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z kontroli zażądzonej pżez Prczesa Państwowei Agencji Atonistyki
Upoważnienie do prżepaowadzen ia kontroli N r 100 lm15 z dnia 20,07.201 5l.

pżeprowadzonej W jednoslce organizacyjnej: [Jniwerslet W Biłmstoku Wydział Fizyki, ul. Konstantego

ciołkowskiego 1L, 15_245 Białyslok pżez insp€kloóW dozolu jądrowego PAA KataŻynę Donel (kierujący

kontrolą) oraz Katażynę szczygłóW w zakfesie: zgodności wykonywanej dzlatalności zwiążanej

z naraŻeniem na promleniowanie jonizu.iąc6, potegającej na uruchomieni! p€cowni rentgenowskiej

w zakhdzie Fizyki ciała stałego Wydziału Fizyki Uniwe6ytelu W Biavmsloku (pom, ,1052 i 1060) na terenie

Kampusu Uniwer§ńetu W Bialymstoku, Wydżiał Fiżyki prży ul. Kon§lantego ciołkowskiego 1L; stosowaniu

dyfraklometrów rentgenowskich HzG-4, PANalytical Empyrean oraz Mini X _ szt. 2 z warunkami

okleślonyml w zezwoleniu i z przepisami regulującyml dżiałalność obięĘ zezwoleniem;

odpowiodzialny za stan ochrony ]adiologicznej

U niwersńet W BiaĘmstoku

Wydzkł Fizyki

łDl- dr hab- Eugeniusz Żukowski - Dziekan

uI - Konstantego cb|kowskiego 1 L

1 5-245 Bialystok

Kierownik komórkl oĘanizacyjnei dzialając€i na pod§lawi. z€zwolenia Prezesa PAA:

łof. dr hab. Krzysztof szymański - Kerownik

zal<ład Fizw ciah stałego

Wydzial Fizyki

U niwersytet w BiŃmstoku

85 7457221

lnsp€Kor ochrony Radiologicznei:

Robeń cfuenończ

608 307 215

Decyżja Prezesa PAA Nr loR-3 2564/2010 Ważne do 02.11,2015l.

Ek§p.]ci lub bi.gli bioĘcy udzial w koni.oli: nje dotyczy

osoby udzielające lnfolmacji oraz składając. oświadczenia w toku kontroli:
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Robeft chrenończ- IoR
Wojciech Dobrogowski

Beata sawóniewska

Kryt.]ia kontloli:

- Uśtam z dnia 29 lBtopada 2000 i - PĘwo ,tomołg (Dz, U. z 2014 f. poż. 1512'),

- RozPożądzenle ttady Mhl§trów z dnl. i2 llPca 2006 i W spEwie szEqólowych Warunków bezpi€cznej pracy ze źródlaml
pbmienioMnia joni jąćego (D2. U, z2006 r N.140, poz.994),

" Rozpożqdz€nle Rady lniśtów z dnla 6 3l.Ęnl. 2002 r. W spEM6 przypadkóW, w których dzialalność łiąZna ż
narażeniem na promienlowanle jonizujące nie podlega obowiązkolłi uąskania zezłolenia albo zglosżenia, oraż pżypadków, w
których może być WykonylEna na PodstaMe żgłsżenia (Dż, U. ż 2002l, Nl137, poż, 1153, ż Późn, żm,),

_ RożPożądż.nlo Rady lnlłów z dnla 3 grudnla 2002 i W sprawe dokumentów wymagarrych prry składaniu Miosku o
Wydanie żga^olenia na Wykonlvanie dżialalności ał/iązanej ż naEżenien na dżałanie promlenlowania joniaJjącego 8lbo przy
z!łO9żeniu vykonrtania tej dżialalnŃci (Dż, U, ż 2002 r, Nr 22o, poz. 1a51 , z P6Żń- żń,),

_ Roźpożąd8nlo R.dy lllnl§tńw z dni§ 18 §tycznla 2005 r. WspEwie darek granienych pDmienioMniajoniżującego (Dż, U.
z 2005r M 20, poz,168),

_ RożPożądżonl. R.dy ilinblńw z dnIa 20 lubgo 2oo7 r, w spreie podstamwych Wymagań dotyczących te€nów
koniblo!€nyó i ńadżorc!,€nych (Dż. U, ż 2007 r Nl131, poż. 910),

_ RożpożądEnlo Ra.ly lłlnl.trów z dnia 23 g.udni. 2oo2 r. w sprawie wyrnagań dolyeąrych spźęlu dożymelrycżnego (Dz, U,
ż 2a02 l. Nl 23s, poż. 2a32).

