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§ymbol działalności: z

P RoToKóŁ NR| DJl176lm15

z kontroli zażądzonei prżez Prcze9a Państwowe' Agencii Atomistyki
U powaźnien i. do prreprowadzenla kontftrli Nr 100 lm15 z dnia 20.07.201 5L

pżeprowadzonej w jednostce organizacinej: Uniwercytet w Biatymstoku Wydzjał Firyki, ul, Konstantego

ciołkow§kiego 1 L, 1 5-245 Białystok pżez inspektoróW dożoru .jądrowego PAA: Kalażynę Doner (kierujący

kontrolą) oraz Katażynę szczygł5w w zakresie: zgodności wykonywanej działalności żwiązanei z

nalżeni€m na plomlenlowanie jonizuiąc€, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z W

zak}ćidzie Fizyki ciała stalego WydziałU Firyki Uniwersytetu w Bialymstoku (pom. 1052 i 1054) na terenie

Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki prży ul. Konstanlego ciołkowskiego 1L sto§owaniu

łódeł promieniotwórcżych oraz ich pżechowwaniu na terenie pEcowni i W magazynie źńdeł

promieniotwórczych zlokalizowanym W pom. nr 1056 , zakhdu Fiz|ki ciała stałego Wydziafu Fizyki

lJ W B - Kampus lJniwersytetu W Biąmstoku Wydział Fiżyki przy ul, Konstantego ciołkowskiego 1L w

Białymstoku z warunkami okrąilonymi wzezwoleniu iż pżeplsami regulującymi działalność objętą

żezwolani6m;

odpowigdzialny za stan och]ony radiologicznei

UniweEńet w Biaunstoku

Wydział Fizyki

plof. dl hab. Eugeniusz Żukowski - Dźekan

ul. Konstantego Ciotkowskiego1 L

1 5-245 Bialystok

Kierownik komórki oĘanizecyjn6j dziatającei na podstawie zezwolenia P.ezesa PAA:

prof- dr hab- Krzysztof szymański - Kerownik

zaklad Fizyki ciah stabga

Wydział Fżyki

U n iwe rsńe t W B ialy n sto ku

85 7457221

lmp.ktor ochrcny Radlologicznej:

Robeft chrcnowicz

808 307 215

Decyzja Prezesa PAA Nr loR-3 2564/2010 Ważne do 02,1,1.2015r.
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Eksp€rci lub bi€glibioJący udziałw kontroli: nie dotyczy

osoby udzielaiące informacii oraz składalące oświadczenia w toku kontroll:

Robeń Chrenowicz - loR
Wojcień Dobrogowski

Beata sawoniewska

KMe.ia koniroli:

- (ktaM ż dnla 29 llśtopada 2oo0 r, - Pr.wo atomowg (Dz. u. z 2014l. poz. 1512),

- Rozporźądz.nlo Rady Mhl9trów z dnl6 12 llpca 2006 r. w spwjB szczegćłowych Wafunków bapieĘnej pracY że źódłani
prcmieńiow?nia joniżującego (oz, U, z2006l, Nl140, poz,994),

- Rozpożądzonio Rady lriniśhów z dnla 6 3l€rpnl. 2002 r. W sPrawis PrżyPadków w klórych działalność zviiązana z
nańżeniem na promieniownie jonizują@ nie podlĘa ob@iązkowi użyskania zeMlenia albo zglosżenia, olaz Pż}?adków, w
kiórych może być WykonyMna na podsiałle zgloęenla (oz, U. ż 2002 r. Nr 137, pDz.1153, z późn. zm,),

_ Rozpożqdz.nlo R.dy lnl.trów ż dnl5 3 grudnl. 2002 i w spmwie dokuńenlóW srymaganych pży §kładaniu {niosku o
vrydanie EMlenia na stkoiywanle dzighlności łiążanej z naBżeniem ng działanie prcmienioMnia joniżUjąego albo Prży
zŃ9zeniu vykonywania tej działalnŃci (Dż, U- ż 2002 r. Nr 22o, poz. 1851 , z Póż^. zń.).

