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1737
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujàcych
aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1689, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. Osoba, która uzyska∏a uprawnienia okreÊlone
w ust. 1 pkt 1, posiada jednoczeÊnie uprawnienia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i tryb nadawania przez
G∏ównego Inspektora Sanitarnego uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach
stosujàcych aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeƒ
nienowotworowych;

3. Uprawnienia typu R lub S nadaje si´ osobie, która spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 7 ust. 5 ustawy.

2) sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej oraz
tryb jej pracy;
3) sposób przeprowadzenia egzaminu;
4) wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej;
5) tryb wnoszenia op∏aty za egzamin, jej wysokoÊç
oraz wynagrodzenie cz∏onków komisji egzaminacyjnej;
6) wymagany zakres szkolenia oraz warunki, jakie
muszà spe∏niaç jednostki przeprowadzajàce szkolenie, program i formy szkolenia oraz tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7
ust. 6b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe, zwanej dalej „ustawà”;
7) ramowy zakres obowiàzków i uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej.
§ 2. 1. Ze wzgl´du na rodzaj dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego do celów
medycznych, do której nadzorowania inspektor ochrony radiologicznej jest uprawniony, uprawnienia dzielà
si´ na:
1) uprawnienia typu R, dotyczàce nadzorowania dzia∏alnoÊci w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzeƒ nienowotworowych;
2) uprawnienia typu S, dotyczàce nadzorowania dzia∏alnoÊci wy∏àcznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do
densytometrii koÊci.
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104,
poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.

4. Uprawnienia typu R lub S nadaje si´ osobie, która posiada sta˝ pracy przy êród∏ach promieniowania
rentgenowskiego co najmniej:
1) roczny — w przypadku osób posiadajàcych wykszta∏cenie:
a) wy˝sze,
b) Êrednie i dyplom uzyskania tytu∏u zawodowego
technika elektroradiologii;
2) trzyletni — w przypadku osób posiadajàcych wykszta∏cenie Êrednie.
5. Sta˝ pracy, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany w przypadku osób, które przed∏o˝à dokument
potwierdzajàcy, ˝e program studiów wy˝szych obejmowa∏ zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zaj´ciami praktycznymi w warunkach nara˝enia w minimalnym wymiarze 30 godzin
wyk∏adów i 30 godzin çwiczeƒ.
§ 3. 1. Szkolenie dla osób ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej typu R
lub S, zwane dalej „szkoleniem”, jest prowadzone
w formie wyk∏adów oraz çwiczeƒ obliczeniowych.
2. Szczegó∏owy zakres szkolenia wymagany dla
osób ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Szkolenie mogà przeprowadzaç jednostki,
które:
1) dysponujà kadrà wyk∏adowców, którzy posiadajà
wy˝sze wykszta∏cenie oraz wiedz´ i doÊwiadczenie
zawodowe zgodne z zakresem prowadzonych wyk∏adów, a w szczególnoÊci w dziedzinie ochrony
radiologicznej;
2) dysponujà obiektami i wyposa˝eniem umo˝liwiajàcymi prowadzenie szkolenia;
3) prowadzà dziennik zaj´ç obejmujàcy tematyk´
i czas trwania poszczególnych zaj´ç oraz spis osób
bioràcych udzia∏ w zaj´ciach i szkoleniu, a ponadto przechowujà dokumentacj´ co najmniej przez
okres 5 lat od dnia zakoƒczenia szkolenia.
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2. Wpis jednostki przeprowadzajàcej szkolenie do
rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 6b ustawy, zwanego dalej „rejestrem”, nast´puje na wniosek kierownika jednostki przeprowadzajàcej szkolenie, po stwierdzeniu przez G∏ównego Inspektora Sanitarnego spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 1.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik
jednostki przeprowadzajàcej szkolenie za∏àcza dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1.
4. Wpis, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
1) nazw´ (firm´) i siedzib´ jednostki;
2) adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu i adres poczty elektronicznej;
3) rodzaj szkolenia, w zwiàzku z prowadzeniem którego jednostka chce uzyskaç wpis do rejestru.
5. Kierownikowi jednostki przeprowadzajàcej szkolenie, która zosta∏a wpisana do rejestru, G∏ówny Inspektor Sanitarny wydaje odpis z rejestru.
§ 5. 1. Kierownik jednostki przeprowadzajàcej
szkolenie wydaje nieodp∏atnie uczestnikowi szkolenia
2 egzemplarze zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia,
stanowiàcego podstaw´ dopuszczenia do egzaminu.
2. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia, o którym
mowa w ust. 1, zawiera:
1) imi´ i nazwisko uczestnika szkolenia;

