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PAŃSTWOWA
AGENCJA AT0MlSTYKI

Depańament Bezpieczeństwa Jądrowego

DBJ.4151 .62.2020.3

dotyczy: kontroli nr 23112020

szanowni państwo,

|N załączeniu przesyłam protokoł nr DJ/303/2O2O z kontroli zarządzonej przez

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i przeprowadzonej na podstawie

upoważnienia nr 23112020 z dnia 27 listopada 2020 r. Zgodnie z art. 67 e. ust. 2

ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2019 r., poz, 1792

z poźn. zm. ) proszę o pod pisa nie protokołu przez kierowni ka jednostki organizacyj nej

i odesłanie jednej kopiiw terminie 7 dni od daty otrzymania.

Z poważaniem,

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa www.paa.gov.pl
lel-.22 556 28 27 rax. 22 556 28 72
E-MAlL" sekretariat.dbj@paa.9ov. pl

Warszawa, §.,f gruOnla 2O2O r,

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Swierkowa 20 B
15-328 Białystok
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Depańament Bezpieczeństwa Jądrowego

DBJ.41 51,62,2020.4
Nr rejestru: 03.014.06

Warszawa, dn. ':'i łj grudnia 2020 r.

PROTOKOŁ Nr DJ/303 t2O2O

z kontrol i zarządzonej przez P rezesa Państwowej
Agencji Atomistyki i pzeprowadzonej na podstawie
upoważnienia nr 23112020 z dnia 27 Iistopada 202O r.

w jednostce organizacyjnej: Uniwersytet w BiaĘmstoku,
ut. Świerkowa 20 B, 15-326 Białystok.

l. lnspektor dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki
przeprowadzający kontrolę :

1, Dominik Rauchut - kierujący kontrolą - nr leg. sł. 0037,

ll. Biegli/specjaliści biorący udział w kontroli.

Nie dotyczy.

llt. Osoby udzielające informacii oraz składające oświadczenia w toku
kontroli:

1. Robeń Chrenowicz - lnspektor ochrony radiologicznej.

lv. przedmiot izakres kontroli

1. Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej
z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na
stosowaniu w Zakładzle Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki
Uniwersytetu w Białymstoku (pom. 1052i 1054) na terenie Kampusu
Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki pzy ul, Konstantego
Ciołkowskiego 1L źródeł promieniotwórczych wymienionych w tabeli
w Aneksie nr 1 wydanym do zezwolenia nr D-19196 w dniu
24 stycznia 2018 r., w zakresie kontroli źródeł promieniotwórczych
dotyczącej szczelności zamkniętych żródeł promieniotwórczych
objętych Aneksem nr 1 do zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki nr D-19196 z dnia 2 grudnia 2014 r.
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V. Przebieg i ustalenia kontroli

Kierown ik kontrolowanej jed nostki org a n izacyj nej został poi nform owany
o jego prawach i obowiązkach poprzez pouczenie w treści
upoważnienia do pzeprowad zenla kontroli.

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy jednostka organizacyjna prowadzi
kontrolę szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych będących
w posiadaniu. Punkt ten zrealizowano kontrolując pzesłaną przez
j ednostkę org an izacyj ną kopię do[<u mentacj i,

Jednostka organizacyjna została wezwana do przedstawienia kopii
następujących informacji i dokumentów:

1, Danych kierownika komórki organizacyjnej, która bezpośrednio
prowadzi działalnośó objętą zezwoleniem, wraz z danymi
kontaktowymi.

2. lnformacji o uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej wraz
z danymi kontaktowymi.

3. Kopii protokołow kontroli szczelności zamkniętych żródeł
promieniotwórczych o których mowa w § 19 ust. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów zdnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegołowych
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania
jonizującego (Dz. U. z 2006 r., poz. 994)za lata 2017-2019.

