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PROGRAM ZAPEVNIENIA JAKOSCI
w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki

Uniwersytetu w Białymstoku
(aktualizowany i doskonalony na bieząco)

1. Odpowiedzialność kierownictwa jednostki organizacyjnej.

I.I. Zapewnienie, ze prowadzona polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej jest:
1.1.1. odpowiednia do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności zwtązanej

z nar ażęntęm na promieniowanie j onizuj ące,
I.I"2. spełnia wyrnagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa

jądrowego i ochrony radiologicznej (1 - ustawa z dnia 29 listopada 2000r. -
Frawo atomowe (Dz" U, z 2019 r. poz" 1792 - Obwieszczęnię Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnta 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe), 2 - Rozporządzenie Rady
N4inistrów z dnia 12 Iipca 2006 r. w sprawie szczegółovnrych warunków
bezpiecznej pracy zę źrodłami promieniowania jonizującego (Dz. U" Nr 140,
poz. 994), 3 - Rozporuądzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarueń radiacyjnych
(Dz. U. Nr 20, poz. 169), 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony ptzed promieniowaniem jonizującym
pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na teręnie
kontrolowanym (Dz. U. Nr I02,poz.1064)).

7.2. Zapewntente, żei
1.2.1. prowadzona polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony

radiologicznej jest znana i zrozumiała w komórkach organizacyjnyeh
bezpośrednio prowadzących działalność zwtązaną z natażeniem na
promieniowanie jonizujące otaz jest przeglądana pod wzgiędern jej
skuteczności,

I.2,2. opracowany program zapewnienia jakości będzie wdrozony, utrzymywany,
ajego skuteczność udoskonalana. Wszelkię zmiany w systemie określonym
programem nie zakłócą jego integralności, W jednostce ręalizowane jest to
w trakcie szkoleń nie rzadziej niż ao pięć lat w październiku oraz w miarę
potrzeb.

1,3" Ustalenie częstotliwości przeglądu plogramu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej w cęlrł zapewnienia jego stałej przydatności, adękwatrrości
i skuteczności - nie rzadziej niż raz w roku, w jednostce ustalono przegląd na
po czątku każde go roku akademi ekie go (mie siąc p ażdziernik) .

I.4. Wyznaczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej osoby odpowiedzialnĄ za
nadzór nad wdrozeniem i utrzymaniem plogramubezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, ustalenie jej podległości i uprawnień wynikających z powierzonej
odpowiedzialności. Na Wydziale Fizyki osobą tą jest Rober1 Chrenowicz.

2" Księga jakości.

2,1 . Zakr ęs działań j edno stki or ganizacyjnej obj ęty
i ochrony radiologicznej - stosowane żrodeł
urządzeń rlg. W pracowniach będziemy
promieniotwórcze oraz stosowac aparaty RTG.

programem bezpieczeństwa j ądrowego
promieniowania jonizującego, w tym
stosować i przechowywać źrodła



"trako uzasadnienie podjęcia działalności podajemy: stosowanie i przechowywanie
źród,ęł prornieniotwórczych do celów naukowych i dydaktycznych oraz stosowanię
aparatów RTG do celów naukowych i dydaktycznych.;

2.2. ObowlązlĄącę w jednostce organizacyjnej: regulaminy, instrukcje i inne dokumenty
ustanawiające procedury v/ymagane przepisami w zakresiebezpieczeństwa jądrowego
i oehrony radiologicznej :

. ręgulamin pracowni zamkniętychźródęł promieniotwórczych w kFMs,
" regulamin pracowni spektroskopii komptonowskiej,
. regulamin pracy w pracowni badań strukturalnych,
. regulamin pracy w pracowni mossbauerowskiej,
. regulamin pracy w pracowni mossbauerowskiej obowiązujący studentów,
. regulamin pracowni studenckiej-laboratorium fizyki zagrożeiśrodowiska,
. zasady pracy przy spektrometrze mossbauerowskirn,
. ogólna instrukcja postępowania awaryjnego,
o instrukeja postępowania awaryjnego dla spektrometrów komptonowskich,
o instrukcja postępowania awaryjnego dotycząca żrodła mossbauerowskiego 57co

(stanowisko spektrometru mossbauerowskiego),
c instrukcja postępowania awaryjnego dotycząca źródeł kalibracyjnych (stanowisko

studenckiej pracowni fizy cznej),
o instrukcja stanowiskowa stanowiska do ciągłej kontroli mocy dawki,
e instrukcja obsługi spektrometru cezowego,
o instrukcja obsługi spektrometru amerykowego,
c instrukcja obsługi spektrometru amerykowego + kriostat,
o instrukcja obsługi spektrometru mossbauerowskiego,
c instrukcj a po stępow ania przy zmianie źr o dła mossbauerowskiego,
c instrukcje do ówiczęń studenckich.

