Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej
Wykształcenie
Lp. Stanowisko

wyższe,
specjalność

fizyk, chemik,
elektryk,
1

Operator reaktora
badawczego

elektronik,
mechanik,
informatyk i
pokrewne
fizyk, chemik,
elektryk,

2

3

Dozymetrysta
reaktora badawczego

Starszy dozymetrysta
reaktora badawczego

elektronik,
mechanik,
informatyk i
pokrewne
fizyk, chemik,
elektryk,
elektronik,
mechanik,
informatyk i

średnie,
zawód w
zakresie

Staż pracy w
warunkach
narażenia (w latach)

Zakres
szkolenia

2 w jednostce
eksploatującej reaktor

R-O

nukleonik,
energetyk,
elektryk,
mechanik,
elektronik,
elektromechanik i
pokrewne

elektronik,

1 w pracowni lub

chemik,
elektromechanik,
nukleonik

zakładzie dozymetrii w
jednostce
eksploatującej reaktor

-

2 na stanowisku
dozymetrysty reaktora

R-D

R-D

pokrewne

4

Kierownik zmiany
reaktora badawczego

fizyk, chemik,
elektryk,

nukleonik,
energetyk,

z wykształceniem
wyższym - 1, z

elektronik,
mechanik,

elektruk,
mechanik,

wykształceniem
średnim - 3 - na

informatyk i
pokrewne

elektromechanik i
pokrewne

stanowisku operatora
reaktora badawczego

-

1 na stanowisku
kierownika zmiany

R-OK

fizyk, chemik,
5

Kierownik reaktora
badawczego

elektryk,
elektronik,
mechanik,
informatyk i

reaktora

R-OK

Wykształcenie
Lp. Stanowisko

wyższe,
specjalność

średnie,
zawód w

Staż pracy w
warunkach
narażenia (w latach)

Zakres
szkolenia

zakresie

pokrewne
Zastępca dyrektora do
spraw
bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony
6

7

8

9

radiologicznej w
jednostce
organizacyjnej
posiadającej reaktor
badawczy

elektronik,
mechanik,
informatyk i
pokrewne

Specjalista do spraw
ewidencji materiałów
jądrowych

dowolne

Operator
przechowalnika
wypalonego paliwa
jądrowego

fizyk, chemik,
elektryk,
elektronik,
mechanik,
informatyk i
pokrewne

fizyk, chemik,
elektryk,
Kierownik składowiska
elektronik,
odpadów
mechanik,
promieniotwórczych
informatyk i
pokrewne

Kierownik zakładu
10

fizyk, chemik,
elektryk,

unieszkodliwiania
odpadów
promieniotwórczych

fizyk, chemik,
elektryk,
elektronik,
mechanik,
informatyk i

-

1 na stanowisku
kierownika reaktora

R-OK +
R-D

dowolne

1 w jednostce
posiadającej materiały
jądrowe

S-E

elektryk, chemik,
mechanik,
nukleonik

1 w hedbistce
eksploatującej
przechowalnik
wypalonego paliwa
jądrowego

S-O

elektryk, chemik,
mechanik,
nukleonik

z wykształceniem
wyższym - 1, z
wykształceniem
średnim - 3 - w
składowisku odpadów
promieniotwórczych
lub zakładzie
unieszkodliwiania
odpadów
promieniotwórczych

S-O

-

3 w składowisku
odpadów
promieniotwórczych
lub zakładzie
unieszkodliwiania

S-O

Wykształcenie
Lp. Stanowisko

wyższe,
specjalność

średnie,
zawód w

Staż pracy w
warunkach
narażenia (w latach)

Zakres
szkolenia

zakresie
odpadów
promieniotwórczych

pokrewne

Operator akceleratora

11

stosowanego do
celów innych niż

fizyk, chemik,
informatyk,

medyczne z
wyłączeniem
akceleratorów
stosowanych do
kontroli pojazdów

dowolne
techniczne,
dowolne
przyrodnicze

elektryk,
elektronik,
mechanik,
nukleonik i
pokrewne

z wykształceniem
wyższym - 0, z
wykształceniem
średnim - 1 - w
pracowni
akceleratorowej

