
Białystok, dn. 27 pńdziemika 20I 4 r.

PREZEs
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

wNIoSEK
o wydanie zemtolenia na wykonywanie działalności mtiązanejznarażeniem na promieniowanie

Adres do korespondencii:
Państwowa Agencja Atomistyki, Departament Ochrony Radiologicznej
ul. Krucza 36,00-522 Warszawa

l. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Fizyki, Uniwersytet w BiaĘmstoku

2. Dokładny adres, kod pocztowy, województwo:
Kampus Uniwersytetu w BiaĘmstoku, Wydział Fizyki,
ul, Konstantego Ciołkowskiego l L,15-245 Białystok,
podlaskie

3. Kięrownik jednostki organizacyjnej, telefon służbowy, e-mail:

prof. Eugeniusz Zukowski, tel, 085 7457217, e-mail: e.zukowski@uwb.edu.pl

4. Pełna nazwa komórki organizacyjnej prowadzącej
działalność:
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki UwB

5. Dokładny adres, nt kondygnacji, nr pomieszczeń:
Kampus Uniwersytetu w BiĄmstoku, Wydział Fizyki,
ul. Konstantego Ciołkowskiego l L, |5-245 Białystok,
podlaskie
nĄffer ń lnńO lO§'

6. Kierownik komórki organizacyjnej, telefon służbowy, e-mail:

prof. Krzysżof Szymański, tel, 08 5 7 457 221, e_mail : k. szymanski@uwb.edu,pl

7. Inspektor ochrony radiologicznej, numer uprawnień i data ich wydania, telefon
służbowy, e-mail:
RobetChrenowicz, IOR-3, zaświadczenient256412010 zdnia 2,11.2010, tel.608307215, e-mail: r.chrenowicz@onet.eu

8. Rodzaj działalności, o której mowa w art. 4 ust. l ustawy - Prawo atomowe:

Uruchomienie pracowni i stosowanie aparatów RTG.

9. Uzasadnięnie podjęcia działalności j ężeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań
promieniowania j onizuj ącego :

Stosowanie aparatów RTG do celów naukowych i dydaktycznych.

l0. Proponowane ograniczniki dawek (limity
uzytkowe dawek);

poniżej 1 mSv/rok

l l. Przewidywany termin roryoczęcia i okes prowadzenia
działalności, j eżeli działalność ma być prowadz ona przez czas
oznaczony:

beźerminowo



l2. Posiadany sprzęt dorymewczny:

- Do pomiaru rozkładu mocy dawki Do pomiaru skażeń

Typ Numer
fabr.

Nr świadectwa
wzorcowania

Data
następnego
wzorcowania

Typ
prryrządu
Nr fabr.

Typ sondy
Nr fabr.

Nr
świadectwa
wzorcowania

Data
następnego
wzorcowania

brak brak

13. Kontrolę dawek indywidualnych prowadzi się przy pomocy:

nie prowadzi się kontroli dawek indywidualnych, będzie prowadzona kontrola środowiskowa - dozymetr środowiskowy
TDL z IFJ

1 4. Stosowan e źródła promieniowania j onizuj ącego :

L.p, Postać
źródła
(o.z.x,)

Izotop
promienio-
twórczy

AĘwność
lub ilość
sumarycz.

Liczba
porcji

AĘwność
lub wielkość
pój. porcji

Nazwa i typ urządzenia

l
2
J

4

x
x
X
X

Dyfraktometr HZG-4
PANalytical Empyrean (Cu, Mo)
Mini X (Au)
Mini X (Au)

o otwarte zródła promieniotwórcze
zamknięte źródła promieniotwórcze
wządzeniawytwarzającepromieniowanie jonizujące

z
x

l 5, Jednostka organizacyjna posiada:
pracownię izotopową klasy Z, pracownię rentgenowską, praee+łłĘ+ł<eełerate+e+ą , magazyn żódeł promieniotwórczych,

magaryn odpadów promieniotwórczych (niepotrzebne skreślić) zgodnie z projektem zaopiniowanymprzez:
Prezesa PAA zezwoleniami D- l 834 1 i D-l 8342 z dnia 14.11.2012

lnspektor ochrony radiologicmej

INSPEKTOR
OCHRONY RADlOLOGlCZNEJ
typu: lOB-0, IOR-1. IOR-3
zaswiadcżeI}ie nr 2564 l2O1 0

mgr Robet Chrenowicz

Kierownik j ednostki organizacyjnej
DzlEKAN WYDZlAŁU
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