
1693

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym pracowników zewn´trznych nara˝onych podczas
pracy na terenie kontrolowanym.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe obowiàz-
ki kierownika jednostki organizacyjnej i pracodawcy
zewn´trznego w zakresie ochrony przed promieniowa-
niem jonizujàcym pracowników zewn´trznych nara˝o-
nych podczas pracy na terenie kontrolowanym oraz
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obowiàzki pracownika zewn´trznego w zakresie takiej
ochrony.

§ 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, stwarzajàc
warunki do bezpiecznej pracy pracowników zewn´trz-
nych, jest w szczególnoÊci obowiàzany:

1) sprawdziç, czy pracownicy zewn´trzni posiadajà
aktualne orzeczenia lekarskie o zdolnoÊci do pracy,
w tym stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do pra-
cy w warunkach nara˝enia, wydane przez upraw-
nionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwa-
nej dalej „ustawà”;

2) zapewniç pracownikom przeszkolenie specjali-
styczne uwzgl´dniajàce specyfik´ terenu kontrolo-
wanego i planowanej pracy, niezale˝nie od szkole-
nia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4; 

3) zapewniç im opiek´ medycznà, niezb´dne Êrodki
ochrony indywidualnej, stosownie do warunków
nara˝enia; 

4) zapewniç warunki pracy umo˝liwiajàce przestrze-
ganie przez nich limitów u˝ytkowych dawek pro-
mieniowania jonizujàcego, przewidzianych dla pla-
nowanej pracy; 

5) zapewniç prowadzenie pomiaru dawek indywidual-
nych oraz innych pomiarów dozymetrycznych od-
powiednio do warunków nara˝enia, jak równie˝
prowadzenie dokumentacji tych pomiarów.

§ 3. 1. Pracodawca zewn´trzny zapewnia ochron´
radiologicznà swoim pracownikom, a w szczególnoÊci:

1) badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia
uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10
ustawy, o zdolnoÊci pracownika do pracy, w tym
stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do pracy w wa-
runkach nara˝enia;

2) przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej;

3) przestrzeganie limitów u˝ytkowych dawek promie-
niowania jonizujàcego;

4) podstawowe szkolenie pracowników w zakresie
bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicz-
nej; 

5) obj´cie pracowników ocenà nara˝enia, a pracowni-
ków kategorii A — tak˝e nadzorem medycznym;

6) uaktualnianie danych radiologicznych indywidual-
nego monitoringu nara˝enia poszczególnych pra-
cowników w dokumentach tych pracowników,
a w przypadku pracowników kategorii A — tak˝e
w centralnym rejestrze dawek indywidualnych.

2. Pracodawca zewn´trzny mo˝e, w drodze umowy,
powierzyç kierownikowi jednostki organizacyjnej wy-
konanie wszystkich lub niektórych obowiàzków wy-
mienionych w ust. 1. 

§ 4. W stosunku do pracownika zewn´trznego sa-
modzielnie wykonujàcego prac´ na terenie kontrolo-
wanym obowiàzki pracodawcy zewn´trznego, wymie-

nione w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6, wype∏nia kierownik jednost-
ki organizacyjnej.

§ 5. Pracownik zewn´trzny jest obowiàzany:

1) przestrzegaç zasad bezpiecznej pracy w warun-
kach nara˝enia, w tym szczegó∏owych przepisów
obowiàzujàcych na danym stanowisku pracy
w jednostce organizacyjnej, w której wykonuje
prac´ na terenie kontrolowanym;

2) wspó∏dzia∏aç z kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej w zakresie poprawy warunków pracy i w∏a-
Êciwej kontroli otrzymanych dawek promieniowa-
nia jonizujàcego.

§ 6. Kierownik jednostki organizacyjnej po zakoƒ-
czeniu przez pracownika zewn´trznego wykonywania
pracy na terenie kontrolowanym: 

1) niezw∏ocznie wydaje pracownikowi zewn´trznemu
dokument potwierdzajàcy wykonywanie tej pracy,
zawierajàcy nast´pujàce dane:   
a) numer identyfikacyjny dokumentu,
b) nazw´, adres i numer REGON jednostki organi-

zacyjnej,
c) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, p∏eç, dat´

i miejsce urodzenia, imiona rodziców pracowni-
ka,

d) informacj´ o rodzaju pracy wykonywanej przez
pracownika na terenie kontrolowanym,

e) okres wykonywania pracy na terenie kontrolo-
wanym,

f)  ocen´ dawki skutecznej (efektywnej), w tym sku-
tecznej dawki obcià˝ajàcej, a tak˝e, w zale˝noÊci
od rodzaju pracy wykonywanej przez pracowni-
ka, dawek równowa˝nych dla soczewek oczu,
skóry oraz d∏oni, przedramion, stóp i podudzi,
otrzymanych przez pracownika w okresie wyko-
nywania pracy na terenie kontrolowanym, wraz
z informacjà o podmiocie dokonujàcym oceny
i o podstawie oceny,

g) informacj´ o okolicznoÊciach, w jakich powsta∏o
nara˝enie;

2) rejestruje dane, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz
lit. c—g;

3) przekazuje pracodawcy zewn´trznemu:
a) dane, o których mowa w pkt 1,
b) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowià-

cych podstaw´ oceny dawki promieniowania
jonizujàcego otrzymanej przez pracownika ze-
wn´trznego wraz z informacjà o podmiocie do-
konujàcym pomiarów i o stosowanych meto-
dach pomiarowych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


