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charakteryzujące samo źródło. Pomiar stężenia krótkożyciowych produktów rozpadu radonu 

dokonywany w sposób ciągły cechuje daleko większa dokładność w prze-liczeniu na jakiś 

określony odcinek czasu niż pomiar stężenia samego radonu. Względne wartości stężeń 

produktów rozpadu radonu, a tym samym i szybkość mieszania się mas powietrza, można 

oceniać w sposób ciągły w odstępach co 30 minut lub mniej. Ponieważ na podstawową 

ekspozycję składa się w przeważającej mierze kilka wysokich ekspozycji od krótkożyciowych 

produktów rozpadu radonu, dokładne pomiary ich stężenia wykonane w odpowiednich 

odstępach czasu pozwalają na efektywną identyfikację źródła i rozróżnienie jego wkładu do 

całkowitej ekspozycji na radon. Właściwa kalibracja przyrządu i minimalne straty na wlocie 
układu pomiarowego są warunkiem osiągnięcia właściwej dokładności pozwalającej na 

zastosowanie z powodzeniem bądź co bądź tylko zgrubnie określonego modelu komorowego 

źródła. 
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A framework for a regulatory system for the control of exposure of workers and members 

of the public to natural radiation sources was introduced in Council Directive 

96/29/EURATOM 13 May 1996. The directive deals with basic safety standards for  

the protection of the health of workers and the general public against the dangers posed by 

ionising radiation. In particular Title VII of the directive deals with significant increases  
in exposure due to natural radiation sources. This applies to “work activities” or industries 

within which the presence of natural radiation sources leads to a significant increase in  

the exposure of workers or members of the public and which cannot be disregarded from  

the radiation protection point of view. In accordance with Articles 40 and 41 of the directive, 

each Member State is directed to ensure the identification of such work activities and to 

setting-up the appropriate means for monitoring exposure and applying radiation protection 

measures as set out in the directive. 

To assist Member States with the implementation of the directive in general and Title VII 

in particular, the Commission has published a number of guidance documents. However, no 

guidance has yet been developed in relation to discharges from NORM industries. In order to 

begin to address this, a study was carried out, the results of which have now been delivered. 

The aims of this study were: to review the regulatory framework within Member States 
regarding the implementation of Title VII of the directive with respect to effluent discharges;  

to provide guidance for a realistic dose assessment methodology for NORM discharges and  

to establish criteria allowing the rapid identification of effluent discharges potentially requiring 

regulatory control. The results of this study will be considered by the Group of Experts 

established under Article 31 of the Euratom Treaty with a view to advising the Commission on 

appropriate guidelines. 
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In addition, the Commission has awarded a contract with a view to developing a Network 

for stakeholders involved in NORM issues to share experience and to build a common 

understanding of the inherent problems and workable solutions. The Network will aim to 

identify and promote good practice, to enhance risk awareness and to create a common risk 

culture between stakeholders. It will act as an archive for relevant documentation that will be 

available to the members of the Network. 

« « « 

Zasady systemu prawnego dotyczącego kontroli zagrożenia pracowników i osób postron-

nych naturalnymi źródłami promieniowania zostały przedstawione w Dyrektywie 
96/29/Euratom z 13 maja 1996 roku. Dyrektywa ustala podstawowe standardy bezpieczeństwa 
dla ochrony zdrowia pracowników i osób postronnych przed zagrożeniami powodowanymi 
przez promieniowanie jonizujące. W szczególności rozdział VII dyrektywy dotyczy znaczące-

go wzrostu zagrożenia powodowanego przez naturalne źródła promieniowania. Określone tam 
zasady stosuje się do „działalności zawodowej” lub gałęzi przemysłu, w których występowanie 
naturalnych źródeł promieniowania prowadzi do znaczącego wzrostu zagrożenia pracowników 
lub osób postronnych, które nie może być zaniedbane z punktu widzenia ochrony radiologicz-

nej. Zgodnie z artykułami 40 i 41 dyrektywy, każde z państw członkowskich jest zobowiązane 
do zidentyfikowania takich działalności zawodowych i do zastosowania odpowiednich 
sposobów monitoringu oraz wdrożenia środków ochrony radiologicznej, jak to opisano  

w dyrektywie. 

Aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu dyrektywy w ogólności, a zasad 
zawartych w rozdziale VII w szczególności, Komisja opublikowała wiele wytycznych. 
Jednakże brak wśród nich wytycznych odnoszących się do przemysłów wytwarzających 
materiały i odpady typu NORM. W celu ich przygotowania, przeprowadzono badania, a ich 
rezultaty zostały opublikowane. Celem tych badań było: przegląd prawa w zakresie implemen-

tacji przez państwa członkowskie zaleceń części VII dyrektywy z uwzględnieniem ścieków, 
propozycja metodologii do realistycznej oceny dawek dla odpadów typu NORM  
i ustalenie kryteriów pozwalających na szybką identyfikację strumieni materiałów wymagają-
cych kontroli. Rezultaty tych badań będą przedmiotem pracy grupy eksperckiej ustalonej  

ze względu na zapis artykułu 31 traktatu Euratom z zadaniem zaproponowania Komisji 
odpowiednich wytycznych. 

Ponadto, Komisja przyznała środki na utworzenie sieci osób i instytucji zaangażowanych 
w problematykę NORM w celu wymiany doświadczeń i zbudowania platformy dla zbadania 

problemu i zaproponowania możliwych do wdrożenia rozwiązań. Ta sieć ma na celu 
identyfikację i promowanie wśród członków tzw. dobrych praktyk, zwiększenia świadomości 
zagrożenia i stworzenia wspólnych zasad przeciwdziałania ryzyku. Będzie działała jako 
archiwum dla stosownej dokumentacji w celu jej rozpowszechnienia wśród członków sieci. 