- Rozpożądenle R.dy Mlnbtrów ż dnl! l0.|.rpnla 20i2., W spreie slanowisk mającyth istotne znacżenie dla apMienia
bezpiecżeństwa jądrcwego i ochrcny Ediologicznej oE inspektorów ochrorry EdiologiPnej (Dż. U. z 2o12l. poz, 1022},

- RozPożqdzenl€ liady iiinlslów z dnla 18.lycżnh 2005 r.wspEwie planÓW PoslępoMnla awarylnego wprzyp§dku zdaźeń
Ediacinyd, (Dz. U. ż 2005l, Nl 20 pe. 169, z p6żn. zń.),

_ Rozpożądz9nlo Rady illnlslrów ż .lńl. 3 grudnia 2002 ., w sPralie odpadów plomienion órcżych i WypalonĘo paliwa
jqdmweoo {Dz. U, z 2002r, Nr 230 pd,1925),

1. Pru€bi€g kont.oli- Btalenie slanu faKycznego:

celem konlroli jest sp€wdzenie czy dżiaŁlność polegająca na uruchomieniu pracowni rentgenow§kiej

w zakładzie Fizyki ciała stałego Wydziału Fizyki UnMer§ytetu W Biąmsloku (pom. 1052 i 1060) na terenie

Kampu§u Uniwersytetu W Biatymstoku, Wydział Fiąki pży ul. Konstanlego ciołkowskiego 1L; stosowaniu

dyfEklometrów rcntgenowskich HzG-4, PANalljcal Empyrean oraz Mini X - szt, 2 jest prowadzona zgodnie

zWymogami, których spełnienie bŃ warunkiem wydania żezwolenia Prezesa Pańslwowej Agencji Atomistyki

D-19197 z dnia 03-12-2014l. oraz stopnia żgodności prowadzonej dzialalności z aktualnie obowiąującym
prawem. Punkt ten zlealizcMano kontrolując doslępną w jednosice oĘanżacyjnej dokumentację i zapisy

A ięene z prowadżoną działalnością oraz pżeprowadżając wżję lokalną pomieszczeń, W których

prowadżona iest dżjałalność vtliązana z naĘżeniem na promieniowan€ joniżLjjące, Punkt odniesienia

slanowią regulaminy, instrukcje oraz procedury programu zapewnienia jakości dzialalności w żaklesie

ochrony radiologicżnej bezpieczne9o stosowania promieniowania jonźującego,

W}niki pźedstawiono w poniższej Tabeli:

cry .lżiałalność eiążana z naisżeniem na prcmienioMnie jonizuiące objęla jesl systemem
zaoewrieni§ i§kości w akEsi6 óófuN Ediolooiżnei?

2. cży program zap€Wrienis iakości stosMnia PromienioMnia jonizującego je§i opEcowany i
M/drcżoN eodnie żWmooamlen,7 Ust,2 Ustaw PBM etóńM?

3. czv loR ooslgda WEżne Wń.oane dla daneo fuoU &ialalności UDmMi6nia?
cry jeśt doslępna dokumenlacja pomieszcżeń p6cMi / maggzynu zswierająB osacolBnie
skulecznŃci o§łon bioloqienvch? d x

o?Y stan aktu€lńv pracoM, / maqażYnu iesl zqodny z dokumeńtacb? - x
6, cżv o6(!Mi, ist ożnakMn6 żoódnjć ż obówiażUiadBi óżeóiś6ńi? x

cżv Wna@no i oaakoMno I6Eńv Mda!!Mn€? x
czv Wnacżono i oaakoMno ieEnv kontroloMńe? x
cł óuńakMńó ń.oaM łódc n]b łjd!9dóry+aĘlFĄb!| Tódńi. 7 nhfui.7,,irNmi x
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cł dogteona iegt lista osób doDuszĘonvch do o.acv W Mrunkach naEżenia na oóńieńiMńie?
11 cży osoby zaln]dnione w Mruńkach na€żenia na pómienio!€nie joniając€ pNiadają ważre

bad a n la leka§ł le doou9zcz6 iac€ do DENwwarunkach naEżenia na DromieniMnie ionżOia.e?
12 cży dokon.no żaliden a pracoMlków zatfudnionvch wwBrunłach na€żen€ na kaleoońe A i B?
13 czy osoby p€clJące z na€żenień na prcmieniManie jonżujące pżesżly BlęPne plzeszkolenie z

7rkńś ó.hńńv ńdi.ló.i-n.i?
x

l4, cr lakl ódbvcla 9koleni. Gteónmo ieśl UdókUm.nlMN? x
15, c4 dosteone sa aKualne €olleminv ońd w warunkach n6ńżeńla ńe órómieniMnie ióniżlia.e? x
16, czy dogtępne są §ktualne instrukcje p6cy że lłódłaRi+€ti.Bi§!łćsąRif uBąd:€€lgsl

E*i€ęjąąBiłFócłaf€B]€€io§^óf€.€+użądćniamiwy$€żalącymi prcmieni(Mnie joniżUjące?
x

17. cł DR stanowiskach Dracv żnaiduia 3ie ułaśćiE iŃtfukcie aMNine?
cżv dosleDnv iest zakładow olan oosteooMnia awNineooworżvoadku zdażenia BdiaNineoo?

