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Pomiary porównawcze w latach 2002 i 2003 były organizowane w ramach prac Centrum 
Radonowego, a w 2003 roku także przy wykorzystaniu środków finansowych tej pozarządowej 
organizacji. 
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One of the statutory functions of the International Atomic Energy Agency (IAEA) is to 

establish standards of safety for protection against ionizing radiation and to provide for the 

application of these standards to peaceful human activities. The International Basic Safety 
Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources 

(the BSS), published by the IAEA in 1996 and co-sponsored by several other major interna-

tional organizations, contain the basic requirements to be fulfilled in all activities involving 

radiation exposure, including exposure to radiation of natural origin. In developing supporting 

standards and practical guidance on the application of the BSS, the IAEA has given progres-

sively greater attention to exposure arising incidentally from work involving raw materials 

containing natural radionuclides. This paper describes the direction that this programme is 

taking in response to the needs expressed over the past few years by participants in various 

international meetings and conferences organized by the IAEA. A need has been identified for 

more data on activity levels, exposures and doses, as well as the factors influencing these 

parameters and governing the relationships between them in specific industrial processes 
involving naturally occurring radioactive material (NORM). Various data-gathering initiatives 

are described, including the gathering, interpretation and reporting of existing, reliable data for 

specific NORM industrial processes, and the formulation of a Co-ordinated Research 

Programme starting in 2004 to gather new data. A need has also been identified for practical 

guidance on the establishment of national systems of control over exposures to natural 

radiation, taking into account the very wide range of exposure scenarios and the necessity for 

pragmatism – that is, for radiation protection to be optimized to ensure that the degree of 

regulatory attention given to any particular situation is commensurate with what can be 

realistically achieved. The paper will describe the progress being made in this area in terms of 

conclusions to be drawn from existing guidance material, the programme for developing this 

guidance further in areas where uncertainties continue to be experienced, and the dissemination 

of this guidance in the form of training courses and other activities. 

« « « 

Jedną ze statutowych funkcji Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej (MAEA) jest 
ustanowienie standardów bezpieczeństwa w ochronie radiologicznej i zapewnienie wdrożenia 
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ich w pokojowej działalności człowieka. Międzynarodowe Podstawowe Standardy Bezpie-

czeństwa dla Promieniowania Jonizującego i Bezpieczeństwa Źródeł Promieniowania (BSS), 
opublikowane przez MAEA w 1966 roku i sponsorowane przez liczne inne duże organizacje 
międzynarodowe, zawierają podstawowe wymagania dla wszelkiej działalności wykonywanej 
w warunkach zagrożenia radiacyjnego, włączając zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
pochodzenia naturalnego. W opracowaniu pomocniczych standardów i praktycznych zaleceń 
co do stosowania BSS, MAEA zwraca coraz większą uwagę na zwiększone zagrożenie przy 
pracy z surowcami zawierającymi radionuklidy pochodzenia naturalnego. W niniejszym 
artykule opisano kierunki, w jakich program ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
wyrażanym w latach ubiegłych przez uczestników różnych międzynarodowych konferencji  

i spotkań organizowanych przez MAEA. Zidentyfikowano potrzebę zebrania większej liczby 
danych o poziomach aktywności, ekspozycji i dawek, jak również czynników wpływających 
na te parametry i ustalających relacje między nimi w poszczególnych procesach przemysło-

wych, w których występuje NORM. Opisano liczne inicjatywy gromadzenia danych, włączając 
gromadzenie, interpretację i analizę istniejących, wiarygodnych danych dla poszczególnych 
procesów przemysłowych, i sformułowanie na 2004 rok Skoordynowanego Programu 
Badawczego dla pozyskania nowych danych. Zidentyfikowano również potrzebę opracowania 
praktycznych wytycznych w celu ustanowienia narodowych systemów kontroli zagrożenia 
naturalnymi radionuklidami, biorąc pod uwagę szeroki zakres scenariuszy zagrożenia  
i potrzebę pragmatyzmu – co w ochronie radiologicznej oznacza konieczność optymalizacji, 
aby stopień zainteresowania prawodawcy konkretną sytuacją był skompensowany realistycz-
nymi efektami tego zainteresowania. Artykuł opisuje postęp, jaki został dokonany na tym 
obszarze w formie wniosków wysnutych z istniejących danych, programu rozwoju dalszych 
wytycznych w obszarach, co do których istnieją wątpliwości i rozpowszechnianiu tych zaleceń 
w formie szkoleń i innych działań. 
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A specific study concerning refractory industries has been performed by a group of Italian 

Regional Environmental Protection Agencies together with the National Environmental 

Protection Agency. The aim of this study was to evaluate the environmental impact for some 
activities dealing with NORM. 


