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Szanowny Panie Prezesie,  

odpowiadając na pismo z dnia 15 stycznia 2021 r., znak: NRL-ZRP.0212.1540.2020.OB, przy 

którym przekazano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji 

zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji.

W projektowanym rozporządzeniu uwzględniono uwagi zgłoszone do § 3 poprzez:

1) wykreślenie w ust. 1 pkt 8 w brzmieniu: „datę wykonania aktualnych testów 

specjalistycznych”;

2) doprecyzowanie w ust. 1 pkt 9 nadając mu brzmienie: „negatywny wynik testu 

specjalistycznego i podjęte środki naprawcze”. Konieczność uwzględnienia powyższej 

informacji w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych wynika z art. 33r ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe1, zgodnie z którym w Krajowej Bazie są 

przetwarzane informacje o urządzeniach radiologicznych, których dotyczyły negatywne 

wyniki testów, o których mowa w art. 33l ust. 15. Jednocześnie należy wskazać, 

iż uwzględnienie powyższej informacji w projektowanym rozporządzeniu nie nakłada 

nowych obowiązków na jednostki ochrony zdrowia, z uwagi na fakt, iż obowiązek 

przekazywania informacji o uzyskanych negatywnych wynikach testów specjalistycznych 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 623 Prawo atomowe
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urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych i podjętych środkach 

naprawczych, został wskazany w art. 33l ust. 15 ww. ustawy2.   

Odnosząc się natomiast do uwagi dotyczącej zmiany wyrazu „instalator” na wyraz „dostawca”  

w projektowany rozporządzeniu wskazano, iż  informacja dotycząca urządzeń radiologicznych 

obejmuje „nazwę dostawcy lub instalatora”. Zgodnie z art.33l ust.7 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. prawo atomowe testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń 

pomocniczych są wykonywane przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony 

zdrowia, przy udziale przedstawicieli odpowiednio dostawcy lub podmiotu uprawnionego do 

instalowania, uruchamiania lub obsługi tych urządzeń.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

2 Art. 33l ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Jednostka ochrony zdrowia 
przekazuje właściwemu organowi, który wydał zgodę na prowadzenie działalności związanej z 
narażeniem, o której mowa w art. 33p albo art. 33q, informację o uzyskanych negatywnych wynikach 
testów eksploatacyjnych w radioterapii lub testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz 
urządzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
protokołów wyników tych testów.
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