§ 7. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa
w § 6 ust. 1, G∏ówny Inspektor Sanitarny powo∏uje komisj´ egzaminacyjnà, która przygotowuje i przeprowadza egzamin.
2. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z 3 osób,
w tym z przewodniczàcego oraz sekretarza.
3. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà osoby
posiadajàce wy˝sze wykszta∏cenie w dziedzinie nauk
przyrodniczych lub technicznych, w szczególnoÊci
w dziedzinie medycyny, fizyki lub chemii, oraz sta˝
pracy w dziedzinie ochrony radiologicznej.
4. Sta˝ pracy, o którym mowa w ust. 3, wynosi co
najmniej:
1) 10 lat — w przypadku przewodniczàcego komisji
egzaminacyjnej;
2) 2 lata — w przypadku pozosta∏ych cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
5. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej jest
obowiàzany do przygotowania zestawów pytaƒ do
cz´Êci pisemnej egzaminu oraz do zabezpieczenia tych
pytaƒ przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
6. Komisja egzaminacyjna podejmuje decyzje
wi´kszoÊcià g∏osów.
7. Sekretarz komisji egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za prawid∏owe udokumentowanie przebiegu
egzaminu, w tym sporzàdzenie protoko∏u egzaminu.
8. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

2) dat´ i miejsce urodzenia;

1) imi´ i nazwisko kandydata;

3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy ten
numer nie zosta∏ nadany — numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

4) nazw´ (firm´) organizatora szkolenia;
5) okres, w jakim odbywa∏o si´ szkolenie;
6) dat´ i miejsce wydania zaÊwiadczenia;
7) okreÊlenie typu uprawnienia (R lub S), o którego
nadanie b´dzie si´ ubiegaç uczestnik szkolenia.
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3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy ten
numer nie zosta∏ nadany — numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;
4) okreÊlenie typu uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej (R lub S), o którego nadanie b´dzie
si´ ubiegaç uczestnik szkolenia;
5) liczb´ punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminu;
6) informacj´ o zdaniu albo niezdaniu egzaminu.

3. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia podpisuje kierownik szkolenia.

9. Protokó∏ egzaminu podpisujà cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 6. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny wyznacza miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu na wniosek
jednostki przeprowadzajàcej szkolenie.

§ 8. 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
przedk∏ada si´ komisji egzaminacyjnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza si´:

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, jest organizatorem egzaminu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organizator
egzaminu sk∏ada w terminie nie krótszym ni˝ miesiàc
przed planowanym terminem egzaminu.

1) odpis (kopi´) dyplomów lub Êwiadectw potwierdzajàcych posiadane wykszta∏cenie;
2) dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego sta˝u pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub
dokument, o którym mowa w § 2 ust. 5;
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3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ do
pracy w warunkach nara˝enia na promieniowanie
jonizujàce;
4) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;
5) kserokopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.
3. Osoby, które nie odby∏y szkolenia, o którym mowa w § 3, mogà przystàpiç do egzaminu, je˝eli:
1) w dniu z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiada∏y wa˝ne uprawnienia, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy, lub
2) ukoƒczy∏y w okresie ostatnich 5 lat studia wy˝sze
na kierunkach zawierajàcych w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony
radiologicznej wraz z zaj´ciami praktycznymi
w warunkach nara˝enia w minimalnym wymiarze
30 godzin wyk∏adów i 30 godzin çwiczeƒ.
4. Organizator egzaminu informuje osoby ubiegajàce si´ o nadanie uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej o terminie planowanego egzaminu nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed wyznaczonym terminem
egzaminu.
§ 9. 1. Egzamin sk∏ada si´ z:
1) cz´Êci pisemnej — obejmujàcej test sk∏adajàcy si´
z 30 pytaƒ typu zamkni´tego i 3 pytaƒ typu otwartego: problemowego lub obliczeniowego;
2) cz´Êci ustnej — obejmujàcej 3 pytania.
2. Cz´Êç pisemna egzaminu trwa 120 minut.
3. Warunkiem dopuszczenia do cz´Êci ustnej egzaminu jest udzielenie w cz´Êci pisemnej prawid∏owych
odpowiedzi na co najmniej 70 % pytaƒ typu zamkni´tego.
4. Komisja egzaminacyjna zwalnia kandydata z cz´Êci ustnej egzaminu, je˝eli w cz´Êci pisemnej udzieli∏
on prawid∏owych odpowiedzi na co najmniej 90 % pytaƒ typu zamkni´tego.
5. Osoba zda∏a egzamin, jeÊli spe∏ni∏a warunek
okreÊlony w ust. 3 oraz odpowiedzia∏a na co najmniej
2 pytania w cz´Êci ustnej egzaminu albo spe∏ni∏a wymagania okreÊlone w ust. 4.
6. Osobie, która zda∏a egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje zaÊwiadczenie potwierdzajàce zdanie
egzaminu.
7. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) imi´ i nazwisko kandydata;

