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ROCZNA DAWKA SKUTECZNA 3,3 mSv/rok 

wg Raportu PAA:  „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2012 roku”
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Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych
w powierzchniowej warstwie gleby [Bq/kg] 

wg: Radiologiczny Atlas Polski 2011



Obecny stan prawny dotyczący ochrony populacji 
przed zagrożeniem promieniowaniem jonizującym w budynkach 

opiera się na dwóch ustawach sejmowych: 

• PRAWO ATOMOWE (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264)
• PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z
późn. zm.; Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 

oraz na aktach prawnych wydanych z mocy tych ustaw:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.01.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości 
naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych 
w budownictwie,oraz kontroli zawartości tych izotopów. (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 29)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania 
jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168)

3 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, Dział VIII, Rozdz.3).

OBECNY STAN PRAWNY



Prawo Atomowe (Art. 13.2):
„dawki graniczne nie obejmują narażenia na promieniowanie naturalne, 
jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone w wyniku działalności człowieka, 
w szczególności nie obejmują narażenia 
pochodzącego od radonu w budynkach mieszkalnych (...) 

jak również narażenia nad powierzchnią ziemi od nuklidów promieniotwórczych 
znajdujących się w nienaruszonej skorupie ziemskiej”. 

Problem ochrony przed radonem pojawia się jedynie w odniesieniu do osób pracujących
„...w zakładach górniczych, jaskiniach i innych miejscach pod powierzchnią ziemi 

oraz w uzdrowiskach” (Art. 23.3).

OBECNY STAN PRAWNY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:

„średnie wartości roczne ekwiwalentnego stężenia radonu w pomieszczeniach budynku 
przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości, 
określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych

...dla osób z ogółu ludności, dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna 
(efektywna), nie może przekraczać 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego.



STAN PRAWNY do 2002

Do 2002 roku obowiązywało w Polsce Zarządzenie Prezesa PAA (MP Nr 35, 1995)
dotyczące dopuszczalnych średnich rocznych stężeń radonu 

w powietrzu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Wartości te nie powinny przekraczać:

• 400 Bq/m3 (dla budynków wybudowanych przed 1998r.)
• 200 Bq/m3 (dla budynków wybudowanych po 1998 r.)

Powyższe wartości stężeń aktywności radonu były zgodne z zaleceniami Komisji 
90/143/Euratom (Council Directive No 96/29 Euroatom, 13.05.1996). 

Przekroczenie tych wartości wymagało podjęcia środków 
ograniczających stężenia radonu. 

Zarządzenie Prezesa PAA implikowało także konieczność wykonywania badań 
mających na celu wskazywanie domów, w których dopuszczalny poziom radonu jest 

przekroczony, jak również określenia metody pozwalającej na przewidywanie, 
czy na danym terenie można stawiać domy mieszkalne.



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, 
a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie,

oraz kontroli zawartości tych izotopów.
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Dziennik Ustaw Nr 4 Poz. 29



Maksymalna dawka  < 1mSv/rok

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI f1 i  f2

CZAS PRZEBYWANIA
W DOMU

7 000 h / rok
ok. 80 %
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MOC DAWKI
OD RADU, TORU, LUB POTASU

PROMIENIOWANIE OD PODŁOGI, ŚCIAN I SUFITU:

Bq/kg à Gy/h
(Ra = 0,92; Th = 1,1; K = 0,08 *10-9)
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WSPÓŁCZYNNIK
KONWERSJI
Gy à Sv
0,7 Sv/Gy

WYLICZONE MAKSYMALNE STĘŻENIA RADU, TORU I POTASU:
CRa = 276 Bq/kg ≈ 300 Bq/kg
CTh  = 231 Bq/kg ≈ 200 Bq/kg
C K = 3176 Bq/kg ≈ 3000 Bq/kg

f2 = Cra < 200 Bq/kg1
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C
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C
300Bq/kg
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NOWA DYREKTYWA RADY UE

m.in.
• System ochrony przed promieniowaniem (dawki graniczne)
• Narażenie: zawodowe, medyczne, ludności 
• Kształcenie, szkolenie, informacja w zakresie OR
• Obowiązki państw i właściwych organów

