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After the TENORM phenomenon had been considered thoroughly it turned out that issues 

occur very frequently in our environment. It touches a lot of aspects of our common life, 

starting from occupational risk at work places, trough some “contaminated” goods or even  

a visit in spa, and ending on huge amount of bulk waste materials very often dumped in our 

vicinity. Each particular way of occurring of TENORM determinates some unique scenario of 

exposition. Therefore there is not a universal method for risk evaluation applicable for all 

possible situations. Moreover, TENORM occurrence’s consequences can be assessed from 

different points of view. Sometimes the public comprehension of TENORM is a plentiful 

source of very serious effects far more detrimental and painful than direct exposition to 

radiation. Risk caused by TENORM is a subject where enforcing of ALARA rule became very 

complex and multidimensional. 

In this paper some proposal of TENORM’s classification and rules of its importance 
assessment from diverse points of view are described. 

« « « 

Po bliższym zapoznaniu się ze zjawiskiem występowania TENORM okazuje się, że pro-
blem ten jest w naszym środowisku zjawiskiem powszechnym. Dotyka wielu aspektów 

naszego codziennego życia, począwszy od zagrożenia na stanowiskach pracy, kontaktu ze 

„skażonymi” wyrobami lub wizytą w sanatorium, a skończywszy na ogromnych ilościach 

odpadów lokowanych często w naszym sąsiedztwie. Każdy poszczególny sposób występowa-

nia TENORM determinuje inny mechanizm powstawania zagrożenia. Nie ma zatem 

uniwersalnej metody, która umożliwiałaby ocenę zagrożenia powstającego w każdej 

szczególnej sytuacji. Ponadto skutki występowania TENORM mogą być oceniane w różnych 

kategoriach. Bardzo często sposób, w jaki występowanie TENORM jest postrzegane przez 

społeczeństwo, stanowi źródło poważnych następstw, znacznie bardziej dotkliwych niż 

bezpośrednie skutki ekspozycji na promieniowanie. Zagrożenia TENORM jest obszarem, 

gdzie stosowanie zasady ALARA staje się problemem wielowymiarowym.  

W niniejszym artykule przedstawiono propozycje klasyfikacje występowania TENORM 
oraz zasady oceny jego wagi z punktu widzenia ochrony radiologicznej, ekonomii i socjologii. 


