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Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopa-
da 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. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o natural-
nych izotopach promieniotwórczych, rozumie si´ przez
to izotopy: potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228.

§ 2. 1. ZawartoÊç naturalnych izotopów promienio-
twórczych w surowcach i materia∏ach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub in-
wentarza ˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏owych
stosowanych w budownictwie ustala si´ za pomocà: 

1) wskaênika aktywnoÊci f1, który okreÊla zawartoÊç
naturalnych izotopów promieniotwórczych, 
oraz 

2) wskaênika aktywnoÊci f2, który okreÊla zawartoÊç
radu Ra–226.

2. Wskaêniki aktywnoÊci, o których mowa w ust. 1,
sà zdefiniowane wzorami:

gdzie: 
SK, SRa i STh oznaczajà odpowiednio st´˝enia promie-

niotwórcze izotopów potasu K-40, radu
Ra-226 i toru Th-228, wyra˝one w bekere-
lach na kilogram (Bq/kg).

§ 3. WartoÊci wskaêników aktywnoÊci f1 i f2 nie mo-
gà przekraczaç o wi´cej ni˝ 20% wartoÊci:  

1) f1 = 1 i f2 = 200 Bq/kg w odniesieniu do surowców
i materia∏ów budowlanych stosowanych w budyn-
kach przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza
˝ywego;

2) f1 = 2 i f2 = 400 Bq/kg w odniesieniu do odpadów
przemys∏owych stosowanych w obiektach budow-
lanych naziemnych wznoszonych na terenach za-
budowanych lub przeznaczonych do zabudowy
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego oraz do niwelacji takich terenów;

3) f1 = 3,5 i f2 = 1000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów
przemys∏owych stosowanych w cz´Êciach naziem-
nych obiektów budowlanych niewymienionych
w pkt 2 oraz do niwelacji terenów niewymienio-
nych w pkt 2;

4) f1 = 7 i f2 = 2000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów
przemys∏owych stosowanych w cz´Êciach pod-
ziemnych obiektów budowlanych, o których mowa
w pkt 3, oraz w budowlach podziemnych, w tym
w tunelach kolejowych i drogowych, z wy∏àcze-
niem odpadów przemys∏owych wykorzystywa-
nych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

§ 4. Przy stosowaniu odpadów przemys∏owych do
niwelacji terenów, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, oraz
do budowy dróg, obiektów sportowych i rekreacyjnych
zapewnia si´, przy zachowaniu wymaganych wartoÊci
wskaêników f1 i f2, obni˝enie mocy dawki poch∏oni´tej
na wysokoÊci 1 m nad powierzchnià terenu, drogi lub
obiektu do wartoÊci nieprzekraczajàcej 0,3 mikrogreja
na godzin´ (µGy/h), w szczególnoÊci przez po∏o˝enie
dodatkowej warstwy innego materia∏u.

§ 5. Kontrol´ zawartoÊci naturalnych izotopów pro-
mieniotwórczych w surowcach i materia∏ach stosowa-
nych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub
inwentarza ˝ywego, a tak˝e w odpadach przemys∏o-
wych stosowanych w budownictwie, prowadzà labora-
toria, które:

1) posiadajà system zapewnienia jakoÊci wykonywa-
nych badaƒ, obejmujàcy:
a) ogólny opis stosowanej metodyki badaƒ,
b) dokumentacj´ aparatury pomiarowej i wyposa-

˝enia technicznego,
c) instrukcj´ pobierania i przygotowywania próbek,
d) instrukcj´ obs∏ugi spektrometru,
e) instrukcj´ wykonywania pomiarów, w tym po-

miarów weryfikujàcych prawid∏owoÊç dzia∏ania
aparatury pomiarowej,

f)  sposób ewidencji wyników pomiarów,
g) wzory raportów z badaƒ kontrolnych oraz ewi-

dencj´ wyników tych badaƒ,
h) wymagania dotyczàce kwalifikacji pracowni-

ków;

2) sà wyposa˝one:
a) w urzàdzenia do przygotowania (rozdrabniania,

suszenia, przesiewania i wa˝enia) próbek,
b) w spektrometr promieniowania gamma z detek-

torem scyntylacyjnym lub pó∏przewodnikowym,
umo˝liwiajàcy pomiar zawartoÊci naturalnych
izotopów promieniotwórczych w próbkach, 

c) w domek os∏onny umo˝liwiajàcy umieszczenie
w nim detektora i naczynia pomiarowego z mie-
rzonà próbkà,

d) we wzorcowe êród∏a do kalibracji energetycznej
i kontroli stabilnoÊci pracy spektrometru,
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie wymagaƒ dotyczàcych zawartoÊci naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i ma-
teria∏ach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ˝ywego, a tak˝e w odpa-

dach przemys∏owych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartoÊci tych izotopów.
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e) we wzorce odniesienia zawierajàce naturalne
izotopy promieniotwórcze, s∏u˝àce do kalibracji
spektrometru;

