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uPoWAżNlENlE Do PRZEPRoWADZEN|A KoNTRoLl Nr {oo/2or5

Na podstawie ań. 65a U§t. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r, Prawo atomowe
(Dz. u. z 2014l. póz. 1512) upoważniam do pżeprowadżenia kontroli W jednostce
organizacyjnej: Uniwersytet W Białymstoku, Wydział Fizyki, ul, Konstantego ciołkowskiego 1L, 15-245
Białystok,

1, zakres konlroli:

1,1, Kontrola żgodnoóci wykonywangi działalnóci żltiązanq z nalażeniem na p]omieniowanie
|onlzuiące, pologającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy z w zakładzie Fizyki ciała stałego
Wydziału Fżyki Uniwe6ytetu w Białymstoku (pom, 1052 i 1054) na terenie Kampusu Uniwersytetu w
Białymstoku, Wydział Fizyki pży ul, Konstantego ciołkowskiego 1L; stosowaniu źródeł
promieniotwÓrcz}r'ch oraz ich przechowywaniu na lelenie pracowni iW magazynie źódeł
promieniotwórcżych zlokalizowanym W pom. nr 1056 , zakładu Fizyki cia}a stałego WydziałU Fizyki
U w B - lGmpus Uniwersytetu w Bia]ymstoku Wydział Fiżyki pży u|, Konstantego ciołkowskiąo lL w
Białymstoku z warunkami okre6lonymi wzelwolenlu i z prżepisami rgulurącymi działalność
obiętą zezwolenlem (03.014.06 z);

1,2. Kontrola zgodności wykontMane| działalności v,'lązańą z na.ażeniem na prcmleniowanie
lonluuiące, polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w zak+adżię Fiżyki ciała sbłego
Wydziału Fizyki Uniwersytetu W Białymstoku (pom. 1052 i 1060) na terenie lGmpusu Uniwersytetu W
Białymstoku, Wydżiał Fżyki przy ul, Konstantego ciołkowskiego lL; stosowaniu dyfrakiometróW
rentgenowskich HzG-4, PANalytical Empyrean oraz Mini X - sż. 2 z warunkami ok.eólonymi
wzezwoleniu i z pżepisami r9guluiącymi dzialalno6ć objętą zezwoleniem (03.014.07 RTs);

1,3, Konirola zgodności wykonywanei działalności ż\riązanq 2 nalażeniem na promieniowanle
ionizuiące, polegającej na §tosowaniu ipżechowywaniu źródeł promieniotwórczych W Pracowni
DydakMi Fiżyki, 15-245 Białystok, ul, Konstantego ciołkowskiego 1L, l piętro, pom. nr 2013 z
warunkaml określonymi W zezwoleniu i z prżepisami regulującymi działalność objętą
zezwoleni€m (03.014.08 z);

2. Kontrola zostanie pżeplowadzóna plzez inspektorów dozoru jądrowego:
2,1. Katarżynę Dohel - ląitymacja służbowa nr 00024;
2,2. Katażynę szczygh'W - legitymacja służbowa nr 00028;
3. Biegli lub specjaliści biorący udżiałW kontroli: nie dotyczy
4. Termin kontroli:
4.1. łe.,. _Q_v ..?Qb: data rozpoczęcia kontroli;
4.2. -24. ą. - aLVr- pżewid]Avani termin zakończenia kontroli.
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poucżenle

Doobowlęków łontrolowanąo nal.ży:
1) Umożliwienie oQanom dozolu iądDwego swobodnego B§tępU, ż nieźbędny,n §pżętem, o każdeipoże, na te€n, do oblektóW

l Pomieszcżeń kontrclowanej jednostłi oĘanżacyjnej, a lalde do należąqch do niej śrcdków llansPodu,
2) umożliwienie oĘanom dozoru jądrcwąo pźepmw€dzonla kontDll l zapałnlsnl€ odpowlsdnló warunków do j€i

pżePEMdzenia, w lym Umożliwienie PżeP(Ńadżenia ollędżin tercnu, obiektów, pomie§żcżeń i Użądzeń kontrolowanoj
igdnoslki oBanizacyjn6j oraz nalsżących do nigj §odków t€n§Porlu i ich utMalania ża Pomoą apłatury i ślodków
technicznych §luźących do Utlwalania obńzu i dźwięk,], pobi€rania próbok do badań laboraloryinych, pzeprcwadzenia
niezależnyoi pomiaówtechnicżnych i dozym8trycżnych,

3) udoslępni€nae konlrolującemu dokumgntów, k§iąg oraz annych nośników infomacji należących do kontlc'lowEnej jednostki,
dotyczących bezpigczsń§lwa jądrcwąo i oófuny €dlologiożnej oĘż żab€żpiecżenie doklmentow i innych doMdów,
spożądzenie iwydanć kopii dokumentów i innych nośnlków aniormacji na ądani6 organu kontroli,

4) udżlelanie oEanom dozoru jądrcwego Pisemnych lub Ustnych wyjaśnisń w sptawaó objętycn konlrolą i umożliwignie we4€nia
i plz3§|uchania kierownika i pracowników kontrclo$€nej jedno§tki oQanżacyjn€j, a także łacownjka żewnętznsgo lub
pEkvkanta na żąd§nie oQanu końloli,

5) Pisemne w§k.żanie ośoby upowdnionej do lepleżentowania konlrolowanego w trakds kontroli, §zcz.gólnis podczas iego

6) prcwadżenle i pżechoły,ł€nie w §led2|bie iedno§tłl książki kontrola, pz€chowywanag upoważnbń i protokółów konlroli, a także
nieżwloene okażanie o€anom dozoru jądrcwego ksi+ki konholi po W§żcżęćiu kontloli,

7) dokony!!€nie w ksi+ce konlroli wpisó/v o Wykonaniu nakazóq i aęz6q olaż decyżji nakażująoych U§unięcie
nieprawidłow§ści, zaleceń pokontrolnych oraż wpi§ów o uchyleniu tych nakażów, zakazów, decrzji lub zaleceó

Praw. kontroldan.go:
Konlfolowany j€§t zwolniony z obowiąku okażania k§iążki kontrcla, jgż€li j€j okażanis j€§l naemożliw€ zs względu na udo§lępnisnis
jej innemu o€anowi kont oli.


