…………………………………………..
miejscowość, data

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
WNIOSEK
o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie
jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu*

rowych,

1. Oznaczenie jednostki ochrony zdrowia:

2. Siedziba, adres, telefon, fax, e-mail :

3. NIP:

4. REGON:

5. Resortowy kod identyfikacyjny:
6. Imię i nazwisko kierownik jednostki ochrony zdrowia, telefon, e-mail:

7. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności (a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony
- także okres prowadzenia działalności):
8. Inspektor Ochrony Radiologicznej (imię i nazwisko, tel. kontaktowy, numer uprawnień):

OŚWIADCZENIE
Składając niniejszy wniosek zobowiązuję się zgłaszać Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wszelkie zmiany dotyczące
informacji zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o wydanie zgody - na podstawie § 11 ust.2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek
ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej
oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. Nr 59, poz. 365)** oraz art.33q
ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792).

.......................................
podpis kierownika jednostki

* zaznaczyć właściwe
** Zmiany: Dz.U. z 2011 r. z 2011 r. Nr. 48, poz.253

Inspektor ochrony radiologicznej

Kierownik jednostki ochrony zdrowia

.....................................................

…………….........................................

(pieczęć i podpis)

(pieczęć i podpis)

Komentarz do wniosku:
Jednostka ochrony zdrowia ubiegająca się o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 33q ust.1 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792), do wniosku o wydanie takiej zgody załącza
następujące dokumenty:
a) kopię zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust.1;
b) wykaz medycznych pracowni rentgenowskich, jednostki ochrony zdrowia, które będą prowadzić
działalność objętą zgodą, wraz z ich adresami
c) imienny wykaz osób wykonujących czynności z zakresu związanego z ekspozycją medyczną
wraz z określeniem ich kwalifikacji, a w szczególności odbytych specjalizacji, staży i kształcenia
ustawicznego;
d) procedury szczegółowe, które będą stosowane, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.33c,
a w przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z wzorcowymi medycznymi
procedurami radiologicznymi – wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem wzorcowych
medycznych procedur radiologicznych, według których je opracowano (wraz z wersją
elektroniczną, edytowalną);
e) wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń wykorzystywanych
w ramach teleradiologii, wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i daty uruchomienia;
f) kopię protokołu wyników wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń
pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii;
g) oświadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrożeniu programu zapewnienia jakości,
o którym mowa w art. 7 ust.2.