3) posiadajà warunki lokalowe i Êrodowiskowe umo˝-
liwiajàce spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych  przez
producenta w dokumentacji technicznej stosowa-
nej aparatury pomiarowej i urzàdzeƒ technicznych;

4) uczestniczà, na koszt w∏asny, nie rzadziej ni˝ raz na
trzy lata, w mi´dzylaboratoryjnych pomiarach po-
równawczych, organizowanych przez Prezesa Paƒ-
stwowej Agencji Atomistyki. 

§ 6. 1. Pobieranie próbek w celu dokonania kontro-
li, o której mowa w § 5, przeprowadza si´ w sposób za-
pewniajàcy reprezentatywnoÊç tych próbek.

2. Kontrolowany surowiec, materia∏ lub odpad,
przed umieszczeniem w naczyniu pomiarowym, wysu-
sza si´ do suchej masy i rozdrabnia do wymiaru ziaren
poni˝ej 2 mm. 

3. Je˝eli oznaczanie zawartoÊci radu Ra–226
w próbce odbywa si´ przez pomiar promieniowania
produktów jego rozpadu, przed rozpocz´ciem pomiaru
naczynie pomiarowe z próbkà utrzymuje si´ szczelnie
zamkni´te przez okres nie krótszy ni˝:

1) 5 dni, je˝eli kontrolowany surowiec, materia∏ lub
odpad jest pochodzenia naturalnego i nie by∏ pod-
dawany procesowi przeróbki lub podlega∏ sk∏ado-
waniu przez okres co najmniej 30 dni, albo

2) 14 dni, je˝eli kontrolowany surowiec, materia∏ lub
odpad by∏ poddany procesowi przeróbki.

4. Sk∏ad mineralny i poziom zawartoÊci natural-
nych izotopów promieniotwórczych we wzorcach od-
niesienia u˝ywanych do kalibracji pomiarów odpowia-
da kontrolowanym surowcom, materia∏om lub odpa-
dom.

5. Przy interpretacji wyników pomiarów uwzgl´d-
nia si´:

1) t∏o promieniowania niepochodzàcego od mierzo-
nej próbki;

2) wp∏yw promieniowania obecnych w próbce izoto-
pów, innych ni˝ mierzone;

3) efekt samoabsorpcji promieniowania w próbce.

6. Ca∏kowita niepewnoÊç okreÊlenia wartoÊci
wskaêników aktywnoÊci f1 i f2, przy poziomie ufnoÊci
0,95, nie mo˝e przekraczaç 20% ich wartoÊci, je˝eli sà
one nie mniejsze ni˝ 0,8 wartoÊci tych wskaêników po-
danych w § 3.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego albo przy zg∏oszeniu wykonywa-

nia tej dzia∏alnoÊci.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 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:

1) dokumenty wymagane przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promienio-
wania jonizujàcego, zwanym dalej „nara˝eniem”,
konieczne do potwierdzenia przez wnioskodawc´
spe∏nienia warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej;

2) dokumenty wymagane przy zg∏oszeniu wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci, o której mowa w pkt 1, konieczne
do potwierdzenia przez wnioskodawc´ spe∏nienia
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej;

3) czynnoÊci organu wydajàcego zezwolenie albo
przyjmujàcego zg∏oszenie w przypadku, gdy treÊç
dokumentów jest niewystarczajàca dla wykazania,
˝e warunki bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej zosta∏y spe∏nione.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „zezwoleniu” — rozumie si´ przez to zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem;

2) „zg∏oszeniu” — rozumie si´ przez to zg∏oszenie wy-
konywania dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem;

3) „wnioskodawcy” — rozumie si´ przez to kierownika
jednostki organizacyjnej wyst´pujàcej z wnioskiem
o wydanie zezwolenia lub dokonujàcej zg∏oszenia.

§ 3. Sk∏adajàc wniosek o wydanie zezwolenia,
wnioskodawca do∏àcza do wniosku:

1) dokument zawierajàcy:


