
 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną 

polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów 

RTG na zdrowie ludzi i na środowisko 

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że 

w jednostce organizacyjnej:  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała 

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: 

• uruchamianiu i stosowaniu aparatów RTG. 

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz na 

uruchomienie pracowni RTG. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie 

systematycznych (raz na kwartał) pomiarów dawek indywidualnych. W przeciągu ostatnich 12 

miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.  

W dniu 30.06.2010 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania 

jonizującego X wokół aparatu RTG obecnie stosowanego, podczas których potwierdzono, że 

konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG 

zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu 

ludności w przypadku pracowni RTG znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w 

ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 

2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325). 

Testy specjalistyczne są przeprowadzane co rok - dla aparatu MultixPro, co dwa lata – dla aparatu 

zębowego Kodak. Przeglądy techniczne dla ww. sprzętów są przeprowadzane co rok.  

 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie 

miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

 

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje 

promieniotwórcze. 



 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną 

polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów 

RTG na zdrowie ludzi i na środowisko 

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że 

w jednostce organizacyjnej:  

 

Ośrodek Zdrowia w Cianowicach, ul. Krakowska 250, 32-043 Cianowice   

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: 

• uruchamianiu i stosowaniu aparatów RTG. 

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz na 

uruchomienie pracowni RTG. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie 

systematycznych (raz na kwartał) pomiarów dawek indywidualnych. W przeciągu ostatnich 12 

miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.  

W dniu 3.06.2014 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania 

jonizującego X wokół aparatu RTG obecnie stosowanego, podczas których potwierdzono, że 

konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG 

zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu 

ludności w przypadku pracowni RTG znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w 

ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 

2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325). 

Testy specjalistyczne są przeprowadzane co dwa lata, przegląd techniczny - co rok.  

 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie 

miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

 

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje 

promieniotwórcze. 

 