_ Rozpożądzonlo R.dy lillnbtlówz dnla 18 §tycznla 2005 r. Wsprawe da\rwk gmnicznych pmmieniowania ioniżUjąc€go (Dż. U.
z 2005r Nl 20, poz,168),

- Rozpożqdz€nl6 Rady inhlstrów z dnla 20 lubgo 2oo7 r, w gpńwie podstaMwych Wymagań dolyeących lelEnów
kontrolow€nyó i mdzoltMnyó (Dz, U, ż 2007 r. Nr 131 , pd, 910),

_ Roźpożądż€nlo R.dy lillnlltrów ż dnlg 23 grudnla 2002 r, W sprav!,le Wymagań dotycżąryó spżęlu dołmelrycżnego (Dż. U,
ż 2002 l, Nl 239, po2. 2032),

- Rożpożqd26nl. Rady Mlnbtrów ż dnl. l0 śleĘnla 2012 r, w gp€wie stanowisk mająrych islotńe żnacżenie dla żapewienla
bezpieczeńslwa Jądrowąo i ochlony €dioloqiczrej oEz ingpektorów ochlony lBdioloqienei (oz. u. z 2o12l. Poz. 1022),

_ RożPożndż.nl9 Rady lnbtńw ż dnla 18 !łEznl.2005.. w §Prawe planół postępoMnia aMryjneqo w prżypadku żdażeń
Ediacinyó (Dż. U, ż 2005l, Nl20 poz.169, ż późn, n,).

_ RoźPożądźonl. Rady lnl§tłów z dn|6 3 grudnla 2002 r, w sprawie odpadów pomieniolłóEąch i Wyp.lon€o paliM
jądlMgo (Dż, U, ż2002l. Nl230poż,1925),

1. Pżebieg kontrcli - ustal€ni€ stanu faklyczn.go:

celem kontroli jest sprawdzenie czy działalność polegająca na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy z W
zakładżie Fiżyki ciala slaĘo Wydżiału Fizyki Uniwercletu w Bialymstoku (pom, 1052 i 1054) na teEnie
Kampusu Uniwersletu W Białymstoku, Wydział Fizyki prży ul. Konslantego ciołkowskiego 1L; stosoweniu

źródeł promieniolwórcżych oraz ich przechowywaniu na ierenie pracowni i w ńagazynle żńdeł
promieniotwórczych zlokalizowanym W pom, nr 1056 , zakkdu Fi^lki ciah stałego Wydziału Fizyki

U w B - Kampus Uniwersletu w Białymstoku Wydżiał Fizyki przy ul, Konstantego ciołkowskiego 1L

W Baąmstoku jest prowadzona zgodnie ż Wymogami, których spełnienie byłowarunkiem wydania zeałlolenia

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki D-19196 z dnia 02-12-2014r. óEz sIopnia zgodności prowadzonej

działalności z aktualnie obowiązującym prawem. Punkl len zrealizowano konholując dostępną Wjednostce

olganizacyjnej dokumentację i zapisy a^/iążane z prc\Mrdzoną działalnością oaz pżeprcwadzając wąę
lokalną pomiegzczeń, W których prowadżona jest dzialalność zł,IiązAna z naftżeniem na promieniowanie

jonżujące, P!nkt odniesienia stanowią regulaminy, in§hukcje oraz procedury prcg€mu zapewnienia jakości

działalności w zakresie ochrony radiologicznej beżpiecznego stosowania prom ieniowania jonizującego,

Wyniki prżedstawiono w poniższej Tabeli:

cży dż.łalność iąż.na ż narażeniem na pmmieniowanie jonlżujące objęla je§t systemem
z§oamienia iakościwzak€sieochrcNradiolooiunei?

x



Prcbka Nf DJ/176/2or5 śtr, 3
2. cży PloglaD żapeMienia jakośclstosowania Fomieniowaniajoniżującego jesl opmcowany i

łdbżonvóódnie ż Wmod.miań 7Uśl 2 UślaW PBM atomó@?
x

3, cł loR oosiada Mżne Wmaoane dla daneo fuDU dżialaIności uDEMienia? X
cży jest do§Ępns dokumentacja pomiesż*ń pEcNnl/ magażynu zawieĄąca osżacoMnie
skulecznŃcioslon bioloo czNch? -

