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Nie stwierdzono na obecnym etapie badań korelacji pomiędzy zawartością radonu  

w powietrzu jaskiniowym, a głębokością i deniwelacją obiektów jaskiniowych. 

W świetle otrzymanych wyników wydaje się konieczne zwrócenie szczególnej uwagi na 

jaskinie, w których odbywa się ruch turystyczny. Na obszarze jurajskim jest pięć jaskiń 

turystycznych i kilkadziesiąt ogólnie dostępnych, lecz w żadnej nie jest prowadzony stały 

monitoring koncentracji radonu w powietrzu jaskiniowym. 
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Polish Parlament (Seym) established November 29, 2000 year new Atomic law, changing 

it significantly many regulations in compliance with EU law. Atomic Law is in force since 

January 1, 2002 year. 

In this act the regulations of peaceful appliance of the atomic energy, real and potential 

risk due to the ionizing radiation from the artificial sources of radiation or nueclear materials, 

nuclear wastes and used nuclear fuel. The regulations of the nuclear safety, radioprotection of 

human and environment has been described in this act, too. 

In July 2001 year, Seym changed significantly Polish Geological and mining law. This act 

is valid since January 1, 2002 year. In this act the regulations for the radioprotection of workers 

from natural sources of ionizing radiation were significantly modified. 
In this paper these new regulations are described with a special emphasis on the lack of 

detailed regulations as regards of the mining wastes with enhanced natural radioactivity. 

« « « 

W dniu 29 listopada 2000 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo Atomowe zmieniając istotnie 
wiele jego zapisów i dostosowując wymagania do prawa europejskiego. Ustawa weszła  

w życie 1 stycznia 2002 roku. W ustawie określono przepisy dotyczące pokojowego wykorzy-

stania energii jądrowej, rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia promieniowaniem 

jonizującym ze źródeł sztucznych lub materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych  

i zużytego paliwa jądrowego. Wymogi bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej 

ludzi i środowiska zostały również uwzględnione w ustawie. 

W lipcu 2001 r. Sejm znowelizował ustawę Prawo geologiczne i górnicze zmieniając ją 

zasadniczo. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2002 r. Z tych powodów wymagania dotyczące 
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zagrożenia naturalnymi substancjami promieniotwórczymi zostały zmodyfikowane w istotny 
sposób. 

W niniejszym artykule opisano nowe przepisy dotyczące ochrony przed naturalnymi 
źródłami promieniowania jonizującego. Zostały one wprowadzone w postaci aktów wykonaw-

czych do Prawa geologicznego i górniczego. Omówiono również wymagania prawa 
europejskiego w tym zakresie. Podkreślono brak uregulowań w zakresie gospodarki odpadami 
górniczymi o podwyższonej zawartości naturalnych radionuklidów. 
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The main branches of Polish mining industry are the coal, copper, zinc and lead, salt and 

oil and gas mines. In many of these mines the problem of the naturally occurred radioactive 

materials is present. 

The main source of risk for the miners is due to the short-lived radon daughter products 

present in air. This source of risk is present in all Polish underground mines. In coal, copper 
and oil and gas mines the radium-bearing waters are present. This is a potential risk for the 

miners, but for the environment too, because all mine water is pumped out to the rivers. In coal 

and copper mines radium precipitates from the waters creating the risks of the internatal 

conatamination but of external gamma radiation too. 

The Polish geological and mining law needs to perform monitoring of all sources of natu-

ral radiation at the workplaces and to introduce the preventive measures, if necessary. In this 

paper the results of the monitoring and prevention measures are described. 

« « « 

Kopalnie węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, ropy naftowej i gazu 
stanowią podstawę polskiego przemysłu wydobywczego. W wielu z nich występuje problem 
ochrony przed naturalną promieniotwórczością. 

Głównym źródłem zagrożenia dla górników są krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, 
obecne w powietrzu kopalnianym. To źródło zagrożenia występuje na stanowiskach pracy 
wszystkich podziemnych zakładów górniczych. W kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi 
oraz w kopalniach ropy naftowej i gazu występują ponadto radonośne wody dołowe. Jest to 
potencjalne źródło zagrożenia górników, ale też i środowiska naturalnego na obszarach 
górniczych, ponieważ wody te są odprowadzane na powierzchnię. W kopalniach węgla 
kamiennego i rud miedzi zawarty w wodach rad może wytrącać się w postaci osadów, 
stwarzając zagrożenie skażenia wewnętrznego górników, lecz również źródło zewnętrznego 
promieniowania gamma. 

Prawo geologiczne i górnicze wymaga, by zakłady górnicze prowadziły monitoring 
wszystkich źródeł zagrożenia naturalnymi radionuklidami, tam gdzie jest to konieczne – 