W toku kontroli jednostka organizacyjna pzesłała następujące
dokumenty i informacje:

a) Kierownikiem komórki organizacyjnej jest prof. Krzysztof Szymański.
b) lnspektorem ochrony radiologicznej jest Pan Robeń Chrenowicz -

Uprawnienia nr lOR/1 53l2O15 ważne do 3 listopada 2a2O r.
c) Rapoń nr 1l202O z kontroli szczelności zamkniętych źrodeł

promieniotwórczych.
d) Rapoń nr 212019 z

promieniotwórczych.
e) Rapoń nr 112019 z

promieniotwórczych,
0 Rapoń nr 212018 z

promieniotwórczych,
g) Rapoń nr 112018 z

promieniotwórczych
h) Rapoń nr 2l2O17 z

promieniotworczych
i) Raport nr 112017 z

promieniotwórczych

l nspektor dozoru jąd rowego dokonał pzeg ląd u doku mentacj i przesłanej
przez jed nostkę organizacyjną. Dokumentacja potwierdziła, że inspektor
ochrony radiologicznej, który w kontrolowanej jednostce organizacyjnej
sprawuje wewnętzny nadzór nad pzestrzeganiem wymagań ochrony
radiologicznej, posiada ważne uprawnienia. Pan Robeń Chrenowicz

kontroli szcze]ności zamkniętych źródeł

kontroli szczelności zamkniętych żródeł

kontroli szczelności zamkniętych żródeł

kontroli szczelności zamkniętych żródeł

kontroli szczelności zamkniętych źrodeł

kontro]i szczelności zamkniętych żrodeł

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
r*.22 5562827
rex22 5562872
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vl.

posiadał uprawnienia ważne do 3 listopada 202a r., jednakźe zgodnie
z ań. Iżzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zutalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,2112,2113,2123 i 2157),
ważnośó uprawnień została przedużona o 9 miesięcy.

Protokoły z kontrol i szczel ności za m kn iętych źródeł prom ien iotwórczych
potwierdziły spełnienie przez jednostkę organizacyjną wymogu
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego (Dz. U. z2006 r,, poz. 994),

lnformacja o wydanych zaleceniach

Podczas kontroli inspektor nie wydał zaleceń.

Stwierdzone uchybienia

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

Stwierdzone n ieprawidłowości
Podczas kontrol i n ie stwierdzono n ieprawidłowości.

lnformacia o wydanych nakazach, zakazach

Podczas kontroli inspektor nie wydał zakazu ani nakazu.

Wnioski i podsumowanie wyników kontroli

Na podstawie analizy przesłanych dokumentów stwierdzono,
że jednostka organizacyjna przeprowadza kontrolę szczelności
zamkniętych źrodeł promieniotwórczych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

P rotokół s porządzono w dwóch jed nobrzm iących egzem pla rzach.

KONTROLOWANY:

vll.

Vlll.

lx.

x.

KONTROLUJĄCY:

Pańslwowa Agencja Atom i styk i

lNs pEKTol2Dzo}ufĘR o§, EGo

Y-d^w
I)ominik Rauchut

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

li\SFF]ri,at}§{
O C ljĘC)l.] Y RADl oIci] j(lZi.lL J

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej,
w obecności KóĘ przeprowadzano
czynności kontrolne)

(pieczęć i podpis inspektora
kierującego kontrolą)

ul, Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
let. 22 556 28 27
rax22§ffi2872
www.paa.gov,pl
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Pouczenie:
1) Kierownik kontrolowaneJ jednostkl organizacyjnej oraz osoba pzez niego upoważniona,

w obecności któĘ pzeprowadzono czynności kontrolne, podpisują protokół końroli
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (ań, 67e ust. 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe).

2)

3)

Kierownik kontrolowanei jednostki organizacyjnej oraz osoba pzez niego upoważniona,
w obecności któĘ pzeprowadzono czynności kontrolne, mogą odmółvić podpi§ania
protokołu kontroli, składając jednocześnie w terminie 5 dni od dnia otzymania protokołu
kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jąo podpisania (ań. 67e ust 3
ustawy - Prawo atomowe).
Kielownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastzeżenia lub
wyiaśnienia co do ustaleń zawafich w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia
doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie §to§owne wnioski dowodorve
(ań. 67e ust. 6 ustawy - Prawo atomowe). W pzypadku złożenia pzez kontrolowanego
zastżeżeń lub wyjaśnień, proszę o pzekazanie ich do Depańamentu Bezpieczeństrra
Jądrowego Państwowej Agencji Atomistykiw Warszawie, ul. Boniftaterska 17.

tlr. Bonifratercka 17
00-203 Warszawa
TEL.22 5562827
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www,paa.gov.pl
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