
 

 

      
         

SZKOLENIE  

przygotowujące do egzaminu będącego podstawą do uzyskania uprawnień 

INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu IOR-S  
pełniącego wewnetrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej  

w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie stomatologiczne do zdjęć zewnątrzustnych. 
 

Termin szkolenia          22 stycznia 2022 r. Szczecinek  
 

Termin egzaminu         06 lutego 2022 r. Bydgoszcz 
 

Zakres szkolenia         Szkolenie przygotowuje do egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej 

typu IOR-S pełniącego wewnetrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony 

radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie stomatologiczne do 

zdjęć zewnątrzustnych. 

Podstawa prawna    Zgodnie z wymogami art. 7.5 ustawy z dnia 29.11.2000 Prawo atomowe  

( tekst jednolity Dz.U. 2021. 1941 ) wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań 

ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących stomatologiczne aparaty 

rentgenowskie do zdjęć zewnątrzustnych powinna sprawować osoba, która posiada 

uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. 

 

Termin szkolenia  sobota  22 stycznia 2022 r.  godz.  11.00  
 

 Miejsce                           Centrum Konferencyjne ZAMEK ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek  
 

Koszt szkolenia           440,- zł    
                                  Promocyjna cena dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. 
 Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. 
 

Opłata za szkolenie      Prosimy o dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 440,- zł 

         przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na konto : 

                                          Bydgoska Szkoła Wyższa, Bank Pocztowy S.A. O/Bydgoszcz 
                                          78 1320 1117 2057 1722 2000 0007 
 

Termin egzaminu          niedziela 06 lutego 2022 r. godz. 15.00  
 

Miejsce                           Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz. 
 

Koszt egzaminu             560,- zł  

                                       Zgodnie z art. 71 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst 

jednolity Dz.U. 2021.1941 ) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej wnosi się w wysokości 560,- zł w formie opłaty 

stanowiącej dochód budżetu państwa na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 Zgłoszenia                     karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres szkolenia.rtg@gmail.com 
 

Uwaga                           Udział w szkoleniu dla IOR-S uprawnia do zdania egzaminu w dziedzinie ochrony 
                                        radiologicznej pacjenta za wniesieniem jedynie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 140,- . 
 
Dodatkowe           Dodatkowe informacje w sprawach związanych z organizacją szkolenia są dostępne  

Informacje                     pod nr tel. 536 956 490 . 

 

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA 
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 BYDGOSZCZ 

 