19 cży p6cMic1/ zostali pżesżłoleni na wDadek a$/adizwiażanei ze żdafuńiem iadiacvinvm?
20. ca w Nt tnićh dMch / tżećh latźó oż.DMdż6ne bvłv ć{ńPenia Mfuińe? n
21. cł iesl dosleona dokumentacia ż Dżebieou ć ieenia aMNineoo?

cży Dżebieo ćwicżenia ał€rvlneoo oodleoa ocenie kieowjctwB?
cł olMadzona iesl konlrcla naBżenla ńdwldueheoo?

24. cz bbMdbM ieśt €Widen.iź daMk lńdwid rlńv.h?
25. czy w okEsie ostatnich 5 lat dżialalności pEcovml za€Jgstro\^żno Pźekoczenia daEk x

26. cry Po sl,łiedżenlu pżekloczenia daw*i qEnidnej podjęto skutecae dżialania korygując€ i

27, czy w pl?coMi v/drożona Jest proceduE nadżoru nad dozymetńmi indywiduakrymi Wykluczająca
możliwość p€c-y beż dozymetru, lub ńaśWietlenja dozymetfu beż obecnoŚci zainleEsoMnego

2a. cży w placoMi jest Wdożony §yslem ogEnlczający możliw§ść Pżypadkorego mpbmionlońia

29. cł dosteoN iesl sDraMV śożet dór6elŃżnv?
30, czy spżęl dozymelryczny będąc-y na syposażeniu jednostki oĘ3nizacyjnej posiada akfualne

cży pwadżon€ sa Domiary dozYmelNcżne w śFdowl§ku DEcv?
32 cu Miki oóńi.ńW śmdowiśkow.h śa .u/idEń.innMne?

cu iednoslka oEaniacvlńe oó9i3d. ólóo.am 9kóleńżżak€śU óćhronv Bdiolódidńei? x
34 czy ożeDrowadżane sa sżkolenia żoodnie ż orooiamem sżkoleń?

cży w jednosle oryanizacljnej §ą wyznaczone ogoby odpowiedzialne za 9tan lechniPry
elementów lnlrastfukuN o€coMi istotnvch ż ounktu widżenia ochroN Ediolooicżnel?

X

37 cży w iednosl@ orqańiz3cynoi stcowane 9a zamkniete źódla prom€ńDleórcze? x
3a, cży wykonyv€na jest kontola §zcżelności zamknięlych źródel ż cżęstollircścią określoną

39 c! wniki kontrcli sżdelnośći źódeł s3 udokumeńoMne?
40 ca aMńo umoE na odbiór Łódel mokoaktwvch oo żkońcEniu dżlalalńości z nimi? x

cżv oosDoda*a odDadami iesl lrowadzona żoodnie z obowiazuiaclmi oźeoisami? x
42 cł plowadzona iesl ewidencia Wlwożonych odpadówpromieniotvńrcżych?
43. czy kańy ewidencyjne odpadów promieniolvólcżych pżeóos/yv/ane są pżez okBs okEśtony w x

cry odp.dy promienionłórcże pĘekaz}uane są do śktadowania lub pżelważania wterńinie
określoNń w źeMleńiu?

x

45. cży sposób pos!ępąani. ze źlódłami pDnleniotwórcżyml jesl żgodny ż żg9adami ok€ślonymi w

,16, cł olowEdzone sa vłaściE karŃ ewidencii łódel l i.h ruchu?
cł slosoMne źńdł5 Dbmi.niónróm7E nóśiedeiA (Wird..fiM? x

4a, czy prżesyłane §ą do pAA vrykazy posiadanych amknięlych Źódel promienion^órczych zgodnie z

czy sl§n faktvcznie Dosiadanvch łódel ommieniotłólczvch iesl zoodnv z orże§łaNm w*azem?
50, cry źódła promienioiłórcze są zabezpieeone pżed Usżkodzeniem, kB.|żieżą i dostaniem się W

re@ óśób ńieuoEMionvćh?
51, cży opracowano iv,drożono pmc€duĘ żabezpiedenia Źródel prcmieniolvórczych na vJypadek

bbMdżenia bE. EmóntóWćh?
x

cży w pEcoMiach żnajdują się 8klualne Egulaminy eksploalaoji akeleEtoóW / użąd4ń do

czy peBonel obsfugujący akcgl€ńtoly / ulz ądzenia do bńchyteraPii / l]żądzenia do lal€€diot€Epii