73 strony, 10 rozdziałów, 19 załączników



Nowa Dyrektywa aktualizuje i ujednolica
prawodawstwo w krajach członkowskich UE

w oparciu o najnowsze badania naukowe
i doświadczenia służb dozorowych

Zapisy Dyrektywy odzwierciedlają wyniki 20-letnich 
badań w zakresie ochrony radiologicznej 

(IAEA, WHO, OECD, ICRP)

NOWA DYREKTYWA RADY UE



NOWA DYREKTYWA RADY UE
Nowy podział 

sytuacji narażenia na promieniowanie jonizujące:

zgodnie z zaleceniami ICRP Publikacja103/2007

ü narażenie planowane – działalność ze sztucznymi źródłami 
promieniowania jonizującego i z materiałami NORM oraz narażenie 
załóg samolotów

ü narażenie istniejące (chroniczne) - sytuacja, która już istnieje 
w momencie podjęcia decyzji dotyczącej jej kontroli... wynika z miejsca
przebywania, a nie z prowadzonej działalności (radon w budynkach,
narażenie zewnętrzne od promieniowania gamma emitowanego przez
materiały budowlane, tereny skażone po zdarzeniu radiacyjnym
lub dawnej działalności)

ü narażenie wyjątkowe – sytuacje awaryjne wymagające 
podjęcia pilnych działań à plany postępowania awaryjnego



NOWA DYREKTYWA RADY UE

sytuacje narażenia wyjątkowego:
à dotychczas: poziomy interwencyjne
à obecnie:  kompleksowy system, obejmujący m.in. analizę zagrożeń 

i uwzględnienie ich w systemie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi.

sytuacje narażenia wyjątkowego i istniejącego:
à poziomy odniesienia (reference level) pozwalające na ochronę osób w taki 

sam sposób, jak w sytuacjach narażenia planowanego - dawki graniczne 
i ograniczników dawek.

NORM à objęte kontrolą dozorową tak, jak inne działalności związane 
z wykorzystaniem sztucznych źródeł promieniowania jonizującego

Narażenie na promieniowanie naturalne jest traktowane, 
tak samo jak narażenie od sztucznych źródeł promieniowania,

jako sytuacja narażenia planowanego 



NOWA DYREKTYWA RADY UE

Narażenie na promieniowanie γ od materiałów budowlanych
à sytuacja narażenia istniejącego

Ustala się poziom odniesienia dla promieniowania gamma emitowanego 
przez materiały budowlane wewnątrz budynku (po uwzględnieniu narażenia 

„na zewnątrz”) na poziomie 1 mSv/rok

Narażenie personelu latającego 
à sytuacja narażenia planowanego

W odniesieniu do załóg samolotów, 
dla których przewiduje się przekroczenie dawki 6 mSv/rok 

stosuje się odpowiednie wymogi Dyrektywy (rozdz.VI „Narażenie zawodowe”)



NOWA DYREKTYWA RADY UE

Narażenie na radon w pomieszczeniach zamkniętych 
(budynki mieszkalne i stanowiska pracy) 

rozpatrywane jest jako sytuacja narażenia istniejącego

Ustanawia się poziom odniesienia (referencyjny)  
średniego rocznego stężenia radonu nie wyższy niż 300 Bq/m3, 

z możliwością zmiany tej wartości, uzasadnioną warunkami krajowymi. 