5, cżY stan akt@lnv pĘ@M / maqażvnu iest zqodnv z dokuneńlacE?'
cz DraMia ie§t óżnakoMna ,d.dnie 7 óhMirrlia.vmi DżeDisami?
cżvWnaeno i oaakMnó teBnv nadZmMne? x

8, cżV Wna@no i oaakoMńo t6ńnv kóntrólóMńó?
9, cży oznakowano magazyn źlódeł lub ++€$adó*+ł6fiisFj€|^ćł€ą€lFż9odnie z obowiązującymi x

cz dóśleDn. ieśl liśla ośóh dón!śrdóńv.h dó bBNWMlunk.ćh n.Bżenia n. DrómienióMńie?
11 czy osobyzalrudnionewł9runkgch na.ażenia na promieniowanie jońiżujące posladająważne

hadańia lek.Bkie doDuśżdaiaE dó.r.&wMnhkr.h nar5żenie n9 DromieniMnie ioniżUiae?
x

12 cżv dokonanó zlieeńle ońcMikówzalfudńjónvćhwMfuńkach na.ażenia na kaleoorie A iB? x
13, cży osoby pEcujące ż ndEżeniem na prcmienioMnie joniżUjące pżeszły ,,,ćlępne pż8zkolenie z

żakEsu oóbnv EdiólooiPrei?
x

cł fakl odbvcia sżkolenia EleDmoo i6śt Udokum6ntMńv? x
15. cł dosleone 9a akluglne leoulaminv oracv w wrunkach narażpnia na oromienioMnie ionizuia@? x
16- cży doslępne są ahu.lne inslrukcj€ pracy że źódłami prcmieniolrłóEżymi / Rąd:€Aiasi

-€Wiemjqołmi fi ódła Prcmi
x

cżV Dd ślanowiśka.n.ńN 7ńrid!l. qi. Mł.4.jM ińątń*.i. eMfuine? x
1a, cd dŃieonv ied zektedM Dlan bósleoMańia .MMneoo w DdDzdku żdżżeńla radiadi^.nn2
19, cł DEcoMid żostali oźeśżkoleńi ńa Wó6dek 8Mlii zYdaźnei że żdażeniem Edi8Nińm? x
20. czv w clalnich (Móch / tżech lataó DreDroMdżane bvlv ć ięenia aM ine? " x
21 cżv ieśl dóśleDn5 d o kU menla.ia 7 nrehiEdl l ć9i.7.ńi. aMfuinedó? x
22 c, óżebieo ćai@ńie eMMredo Dodlma ó.enie kiemMicnła? x
23. cżv DrowadżOna iesl konirola narażenia indwiduaheoo? x
24. c4 DlDMdżona iesl ewidencia darek jndwidoalnvćh?
25. cży W okEsie oslahich 5 lal dzialalności pracoMi aBjestrcs€no pżgkrccz€nia daMk x

26, cży po snłiedżeniu pżekroeeńia dasłi g€n|cżnej podjęio skuteczne dżialania korygLrjące i X

27 cży w pEcoMiwdrcżon. jest poceduE nadżoru nad dożymelEmi indywidualnymi Wyklueają.a
możliwość pracy bez dozymetfu, lub naśWietlenia dozymelru beż obecnoścl żalnte€śowanego

2a. cży w pmcovni lest wdożony systen ograniczająry możliwDść pruypadkowego napDmienienia x

cł dosteonv iest sor§Mv sDżet dołmelNdnv? x
30, cży spżęl dorymelryĘny będący na Vryposażenlu J€dnoslki o§aniżacrnej posiada aktualne x

32 cu Wniki oomiańw śbdov/iskowch ś. eideńćiónóMne?
33, cd iednoslka oroanizacvina oosi.da DDoEm sżkoleńżak€su ochrorN radiolooienei? X

Użv DfuDrouBdzarc sa §żkolenla 200dnle z omommem sżkoEń? x
cz udzi8łwsżkoleniach ieśl dókumenloMnv?