coMna i v/drożona insirlkcia !żeoladóW o

Pńania dodalłM w pżypadku apaEtów Bntg.nowśklch lub t/żądEń ż.wi.n|ących źódt proml.nlotwórcż. w pEcNni
lub w l.renl. (d.f.Ko§kopia)|
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cry jest wdożony system ognnlcżając1 możliMść prrypadkorego Ejścia osoby poslonnej w
ni. bódżaś DEN eó.Etów rentoanMkió i

nionych slo§oW8na jesl prccedu€ powigdamlanla

prcc€dura zsbeżpieczenia pżed dostępem osób postronrrych łódeł

presyłane są do pAA iniormacje o ilości i skła.lżie cheńldnym mateńał5wjąd(wych, dacie
ich wtrc4 lub pż€kazańis i ml€jso preaaeBnia ońz sposobie ich Wyłożyśtania lub

Pytania dotlalłore w pżypadku hanśpońu m.t rlełów prcmienlotwórcrych 0. iądrowych, źód€ł l odp.dów

cży jgdnosua oĘanizcyjna Wymaga!,y plzepl§aml lransponowymi,,Prcgram

opraMna wma§ana pżepisami trgn§ponolymi pi§emna

czy plzyżąd doryńelry.zlly stanoŃący Wypo§ poiażdu po9iada \łBżne świadecl,m

iednostłaorognizacyjnaop€coMła iwdlołłatymagany przepisamitńnsportowyml,Plan
malenałow olomleniolvórcżych d

* W rubryc€ lwagl w prżypadku gdy pytanle nie dolycży dżialahoścl pwadzonej W jednoste oryanizacyjnei wpl§ać x; w pżypadku
stwieftlżenia nieD@idłow§ści Wpisać N.
* niepotżebne skreślić

lnfomacje dodatkowe: -

2. Prrebieg kontroli- dokonan. crynności:

Po ustaleniu powyższego, prży§Ępiono do części pomiarcwej konholi, W czasie której dokonano pomiańw

poziomu tła promieniotwórczego w wybranych punktach otoczenia pracowni/ użądzenia pżyjmując za punkt

odniesienia warunki okleślone W Projektach ochrony €diologicznej rłJg '-FpEepr6łva*e€€-f€fi

ebeGneść niezlYią.any6h 6każ€ń premienietwóre=yoh,

W dniu kontroli aparaly nie p€cowały,

3. Wnioskl, wzmianki oraz informacje o wydanych nakazach i zakazach:

Działalność poleg€jąca na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej W zakładzie Fizyki ciała stałego Wydżiału

Fizyki Uniwercytetu W Biavmstoku (pom, 1052 i 1060) na terenie Kampusu tJniwe6fet! W Białymstoku,

Wydział Fizyki przy ul, Konstantego ciołkowskiego 1L oraz §to§owaniu dyfraktometróW rentgenowskich

HzG-4, PANalytical Empyrean oraz Mini X - sź. 2 jest prowadzona zgodnie ż wymogami, których spełnienie

było warunkiem Wydania beźerminowego zezwolenia Plezesa Państwowej Agencji Atomistyki D-l9r97

z dnia 03-12-2014r.

4. zalecenia: bezzaleceń

5. Wykaz załączników: bez zaĘcznikóW
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6. P.otokół sporządzono w dwóch jednobEmiących egzemplarźach.

pouczeniei
1) Kontrolowany może odmówić podpisania prolokołu kontroli, składając jednocześnie pi§emne Wyjaśnienie

co do prźyczyn odmowy jego podpi§ania
2) Kontrolowany może złołó pisemne zastrzeżenia lub Wy,jaśnienia co do uslaleń żawartych W protokole

kontroli W lerminje 14 dni od dnia doręczenia mU plotokołu konlroli, w§kazując iednocześnie stosowne
wnioski dowodowe (ań. 67e uśt, 6 Uśtawy z dnia 29 |istopada 2000r, Prawo atomowe), W przypadku
zlożenia pżez kontrolowanego zasl.zeżeń lub wyjaśnień, proszę o pżekazanie ich do Deparlamentu
ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomi§tyki w Warszawie przy ul. Kluczej 36,

w dniu 22.07.2015 r. zostałem pouczony o przyslugujących mi plawach i obowiąkach oraz otżymałem jeden
egzemplaż protokołu kontroli,

KONTROLOWANY: KoNTRoLuJĄcY:

lNSPEKToR
Dozoru Jądrowego ,

pańslwowa Ąqencia Alomls(yxl

^uW,
' 
Pafutrcwa Aoencja Atomislvki

lNsP.EK.lioR
Doż9Jlł Jądrowego

-!LO|M,"Kdlażyna Donel

"Xm,