Miejsca pracy, w których stężenie średnie roczne radonu
przekracza poziom referencyjny mimo zastosowania optymalizacji,

wymagają zgłoszenia („notification”)
i  jeżeli dawka skuteczna może przekroczyć 6 mSv/rok, 

traktowane są jako sytuacje narażenia planowanego

W celu zarządzania długoterminowymi zagrożeniami wynikającymi 
z narażenia na działanie radonu w mieszkaniach, budynkach użyteczności 

publicznej i w miejscach pracy 
tworzy się Krajowy Plan Działania w zakresie radonu (Art. 103)



NOWA DYREKTYWA RADY UE



NOWA DYREKTYWA RADY UE



NOWA DYREKTYWA RADY UE



KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W CELU ZARZĄDZANIA 
DŁUGOTERMINOWYMI ZAGROŻENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NARAŻENIA 

NA RADON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 54, 74 I 103

Strategia służąca prowadzeniu badań w zakresie stężeń radonu
w pomieszczeniach lub stężeń gazu glebowego, zarządzania danymi pomiarowymi 
oraz ustanowieniu innych istotnych parametrów 
(rodzaje gleby i skały, przepuszczalność oraz zawartość Ra-226 w skale lub glebie)

Podejście, dane i kryteria stosowane do wyznaczenia obszarów lub określenia 
innych parametrów, które mogą być stosowane jako konkretne wskaźniki sytuacji 
potencjalnie wysokiego narażenia na radon

Identyfikacja rodzajów miejsc pracy i budynków dostępnych publicznie
(żłobki, przedszkola, szkoły, miejsca pracy pod ziemią) gdzie konieczne są pomiary 
na podstawie oceny ryzyka z uwzględnieniem godzin ich zajmowania

Podstawa ustalenia poziomów referencyjnych dla budynków mieszkalnych 
i miejsc pracy. (ustanowienie różnych poziomów referencyjnych dla różnych 
zastosowań budynków: budynki mieszkalne, budynki dostępne publicznie, miejsca 
pracy - istniejące i nowe

Przydział obowiązków (rządowych i pozarządowych), mechanizmy koordynacyjne 
i dostępne zasoby w celu realizacji planu działania 

Strategia ograniczenia narażenia na radon w budynkach mieszkalnych



Strategie dotyczące ułatwienia działań naprawczych prowadzonych po 
zakończeniu budowy.

Strategia (metody i narzędzia) identyfikacji materiałów budowlanych
charakteryzujących się znaczną emisją radonu

Strategia na rzecz komunikacji w celu podniesienia świadomości społecznej
oraz informowania lokalnych decydentów, pracodawców i pracowników 
o zagrożeniach związanych z radonem, w tym w połączeniu z paleniem papierosów.

Wskazówki w sprawie metod i narzędzi pomiarowych oraz działań naprawczych
(kryteria służące akredytacji służb pomiarowych i rekultywacyjnych)

Zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz badań dotyczących radonu
oraz na rzecz działań naprawczych, w szczególności w odniesieniu do prywatnych 
budynków mieszkalnych z bardzo wysokimi stężeniami radonu

Długoterminowe cele w zakresie ograniczenia zagrożenia nowotworem płuc
w związku z narażeniem na radon (w odniesieniu do osób palących i niepalących)

Uwzględnienie innych powiązanych kwestii i programów
(np. oszczędności energii i jakości powietrza w pomieszczeniach)

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W CELU ZARZĄDZANIA 
DŁUGOTERMINOWYMI ZAGROŻENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NARAŻENIA 

NA RADON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 54, 74 I 103



BADANIA NATURALNEJ 
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI W IFJ PAN

1983 – doc. Tadeusz Niewiadomski
pomiary radonu w mieszkaniach (+ CLOR) - LR-115 track detectors

Radiation Protection Dosimetry 6:67-69 (1983) 
DEVELOPMENT OF TL INSTRUMENTS FOR SIMULTANEOUS RADON AND RADON DAUGHTER MONITORING 
T. NIEWIADOMSKI ,E. RYBA 

1992 – 1994 dr Małgorzata Nowina Konopka
pomiary stężeń radonu w pn-zach Polsce

Radiation Protection Dosimetry 62(4):239-244 (1995)

505 domów, metoda detektorów śladowych CR-39

1993 prof. Jan A. Czubek
„Krytyczna ocena metod pomiaru stężenia radonu w kopalniach”

1995 – 1997  prof. Jerzy Łoskiewicz
„Badania stężeń radonu i transportu do budynków”
Pomiary KUTh – dr T.Cywicka - Jakiel