Poz. 1737

wodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;
4) dat´ i miejsce wydania zaÊwiadczenia;
5) okreÊlenie typu uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej (R lub S), o którego nadanie b´dzie
si´ ubiegaç kandydat;
6) informacj´, ˝e osoba egzaminowana zda∏a egzamin z zakresu obj´tego programem szkolenia
okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
8. ZaÊwiadczenie potwierdzajàce zdanie egzaminu
podpisuje przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej.
9. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Sanitarnemu protoko∏y
z egzaminu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
10. Osoba, która nie zda∏a egzaminu, mo˝e ponownie do niego przystàpiç nie póêniej ni˝ w terminie
6 miesi´cy od dnia egzaminu.
11. Osoba, która uiÊci∏a op∏at´ za egzamin i nie
przystàpi∏a do niego w ustalonym terminie, mo˝e bez
wnoszenia kolejnej op∏aty przystàpiç do egzaminu
u tego samego organizatora, je˝eli zachowany zostanie termin, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2.
§ 10. 1. Wniosek o nadanie uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sk∏ada si´ do G∏ównego Inspektora Sanitarnego w terminie do 6 miesi´cy od
dnia zdania egzaminu.
2. Wniosek zawiera:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL;
4) adres do korespondencji;
5) numer telefonu kontaktowego.
3. Do wniosku za∏àcza si´:
1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce zdanie egzaminu;
2) odpisy (kopie) dyplomów lub Êwiadectw potwierdzajàcych posiadane wykszta∏cenie;
3) dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego sta˝u pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub
dokument, o którym mowa w § 2 ust. 5;
4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ do
pracy w warunkach nara˝enia na promieniowanie
jonizujàce;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

5) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;

3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy ten
numer nie zosta∏ nadany — numer paszportu, do-

6) kserokopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.
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§ 11. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny wydaje osobie,
której nada∏ uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, zaÊwiadczenie o nadaniu tych uprawnieƒ.
2. Wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej typu R w pracowniach stosujàcych aparaty rentgenowskie w celach
medycznych okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
3. Wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej typu S w pracowniach stosujàcych aparaty rentgenowskie w celach
medycznych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
4. G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi ewidencj´ wydanych zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Op∏ata za egzamin wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiàzujàcego w roku przeprowadzania egzaminu, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za prac´”.

Poz. 1737

metrów aparatury rentgenowskiej, je˝eli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
4) nadzór nad sprawnym dzia∏aniem aparatury dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewn´trznej kontroli parametrów aparatury
rentgenowskiej, je˝eli znajduje si´ na wyposa˝eniu jednostki ochrony zdrowia i je˝eli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
5) nadzór nad spe∏nieniem warunków dopuszczajàcych pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczàcych szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej;
6) dokonywanie wst´pnej oceny nara˝enia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych
w Êrodowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;
7) informowanie pracowników o otrzymanych przez
nich dawkach promieniowania jonizujàcego;

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnosi si´ bezpoÊrednio u organizatora egzaminu lub na rachunek
bankowy wskazany przez organizatora egzaminu. Dowód wp∏aty przedstawia si´ organizatorowi egzaminu
przed rozpocz´ciem egzaminu.

8) ka˝dorazowe wyjaÊnianie przyczyn wzrostu dawki
indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom,
w szczególnoÊci wyjaÊnianie przyczyn przekroczenia limitów dawek i podejmowanie Êrodków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;

§ 13. 1. Wynagrodzenie cz∏onków komisji egzaminacyjnej jest wyp∏acane przez organizatora egzaminu
po przeprowadzeniu egzaminu.