2"3. Opis zakresu dokumentów i ich wzajemnego oddziaływania - w opracowaniu.

3. Nadzór na dokumentami

3.1. Procedura zatwięrdzania tworzonych dokumentów oraz przeglądu dokumentów i ich
aktualizowania i ponownę go zatwier dzania j e st do skonalon a na bieżąc o .

3.2. Zapewnienie, zę tworzonę dokumenty będą:
3 "2.I " aktualizowane na bieżąco,
3.2.2, dostępne w miejscu ich uĄtkowania w odpowiedniej wersji,
3,2.3. za\Nsze ezytelne i łatwe do zidentyf,rkowania.

3,3. Zapewnienie, źe dokumenty pochodzącę z zevłnątrz będą dostępne we wskazanym
miejscu. Vy'skazano specjalnie oznaczonę miejsce w regale w pokoju 1059 Wydziału
Fizyki.

4" Kompetencje i szkolenie"

4.I. 'Wewnętrzny nadzót nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej oruzkompetencje sprawujących go osób.

4.2. Stanowiska mające istotne znaczęnie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radtologtcznej oraz kompetencj e zajmujących je osób.

4.3. Częstotliwośó i zakres prowadzonych wewnętrunych szkoleń. Ustalono szkolenie na
nterzadziej ntżco pięć lat lub częściej w raziępotrzeby.



5. Ochrona zdrowia"

5.1" Środki ochrony osobistej. Są rozdane pomiędzy pracowników lub znajdują się
w regale ze sprzętem dozymetrycznym na terenie pracowni i są uzupełniane w miarę
potrzeb.

5.2. Opieka i nadzór rnedyczny. Osoby korzystającę z pracowni przechodzą okresowe
badania w Foradni Medycyny Pracy w Białymstoku, utr. Białówny 11.

5.3. Dokumentacja medyczna. DokumentacjaznajdĄe się w Dziękanacie Wydziału Fizyki
i jest regularnie sprawdzanaprzez Krystynę Snarską.

6. Infrastruktura.

6.1, Obiekty i urządzenia istotne z punktu widzenia bezpteezeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej i ich uznanie przez kompetentne organy. Do obiektów tych zaltęzono:
c spęktrometr cezowy,
c spektrometramerykowy,
. spektlometrymosbauęrowskie,

6.2" Wyposazenie techniczne środowiska pracy. Każdę stanowisko pracy posiada
odpowiednie środki techniczne do jego obsługi (klucze, instrukcje, itp.).

6.3. Sprzęt dozymetryczny i jego wzorcowanie. Posiadany sprzęt dozymetryczny
(radiometr Rust 3, sondy SSU-3V/) są wzorcowanie zgodnie z terminem kolejnego
wzorcowania po danyrn w świadęctwi e wzorcowania pr zy r ządu.

7, Dozymetria"

7"1" Sposob kontroli narażenia na promieniowanie jonizujące. W jednostce prowadzona
jest dozymetria środowiskowa i indywidualna (1 osoba),

7.2. Częstotliwość i zakres prowadzonych pomiarów dozymetrycznych. Dozymetria
środowiskowa i indywidualna prowadzona jest w systemie kwartalnym, Pozostałe
pomiary dozymetryczne wykonywane są okazjonalnie w miar potrzeb.

8" Ewidencje.

8" 1. Prowadzone ewidencje. W jednostce są prowadzone ewidencje:
. źródęłpromieniotwórczych,
. dawekśrodowiskowych,
o dawekindywidualnych,

8,2.Wzót karl ewidencyjnych. Wzory kart stosowane w jednostce:
l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 ltpca 2006 r. w sprawie szczegółowyeh

warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr
I40, poz" 994), załącznik nr 9, II i Iż,
o Vy'łasne (Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ).
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