BADANIA NATURALNEJ 
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI W IFJ PAN

2007 – dr hab. Krzysztof Kozak (LER IFJ PAN)



BADANIA NATURALNEJ 
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI W IFJ PAN

THE RADOSYS SYSTEM 2003
automatyczny czytnik detektorów CR-39

Licznik ciekłoscyntylacyjny
TRIATHLER

PROFESJONALNE MIERNIKI RADONU
AlphaGUARD PQ2000
AlphaGUARD PQ2000Pro
AlphaGUARD PQ2000Pro



Krajowy Plan Działania w zakresie radonuà ???

2012: 
Opracowanie dla Urzędu Miasta Krakowa:

„OCENA SKALI ZAGROŻEŃ PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 
OD RADONU NA TERENIE MIASTA KRAKOWA” 

K.Kozak,J.Mazur, D.Grządziel - Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN



USKOKI TEKTONICZNE - KRAKÓW

fragment Mapy geologicznej obszaru krakowskiego 
(R.Gradziński, 2009)

uskoki stwierdzone uskoki prawdopodobne



PROPONOWANE REJONY BADAŃ
RADONOWYCH (aglomeracja krakowska)

• indeks ryzyka radonowego RI
• stężenia radonu w budynkach

· dzielnica II Grzegórzki - wschodnia część dzielnicy 

· dzielnica III Prądnik Czerwony 

· dzielnica IV Prądnik Biały

· dzielnica VI Bronowice

· dzielnica VII Zwierzyniec – Wola Justowska, pd. stoki wzg. Sowiniec

· dzielnica VIII Dębniki – pn-wsch. część dzielnicy oraz okolice Tyńca

· dzielnica XI Podgórze Duchackie;

· dzielnica XIII Podgórze – okolice Krzemionki

· dzielnica XIV Czyżyny – część północno-zachodnia dzielnicy

· dzielnica XV Mistrzejowice



CENTRUM RADONOWE
Międzynarodowa Pozarządowa 
Sieć Naukowa

WYSTĄPIENIA:

à DO PREZESA PAA 
z ofertą pomocy przy tworzeniu 
krajowego planu działania w zakresie radonu

à do NCBiR 
o finansowanie projektu wspomagającego 
badania w celu rozpoznania „sytuacji radonowej” w Polsce
i metodyk zmniejszania zagrożenia od radonu

Krajowy Plan Działania w zakresie radonuà ???



ü Zebranie dostępnych danych archiwalnych
– wyniki pomiarów stężenia radonu w domach; identyfikacja regionów bez wyników pomiarów

ü Utworzenie zespołu ekspertów z różnych dziedzin, koordynacja działań

ü Czynniki geogeniczne 
– wytypowanie na podstawie map geologicznych terenów o możliwym zwiększonym 

„zagrożeniu radonowym” (Ra-226, uskoki tektoniczne)

ü Czynniki antropogeniczne
- określenie typowych rodzajów budynków, gęstości zaludnienia, rodzajów budynków 

(mieszkalne, publiczne) struktura wiekowa, stosowane techniki budowlane, styl życia 

ü Reprezentatywność badań
ustalenie próbkowania: np. 0,5% mieszkań w miastach powyżej 100 tys.mieszkańców 
à opracowanie statystycznych metod analizy wyników, ustalenie metod obliczania stężenia 
średniorocznego na podstawie pomiarów krótkoterminowych (wykorzystanie sezonowych    
współczynników korekcyjnych)

üAspekty socjologiczne 
- akcja informacyjna (mieszkańcy, władze lokalne, biura projektowe i budowlane), 
metody obniżania stężeń radonu w budynkach, techniki zabezpieczeń radonowych 

üZapewnienie jakości pomiarów (QA )
- metody pomiarów, kalibracja mierników, pomiary interkalibracyjne, 

ustalenie procedur pomiarowych

Krajowy Plan Działania w zakresie radonuà ???



Jadwiga Mazur