9) wspó∏praca ze s∏u˝bà bezpieczeƒstwa i higieny pracy, osobami wdra˝ajàcymi program ochrony radiologicznej i s∏u˝bami przeciwpo˝arowymi w zakresie
ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym;

2. Wynagrodzenie przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej wynosi za ka˝dà osob´ przyst´pujàcà do
egzaminu 7 % minimalnego wynagrodzenia za prac´.
3. Wynagrodzenie sekretarza oraz cz∏onków komisji egzaminacyjnej wynosi za ka˝dà osob´ przyst´pujàcà do egzaminu odpowiednio 6 i 5 % minimalnego
wynagrodzenia za prac´.
§ 14. 1. Inspektor ochrony radiologicznej posiadajàcy uprawnienia typu odpowiadajàcego dzia∏alnoÊci
prowadzonej przez jednostk´ ochrony zdrowia sprawuje wewn´trzny nadzór nad przestrzeganiem wymagaƒ ochrony radiologicznej w tej jednostce.
2. Do zakresu obowiàzków inspektora ochrony radiologicznej nale˝y nadzór nad przestrzeganiem przez
jednostk´ ochrony zdrowia warunków ochrony radiologicznej zwiàzanych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, w tym:
1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia dzia∏alnoÊci wed∏ug instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji
dotyczàcej ochrony radiologicznej;
2) nadzór nad dzia∏aniem sygnalizacji ostrzegawczej
i prawid∏owym oznakowaniem miejsc pracy ze
êród∏ami promieniowania jonizujàcego;
3) nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewn´trznej kontroli para-

10) informowanie kierownika jednostki organizacyjnej
o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawienie
mu w formie pisemnej propozycji w zakresie polepszenia tego stanu lub usuni´cia nieprawid∏owoÊci;
11) nadzór nad post´powaniem wynikajàcym z zak∏adowego planu post´powania awaryjnego, je˝eli
na terenie jednostki ochrony zdrowia zaistnieje
zdarzenie radiacyjne;
12) nadzór nad dokumentacjà, o której mowa w przepisach regulujàcych szczegó∏owe warunki bezpiecznej pracy ze êród∏ami promieniowania jonizujàcego wydanych na podstawie art. 45 ustawy;
13) ustalanie wyposa˝enia jednostki ochrony zdrowia
w Êrodki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposa˝enia s∏u˝àcego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizujàcym;
14) wyst´powanie do kierownika jednostki ochrony
zdrowia z wnioskiem o zmian´ warunków pracy
pracowników, w szczególnoÊci w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniajà
taki wniosek;
15) przedstawianie kierownikowi jednostki ochrony
zdrowia opinii, w ramach badania i sprawdzania
Êrodków ochronnych i przyrzàdów pomiarowych,
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w zakresie skutecznoÊci stosowanych Êrodków
i technik ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym;

nitarnego i nierozpatrzone do czasu wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia podlegajà rozpatrzeniu na
podstawie przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

16) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie
ochrony radiologicznej i wyst´powanie w tym zakresie z wnioskami do kierownika jednostki ochrony zdrowia;

4. Do egzaminu mogà przystàpiç bez ukoƒczenia
szkolenia osoby, które posiadajàc uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, z∏o˝y∏y do G∏ównego Inspektora Sanitarnego wnioski o dopuszczenie do egzaminu przed dniem 1 listopada 2005 r. i przed tym
terminem do niego nie przystàpi∏y, a które spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:

17) wyst´powanie do kierownika jednostki ochrony
zdrowia z wnioskami o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy.
§ 15. 1. Osoby, które uzyska∏y uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej na podstawie rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 paêdziernika 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej
w pracowniach rentgenowskich stosujàcych aparaty
rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV
w celach medycznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1847), uwa˝a si´ za posiadajàce uprawnienia typu R w rozumieniu przepisów niniejszego rozporzàdzenia.
2. ZaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu wydane na
podstawie rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1,
zachowujà wa˝noÊç przez okres 18 miesi´cy od daty
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
3. Wnioski o nadanie uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej z∏o˝one do G∏ównego Inspektora Sa-

1) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
posiadane przez te osoby wygas∏y w okresie od
dnia 1 listopada 2005 r. do trzydziestego dnia po
wejÊciu w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia;
2) z∏o˝y∏y do G∏ównego Inspektora Sanitarnego
wnioski o dopuszczenie do egzaminu w terminie
od dnia 1 listopada 2005 r. do trzydziestego dnia
po wejÊciu w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 16. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadane na okres 5 lat na podstawie przepisów,
o których mowa w § 15 ust. 1, zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y nadane.
§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 grudnia 2006 r. (poz. 1737)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWY ZAKRES SZKOLENIA WYMAGANY DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O NADANIE
UPRAWNIE¡ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

