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Stan prawny 

mgr inż. Ryszard Kowski 
Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

Polskie Towarzystwo 

Inżynierii Klinicznej 

Ustawa Prawo Atomowe 

 (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, 
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145,  z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 z 2004 r. Nr 70, 
poz.  632 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378)  

1. Art. 12 ust. 3 - Szkolenie i obowiązki inspektora 

2. Art. 33c ust. 9 - Bezpieczne stosowanie  

3. Art. 33d ust. 5 - Zgoda - terapia 

4. Art. 33e ust.6 - Zgoda - diagnostyka 

5. Art. 33g ust.15 - Procedury 

6. Art. 33j ust.2 - Centrum 

7. Art. 33k ust.3 - Baza danych 

8. Art. 46 - Urządzenia, pracownie 

9. Art. 63 ust. 3 - Przebieg kontroli 
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Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych 

 Art. 33a. 1. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach 

medycznych obejmuje ekspozycje: 

1) pacjentów, wynikającą z badań lekarskich i leczenia, w tym ze 

wstępnych i okresowych badań pracowników, 

2) osób poddawanych przesiewowym badaniom z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego, 

3) zdrowych osób lub pacjentów uczestniczących w eksperymentach 

medycznych, 

4) osób poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania 

jonizującego w celach medyczno - prawnych, kiedy podjęcie tych 

badań nie wynika ze wskazań zdrowotnych, 

5) osób, które poza obowiązkami zawodowymi, świadomie i z włas-

nej woli udzielają pomocy pacjentom i opiekują się nimi. 

5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 4, 

może być wystawione po upewnieniu się, że 

inne alternatywne, nieinwazyjne i nie 

narażające na  działanie promieniowania 

jonizującego metody, a także wcześniej 

wykonane badania z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego nie mogą 

dostarczyć równoważnych informacji. 

Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 116 

1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące w celach medycznych po-

legającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z za-

kresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diag-

nostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz 

paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wy-

korzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz 

zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, wymaga zgo-

dy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 
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3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2,  może być wydana 

podmiotowi, który: 

1) dysponuje odpowiednią liczbą personelu o właściwych 

kwalifikacjach, 

2) dysponuje urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi 

dla wykonywania badań diagnostycznych i leczenia, 

3) stosuje właściwe procedury postępowania medycznego, 

4) posiada system zarządzania jakością świadczonych 

usług medycznych w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 116 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie warunków bezpiecznego stoso-

wania promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji medycz-

nej 

 
z dnia 18 lutego 2011 

        obowiązuje od 17 marca 2011 roku 
 Dz. U. 2011, nr 51, poz. 265 

2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego wykonuje się na 

podstawie pisemnego skierowania będącego częścią 

dokumentacji medycznej.  

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, poza 

wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

zawiera: 

1) cel i uzasadnienie badania; 

2) wstępne rozpoznanie kliniczne; 

3) informacje istotne do prawidłowego 

przeprowadzenia medycznej procedury 

radiologicznej 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
§ 3 

Pkt 4. Bez skierowania może być wykonane 

badanie z zastosowaniem promieniowania 

jonizującego przeprowadzane w ramach badań 

przesiewowych, stomatologicznych badań 

wewnątrzustnych wykonywanych aparatami do 

celów stomatologicznych, w przypadku 

densytometrii kostnej wykonywanej aparatami 

przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w 

przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia 

pacjenta. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
§ 3 c. d. 

6. Obrazy zapisane w postaci elektronicznej, które są 

częścią dokumentacji medycznej, przekazywane i 

archiwizowane są w standardzie DICOM zgodnym z 

normą ISO 12052.  

7. Wymagania, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą 

stomatologicznych badań wewnątrzustnych.  

8. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w 

teleradiologii.  

9. Opis i przegląd obrazów rejestrowanych w postaci 

cyfrowej odbywa się zgodnie z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
§ 3 c. d. 

10. Lekarz biorący udział w wykonywaniu badań medycznych 

związanych z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego 

ponosi odpowiedzialność kliniczną odpowiednio do wykonanych 

czynności, obejmującą w szczególności: 

1.) uzasadnienie ekspozycji; 

2.) optymalizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 

3.) kliniczną ocenę wyniku oraz przekazywanie informacji lub 

dokumentacji radiologicznej innym lekarzom; 

4.) udzielanie informacji pacjentom oraz innym uprawnionym 

osobom; 

5.) współpracę z innymi specjalistami i personelem w zakresie 

aspektów praktycznych, a także uzyskiwania informacji o wynikach 

poprzednich badań lub leczenia z zastosowaniem promieniowania 

jonizującego, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
§ 3 c. d. 
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1. Procedury z zakresu radiologii zabiegowej są wykonywane przez 

lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinach, w których są one 

stosowane, i jedynie w zakresie odpowiadającym tej specjalizacji. 