36 cży wiednost€ o€anizacfjnej są Wyżna@ne osoby odpowiedzialne za §tan technieny
elemenlów infńśtfukluN Dr.ćoMi iślohvćh ż DUnklU Ńdżenia óchrónv rsdiolMidnei?

x

37. cz W i.dńóśtcć óroanizNin6i stóśMne śa źńkńiete ŻÓdła oromienioMÓrue? x
38, cży WykonyMna jesl konlbla szczelności żamkniętych źódeł z czę§totlimścią okEśloną x

c?v \łvnlka kontrcll szc.elności źódeł sa udokumentowane? x
cz ż.Eńo Umore na odbiór Łódeł wśokóaknMw.h Dó żakóńkniu dżi.łrlnóśćiż nimi? x

x
42. czv Dlow§dzona iesl eidencia łvlwożoivch odladów Drcmleniotórczvch? x
43. czy kany ełidencyjne odpadów promieniotwórczych przechowywane są przez ok€s okEślony w x

cży odpady promieniolwórcze pżekazy!€ne są do skladow§nla luh pżetważania w Eminie
okEślonym wzeMleniU?

X

45. cży §po§ób po§lępowanla ze źród9mi prcmieniotvórcrymi jest zgodny z zasad.mi ok€śIorrymi W x

czy oloMdżone sa słaści!,€ karv ewdencii źródel i ich ruchu?
ca śtosM.e żódla ó.óńienióh{óEże bóśiadaia świade.nłB? x

4a. cży pżesyłane są do PAA wykaży poslgdanych zamknięłclr łódel pomieniotwórcżyó żgodnie z

49, c4 stan fakfuenie oosiad.nvch źódeł Dhmienion^órcach iest żoodnv ż Dżesłenvm wkezeń?
50, cży źódła prcmieniohrórcze sążabezpiedone pżed uszko.|żeniem, kBdżieżą idoslaniem się v/

€@ osób nieuoraMionv.h?
X

51, czy opEcoMrc iwdrcżono prceduĘ żabezPiPenia łódeł promieniotsórcrych na t}padek x

cży w pracowlisch żnajduią się aktualne
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czY s6 oprscowane iWdrcżone stan@BkM inslrukcie pracy? x
5 cu śt.ńeiśkM inśtfukći. nrad śa Dżeślrfurne? x
6, cł iesl ooEcMna i v/drożom lmtfukcia óżd6dów okre§owch? x

cł lnslrukcie ożeoladówok€swh sa o@slEoane? x
8. ca dosteone 9 zaDiN Dotwierdżiae DńWldłóMść śtowania iBtrukcii ożeladóW okreM.h? x
9. cł €§l oolgcowana inslfukcla DosleDMnia w svtuaciach awaMnvch? x

iesl wdloźory system 0glanieajacf możiwŃć prżypadkos€go wejściE osoby posIrcnneiW

w pżypadku terenów gęsto zaludniorrych stosMna jest procedura powiadamiania vłaściwych

czy jest vJdrożona proc€dura ż8bezpierenia pżed dostępem osób po§ltonnyń źódel

czy pżesyłane są do pAA iniorm§cje o ilości i składżie chemicłrym msteń3lówjądrowych, dacie
ich ryVózu lub pż€kazańia i migi§cu plĘMeonia oEz §posoblo ió Wykożystania lub

Pytanla dodatkNe w pżyPodku ap.Eiów Fnqgnow§klch lub użądzeń żawleEJącach źńdła preml.nbn óE. w pr.cowńi

Pyania dodatłM w pżypadku banśpońu matorialów prcmi.nlolwórcżych

czyjodńostk oBanżacylna opBcoMóla iV/drożyła vymagany pżepisańi iEŃpońoM,ymi ,Proqram

opracowana\łymaganapżepis§mi tEnspońowymi pi§emna

czy PlzyĘąd dozymelrycłry slanowiący wypo§ażenie poiażdu posiada Waźne $ł,iadecfuo

cży jednoslka organizacyjna opEcoMla i vJdrożyla wymagany prżepbami t€ngpońov/ydi ,plan
maleńalów orcmienbnłórczch dużeo