A-A

12

Operator akceleratora
stosowanego do
kontroli pojazdów

dowolne

dowolne

0

A-A

13

Operator akceleratora
stosowanego do
celów medycznych
oraz urządzeń
teleradioterapii

fizyk, chemik,
biolog,
dowolne
medyczne,
dowolne
techniczne

elektryk,
elektronik,
mechanik,
medyczne,
nukleonik

z wykształceniem
wyższym - 0, z
wykształceniem
średnim - 1 - w
pracowni
akceleratorowej

S-A

z wykształceniem
wyższym - 0, z
wykształceniem
średnim - 1 - w
pracowni
radioterapeutycznej ze
źródłami
promieniotwórczymi

S-Z

14

Operator urządzeń do
brachyterapii ze
źródłami
promieniotwórczymi

fizyk, chemik,
biolog,
dowolne
medyczne,
dowolne
techniczne

elektryk,
elektronik,
mechanik,
medyczne,
nukleonik

Typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
oraz rodzaje działalności, do których nadzorowania
uprawniają
Lp.

Typ
uprawnień

Rodzaje działalności, do których nadzorowania inspektor uzyskuje
uprawnienie
Przechowywanie, transport, obrót i stosowanie zamkniętych źródeł
promieniotwórczych oraz instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń

1.

IOR-1Z

zawierających źródła promieniotwórcze o aktywności mniejszej niż wartość P2, o
której mowa w załączniku nr 2 do ustawy - Prawo atomowe, z wyłączeniem
stosowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych

2.

IOR-1R

Uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
do celów innych niż medyczne wraz z uruchamianiem pracowni, w których mają
być one stosowane, w tym pracowni, w których mają być stosowane aparaty
rentgenowskie
Działalności, do których nadzorowania uprawnione są osoby posiadające
uprawnienia typu IOR-1Z i IOR-1R. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie,
składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów

3.

IOR-1

promieniotwórczych oraz obrót nimi, z wyłączeniem stosowania źródeł
promieniotwórczych w celach medycznych oraz z wyłączeniem przetwarzania,
przechowywania, składowania i transportu wypalonego paliwa jądrowego.
Produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami z wyłączeniem urządzeń
zawierających źródła promieniotwórcze stosowanych w celach medycznych.
Budowa, eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk odpadów
promieniotwórczych z wyjątkiem składowisk odpadów promieniotwórczych
przeznaczonych do składowania wypalonego paliwa jądrowego. Zamierzone
dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów
powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do
implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm), obrót tymi wyrobami oraz
przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium tych
wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje
promieniotwórcze
Działalności, do których nadzorowania uprawnione są osoby posiadające

4.

IOR-2

uprawnienia typu IOR-1. Przetwarzanie, przechowywanie, składowanie i transport
wypalonego paliwa jądrowego oraz wzbogacanie izotopowe. Budowa, rozruch,

Lp.

Typ
uprawnień

Rodzaje działalności, do których nadzorowania inspektor uzyskuje
uprawnienie
eksploatacja i likwidacja obiektów jądrowych. Budowa, eksploatacja, zamknięcie i
likwidacja składowisk odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do
składowania wypalonego paliwa jądrowego
Działalności, do których nadzorowania są uprawnione osoby posiadające
uprawnienia typu IOR-1. Stosowanie źródeł promieniotwórczych w celach
medycznych, produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa w celach

5.

IOR-3

medycznych urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi
urządzeniami oraz uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających
promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a także uruchamianie pracowni,
w których mają być stosowane takie źródła i urządzenia, z wyłączeniem aparatów
rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,
radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty.
Zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w
celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