( ... ) 

4. Badania rentgenodiagnostyczne są wykonywane przez lekarzy po-

siadających specjalizację z radiologii - diagnostyki obrazowej lub, 

pod ich nadzorem, przez lekarzy będących w trakcie takiej specja-

lizacji. Technicy elektroradiologii są uprawnieni do wykonywania 

radiografii. Inne elementy procedury medycznej zlecone technikom 

przez lekarzy radiologów wykonywane są pod ich nadzorem.  

5. Procedury densytometrii kostnej mogą być wykonywane przez 

technika elektroradiologii lub inną osobę posiadającą udokumento-

wane umiejętności w tym zakresie. 

§ 5. 

Medyczne procedury radiologiczne mogą wykonywać wyłącznie 

osoby o kwalifikacjach określonych we wzorcowych procedurach 

radiologicznych, o których mowa w art. 33g ust. 5 ustawy.  

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. 

1. Urządzenia radiologiczne podlegają 

testom z zakresu kontroli fizycznych 

parametrów.  

2. Testy, o których mowa w ust. 1, dzielą 

się na: 

1)testy odbiorcze (akceptacyjne); 

2)testy eksploatacyjne. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

3. Nowo instalowane urządzenia 

radiologiczne i programy komputerowe z 

nimi współpracujące, a także urządzenia 

radiologiczne poddane istotnej naprawie, 

podlegają testom odbiorczym 

przeprowadzanym po instalacji lub 

naprawie urządzenia.  

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

4. Testy odbiorcze mają na celu sprawdzenie co 

najmniej: 

1) kompletności i jednoznaczności oznaczeń i 

opisów na elementach urządzenia; 

2) kompletności dokumentacji i specyfikacji 

technicznej; 

3) zgodności wartości parametrów zawartych w 

specyfikacji technicznej urządzenia z 

wartościami zmierzonymi i odczytanymi. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

5. Testy odbiorcze są wykonywane przez 

uprawnionych przedstawicieli dostawcy i 

użytkownika.  

6. Zakres oraz dopuszczalne odchylenia 

badanych fizycznych parametrów i częstość 

wykonywania testów eksploatacyjnych 

określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.  

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

 

8. Jeżeli urządzenia radiologiczne stosowane są w 

działalności wymagającej zgody na udzielanie 

świadczeń, o której mowa w art. 33d albo 33e 

ustawy, testy eksploatacyjne wykonuje się w 

zakresie wynikającym z wydanej zgody, a w 

przypadku, gdy taka zgoda nie została jeszcze 

wydana, w zakresie wynikającym z wniosku o 

wydanie takiej zgody. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
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§ 9. c. d. 

9. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń 

radiologicznych i urządzeń pomocniczych, 

gdy:  

1) uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych 

przekraczają wartości graniczne, jeżeli 

takie wartości zostały określone, lub 

2) testy eksploatacyjne nie są wykonywane z 

częstością określoną w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

11. Testy eksploatacyjne są wykonywane na 

koszt użytkownika urządzenia 

radiologicznego.  

14. W rentgenodiagnostyce, radiologii 

zabiegowej i medycynie nuklearnej testy 

eksploatacyjne dzielą się na testy: 

1) podstawowe; 

2) specjalistyczne. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

15. Testy podstawowe wykonywane są przez pracowników 

jednostki ochrony zdrowia upoważnionych do obsługi 

urządzeń radiologicznych. 
22. Jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie jest możliwe wykonanie 

testów eksploatacyjnych, dopuszcza się stosowanie przez 

podmioty wymienione w ust. 12 i 16 metod opisanych w: 

1) polskich normach albo 

2) europejskich normach, albo 

3) zwalidowanych metodach badawczych, albo 

4) instrukcjach producenta - w zakresie uwzględniającym 

ograniczenie wynikające z uwarunkowań konstrukcyjnych. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

23. Przeprowadzenie testów w ograniczonym zakresie 

powinno być jednoznacznie udokumentowane w zapisach 

potwierdzających ich wykonanie.  

24. Zapisy wyników przeprowadzonych testów z zakresu 

kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych 

są przechowywane przynajmniej przez taki okres jak 

zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją 

medyczną pacjenta, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 

641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 9. c. d. 

 25. W rentgenodiagnostyce, radiologii 

zabiegowej i medycynie nuklearnej jednostka 

ochrony zdrowia jest obowiązana do 

przekazania państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarnemu w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wyników wykonanych 

testów specjalistycznych informacji o 

uzyskanych wynikach negatywnych oraz 

podjętych działaniach korygujących. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 
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