
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na 

środowisko 

w Pracowni Rentgenowskiej Centrum Medyczne „Batorego” Aleje Stefana Batorego 77 

33-300 Nowy Sącz 

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 
 
Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające 
na: 
 
 1. uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: 
 -aparat diagnostyczny stomatologiczny punktowy- Planmeca Intra (stacjonarny ) 
 -aparat stomatologiczny pantomograficzny + CBCT - CS 8100 3D     (stacjonarny ) 
             - aparat ogólnodiagnostyczny -Multix Compact K                                 (stacjonarny ) 
 2. uruchamianiu Pracowni: decyzja wydana przez MPWIS w Krakowie: 
 -decyzja nr 1/28/2010       z dnia 26.04.2010r.     /Multix Compact K , Planmeca Intra / 
              -decyzja nr 1/149/2017     z dnia 13.12.2017r.      /CS 8100 3D / 
zgoda MPWIS – decyzja z dnia 17.02.2020 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem 
promieniowania  jonizującego w celach medycznych polegającej na udzielaniu  świadczeń 
zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydaną przez MPWIS w Krakowie – decyzja 
nr 3/6/2020  z dnia 17.02 2020 
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: 
-dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od VI 2019 do VI 2020) zmierzona 
dawka efektywna wyniosła: poniżej progu czułości błony dozymetrycznej 
Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych. 
Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonano dla każdego z aparatów RTG. Wyniki pomiarów 
wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem 
promieniowania  X. 
Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z 
przepisami. 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 
2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: 
- pracownicy: 20mSv/rok; 
- ogół ludności : 1mSv/rok. 
 
Uwaga: 

• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 
miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

• Pracownia Rentgenowska Centrum Medyczne „Batorego” Aleje Stefana Batorego 77 33-300 
Nowy Sącz nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. 


