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KOMUNIKAT PREZESA PA¡STWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2003 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.1)) informuj´, co nast´puje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek
wykonujàcych pomiary ska˝eƒ promieniotwórczych
kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco:

moc dawki — 58—152 nSv/h
(nanosiwertów na godzin´)
(Êrednio 88 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu — 0,1—7 µBq/m3

(mikrobekereli na m3)
(Êrednio 1,2 µBq/m3)

Cs-137 w mleku — 0,1—2,3 Bq/dm3

(bekerela na dm3)
(Êrednio 0,7 Bq/dm3)

ZawartoÊç izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku
stanowi podstawowy wskaênik reprezentujàcy ska˝e-
nie promieniotwórcze materia∏ów Êrodowiskowych
oraz artyku∏ów spo˝ywczych sztucznymi izotopami
promieniotwórczymi.

Dane te wskazujà, ˝e nara˝enie osób z ogó∏u lud-
noÊci kraju powodowane obecnymi w Êrodowisku
i w ˝ywnoÊci sztucznymi izotopami promieniotwórczy-
mi utrzymuje si´ na bardzo niskim poziomie stanowià-
cym jedynie kilka procent wartoÊci dawki granicznej
dla ogó∏u ludnoÊci wynoszàcej 1 mSv w ciàgu roku.

Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki:
J. Niewodniczaƒski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.
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KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w II pó∏roczu 2003 r.

Na podstawie art. 24 ust. 6c ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.1)) og∏a-
sza si´, i˝ ceny towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-

∏em w II pó∏roczu 2003 r. w stosunku do I pó∏rocza
2003 r. wzros∏y o 0,2 %.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: T. Toczyƒski

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,

Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210,
poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.