ł W fubry@ lMgl w prżypadku gdy pylanie nie dolycży dżatalności ploMdżonq w jednosl@ oĘaniżaryjnej WPisać x; w pzypadku
sM€,dżonia nieorawidowości q/pisać N.
* niepolżebne skEślić

lnfomacje dodatkowe: -

2. Prz.bi.g kontroli -dokonane crynności:

Po usialeniu powyźsżego, przystąpiono do części pomiarowej kontroli, W czasie której dokon€no pomi€róW

poziomu t|a prcmieniotwórczego W Wybranych punktach otoczenia pracowni/ użądzenia prżyjmując ża punkt

odniesienia Warunki okĘślone W Plojektach ochrony radiologicznej lub / i-+ł=epł€*adroF€-Borńiary i6
@
Nie stwiedzono podwyższonego tła promieniotwórcżego.

Pomiary mocy dawki Wykonano radiometrem FH 40 G nr 024151,

3. Wnioski, wżmianki onz info.macjo o wydanych nakazach i zakazach:

Działainość polegająca na uruchomieniu pracowni iżolopowej k|asy z w zakładzie Fizyki ciata stałego

Wydziału Fizyki Uniwersytetu W Białymstoku (pom. 1052 i 1054) na terenie Kampusu Uniwersytetu W

Biavmsloku, Wydział Fżyki pzy ul. Kon§tantego ciołkowskiego 1L; stosowaniu źńdeł prcmieniolwórczych

oraz ich pżechowywaniu na terenie p€cowni i w magazynie źródeł prcmieniotwórczych zlokalizowanym
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W pom, nr 1056 , zakładu Fizyki ciała stałego Wydziafu Fizyka U W B - Kampus Uniwersytetu W Biąmstoku
Wydział Fizyki p|zy ul. Konstanlego ciołkowskiego 1L W Biąmsloku jest prowadzona zgodnie z Wymogami,

których §pelnienie było warunkiem wydania beżtorminowego zez^/olenia Prezesa Państwowej Agencji

AlomistlJ/Ki D-19196 z dnia 02-12-2014r.

4. zal.c.nia: beż żaĘczników

5. \i/ykaż zaĘczników: bez zaĘcżnikóW.

6. Protokół 3porządzono w dwóch iednobrźmiących egzemplarzach.
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Pouczgnie:
1 ) Kontrolowany moźe odmóMć podpiśania protokołu kontloli, składając jednocześnie pisemne wyjaśnienie

co do plzyczyn odmowy j6go podpi§ania
2) Kontrolowany moźe złołć pisemne zastżeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń żawariych W plolokole

kontroli w teminie 14 dni od dnia doręczenia mu prolokołu kontloli, Wskażując jodnocześnie śtośowne
wnio§ki dowodowe (ań, 67e usl, 6 u§tawy z dnia 29 listopada 2000l, Plawo atomowe). W przypadku
Aożenia pżez konlrolowan§go za§tżeźeń lub Wyjaśnień, ploszę o przekazanie ich do Departamentu
ochlony Radiologicznej Państwowej Agencji Aiomislyki w Wa§zawie przy ul. Kruczej 36,

w dniu 22-07-2015 r, zo§talem pouczony o przysługujących mi prawach i obowiąkach olaź otrżymałem jeden
egzemdaż protokołu kontroli,

Do ustaleń zawartych w protokole zastJzeźenia nie Wniesiono l^,njesiono/ zostaną Wniesione (') do dnia ,.,,,.,,,
20.....l.
zastżożenia stanowią załącznik nr...,, do protokołU kontroli.

KONTROLOWANY: KoNTRoLuJĄcYI

DzlEKAN WYDzlAŁlJ FlzYł

Ę Z*,I-*-a4dr hab. Ług?Ąiusz zuk wskl

Pań§twowa Aqencia A{omiśtvkl
lNsPEKi.oR

D91l, J4drowego

- 'J,-a?żerq r,alałżna Donar
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