia …………… 2021 r. 

w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego 

wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej 

w jednostkach ochrony zdrowia2) 

Na podstawie art. 71 ust. 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 623 i poz. 784) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, rodzaje działalności, 

do których nadzorowania one uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych 

uprawnień; 

2) zakresy szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony 

radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, zwanych dalej „szkoleniami”, 

i formy organizowania szkoleń; 

3) sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających 

się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 

5 ustawy, zwanego dalej „egzaminem”;  

4) wysokość opłaty za egzamin;  

5) sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, zwanych dalej 

„składem egzaminacyjnym”, oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji 

egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym; 

                                                 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 

grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami 

wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 

17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. 

Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80). 
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6) zawartość wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których 

mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, zwanego dalej „wnioskiem”, oraz wykaz dokumentów 

dołączanych do wniosku. 

§ 2. 1. Typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 

5 ustawy, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe 

warunki nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej danego typu określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, 

odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział 

w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 

30 % liczby godzin lekcyjnych szkolenia, z wyłączeniem ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, 

może w być prowadzone w formie szkolenia na odległość, w ramach którego przekazywanie 

wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania 

umożliwiających: 

1) stosowanie metod i technik kształcenia na odległość; 

2) wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz 

kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie; 

3) weryfikację tożsamości uczestnika szkolenia oraz potwierdzenie udziału w szkoleniu w 

liczbie godzin określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla poszczególnych 

zakresów tematycznych. Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań stanowią 

załącznik do dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia wydawanych przez 

kierownika jednostki prowadzącej szkolenie. 

 2. Zakresy szkoleń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Skład egzaminacyjny: 

1) przeprowadza egzamin; 

2) wpisuje osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o 

których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, zwaną dalej „egzaminowanym”, na listę osób 

przystępujących do egzaminu, przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu, na 

podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość egzaminowanego oraz 

dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia lub dokumentu dopuszczającego osobę 

do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, wydanego na postawie art. 7 ust. 7d 

ustawy;  
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3) ocenia część pisemną i ustną egzaminu. 

2. Skład egzaminacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego składu egzaminacyjnego. 

3. Przewodniczący składu egzaminacyjnego: 

1) przygotowuje pytania egzaminacyjne uwzględniające zakresy szkoleń, o których mowa 

w § 3 ust. 2, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków składu egzaminacyjnego; 

2) przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu protokół, o którym mowa w ust. 4, 

w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół, 

który zawiera: 

1) numer protokołu i datę jego sporządzenia; 

2) nazwisko, imię oraz numer PESEL egzaminowanego, a w przypadku egzaminowanego 

nieposiadającego numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 

tożsamość egzaminowanego; 

3)  wskazanie typu uprawnień, którego dotyczył egzamin; 

4) treść zadań obliczeniowych lub problemowych części pisemnej egzaminu i liczbę 

punktów uzyskanych przez egzaminowanego z części pisemnej egzaminu wraz ze 

wskazaniem liczby punktów uzyskanych za odpowiedź na każde z zadań;  

5) treść pytań części ustnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez egzaminowanego 

za odpowiedź na każde z pytań; 

6) informację o wyniku egzaminu; 

7) imiona, nazwiska i podpisy członków składu egzaminacyjnego. 

5. Do protokołu dołącza się, podpisany przez egzaminowanego, arkusz egzaminacyjny 

zawierający treść pytań części pisemnej egzaminu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez 

egzaminowanego.  

§ 5. 1. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę egzaminowanych. 

2. Przed wejściem do sali egzaminowany jest obowiązany okazać dokument 

potwierdzający jego tożsamość. 

3. W trakcie egzaminu egzaminowany nie może korzystać z własnych materiałów 

pomocniczych.  

4. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu przewodniczący składu 

egzaminacyjnego przekazuje egzaminowanym informacje, o których mowa w ust. 3. 
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5. Część ustną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach 

zapewniających egzaminowanie jednej osoby na raz. 

§ 6.1. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut. 

2. Z części pisemnej egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:  

1) z testu – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie typu zamkniętego;  

2) z zadań obliczeniowych lub problemowych – od 0 do 5 punktów za każde zadanie. 

3. Do części ustnej egzaminu przystępuje egzaminowany, który uzyskał z części pisemnej 

egzaminu co najmniej 31 punktów, w tym co najmniej 21 punktów z testu i co najmniej 10 

punktów z zadań obliczeniowych lub problemowych.  

4. Z części ustnej egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje od 0 do 5 punktów za 

odpowiedź na każde pytanie.  

5. Egzamin jest zdany w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 10 

punktów z części ustnej egzaminu. 

6. Egzaminowanemu, który zdał egzamin, skład egzaminacyjny wydaje dokument 

potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu 

egzaminacyjnego. 

§ 7. Opłata za egzamin wynosi 560 zł.  

§ 8. Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w składzie 

egzaminacyjnym wynosi w przypadku wyznaczenia składu egzaminacyjnego: 

1) trzyosobowego dla: 

a) przewodniczącego – 180 zł, 

b) sekretarza – 150 zł, 

c) członka – 120 zł; 

2) czteroosobowego dla: 

a) przewodniczącego – 160 zł, 

b) sekretarza – 130 zł, 

c) członka – 80 zł; 

3) pięcioosobowego dla: 

a) przewodniczącego – 145 zł, 

b) sekretarza – 110 zł, 

c) członka – 65 zł 

–  za każdego egzaminowanego. 
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§ 9. 1.Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL 

– serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się 

o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 

ustawy; 

2) wskazanie typu uprawnień, którego dotyczy wniosek; 

3) adres do korespondencji. 

2. Do wniosku dołącza się dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o nadanie 

uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy: 

1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) odpisy lub kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego 

wykształcenia lub zawodu; 

3) dokument potwierdzający zdanie egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 6; 

4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane 

w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); 

5) dokument poświadczający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia, 

o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 10. 1. Szkolenia rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia prowadzi się zgodnie z zakresem szkoleń i w formach przewidzianych 

w przepisach dotychczasowych. 

2. W przypadku egzaminów, których termin został wyznaczony, zgodnie z art. 7 ust. 7e 

ustawy, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do ustalenia wysokości opłaty za 

egzamin oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie 

egzaminacyjnym, zakresu egzaminów, sposobu przeprowadzania egzaminu i sposobu ustalania 

jego wyników stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Do wniosków o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, złożonych i 

nierozpatrzonych przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)  

                                                 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty 
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MINISTER ZDROWIA 

 

 

 

 

                                                 

rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534), które zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2019  r. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284), utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  


