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PAŃSTWOWA
AGENtJA ATBMlSTYK|

lnspektor Dozoru Jądrowego

L. dz. DOR.4 151 .912,2021,ZG

otzymują:
1. adresat
2, ala

Warszawa, 16.07.2O21 r.

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 30 B

15-328 Białystok

W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu nr DJl496t2o21 z kontroli
przeprowadzonej w dniach 14.07.2021 r, - 16.07,2021 r.

Protokół kontro|i podpisuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania - lięrq1uot[
r._o-Ltro]ąw-ąnęj _jęqno§tkl o,r:gantzagy_jn_9j, a także osoba upoważniona przez kierownika
koątrolowanejjednostki organizacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności
kontrolnych, jezeli była obecna przy ich dokonywaniu (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia
29listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z2021 r. poz, 623, z późn. zrn.)). W takim
przypadku proszę o odesłanie jednego egzemplaża protokołu do Depańamentu Ochrony
Radioi og iczn ej Pa ństwowej Age ncj i Aio m i styki.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego
upowazniona mogą odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim pzypadku składają
w terminie 5 dni od dnia otzymania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn
odmowy jego podpisania (art, 67e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2o00 r. _ Prawo
atomowe). W takim pzypadku wraz z wyjaśnieniem proszę o odesłanie dwóch egzemplarzy
protokołu do Depańamentu Ochrony Radiologicznej PaństwowejAgencjiAtomistyki.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może zhżyć pisemne
zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawańych w protokole kontroli w terminie 14 dni
od dnia doręczenia rrnu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski
dowodowe (ait. 67e ust. 6 ustawy z dnia 29listopada 2000 r. Pnawo atomowe).
W pzypadku złożenia przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjn ej zastrzeżeń
lub wyjaŚnień, o których mowa powyżej, proszę o ich przekazanie do- Państwowej Agencji
Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.
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PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMlSTYKl
DEPARTAMENT OCHRONY RADlOLOGlCZNEJ

00-203 Warszawa, ul, Bonifraterska 17, tel.22 556 28 30, www.gov.pl/paa

Białystok, dnia 1 4.07 .2021 r,

Nr Ęestru: 03.0141202'|
L.dz. DOR,4 1 52.912.2021
symbol działalności: Z

P R O T O K O Ł N R: DJ/496l2021

z kontroli zarządzonei prizez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Upoważnienie do przeprowadzen[a kontroli Nr 412/2021 z dnia 14.07.202t r.

przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 30 B,
15 - 328 Białystok przez inspektorów dozoru jądrowego PAA: Katarzynę Szczygłów - kierującą kontrolą,
Adriana Jakowiuka oraz przy udziale kandydatów na inspektorów dozoru jądrowego: Zuzanny Gnutek,
Wioletty Borzym, w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanei z narażeniem na
promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie
Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (pom. 1052 i 1054) na terenie Kampusu
Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L; stosawaniu żródeł
promieniotwórczych oraz ich przechowywaniu na terenie pracowni i w magazynie źródeł
promieniotworczych zlokalizowanym w pom. nr 1056 , Zakładu FizykiCiała Stałego Wydziału Fizyki U w B
- Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
w Białymstoku, w zakresie kontroli żródeł promieniotwórczych dotyczącej ewidencji oraz szczelności
zamkniętych źrodeł promieniotwórczych objętych zezwoleniem Prezesa Państwowej AgencjiAtomistyki
nr D - 19196 z dnia 02.12.2014 r. (03.Ua.06 Z).

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej

U n iwersytet w Bi ały m stoku
prof. dr hab. Robeń Ciborowski

ut. Świerkowa 30 B,15-328 BiaĘstok
tel. 85-745-7001

Kierownik komórki organizacyjnej działającej na podstawie zezwolenia Prezesa PAA:

prof. dr hab. Jan Cieśliński
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok

tel. 85-738-8195

lnspektor Ochrony Radiologicznei :

Robert chrenowicz
tel" 608307215

Decyzja Prezesa PAA Nr lOR/153/2015lOR-3 do dnia 08.10.2020

Eksperci lub biegli biorący udział w kontroli: nie uczestniczyli

Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontrolr':

Robeń Chrenowicz - lOR



Kryteria kontroli:
- Ustawa zdnia29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U.z2021 r,poz.623,zpóźn.zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia12lipca 2006 r, w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze
żrodłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z2O06r, Nr 140 poz.994,zpóżn.zm,\,

_ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana
z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz
pzypadków, w hórych może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. N|t 37 poz. 1153, z PÓŻn.
zm.\,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalnościzwiązanej z narażeniem na działanie promieniowania
jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania Ę działalności. (Dz. U. z 2O15 r. poz. 1 355),

_ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizującego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 168),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących
terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U.z2007 r, Nr'l31 poz. 910, zpóżn,zm,),

- Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 20O2r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu
dozymetrycznego (Dz. U,z2002 r. Nr239 poz.2032},

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz, U.

z2021 r. poz,640),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnla 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego
w pzypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U, z 2005 r. Nr 20 poz. 169, z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego
paliwa jądrowego (Dz,U. z 2O15 r. poz. 2267 , z póżn. zm.).

,t. Przebieg kontroli - ustalenie stanu faktycznego:

Celern kontrolijest sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem Prezesa
państwowej Agencji Atomistyki nr D-19196 wydanym w dniu 02,12.2014 r., polegającej na uruchomieniu
pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
(pom. 1052 i 1054) na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, WydziałFizyki przy ul. Konstantego
Ćiołkowskiego 1L; stosowaniu źródeł promieniotwórczych: orazich przechowywaniu na terenie pracowni
i w magazynie żródeł promieniotwórczych zlokalizowanym w pom. nr 1056 , Zakładu Fizyki Ciała Stałego
Wydziału Fizyki U w B - Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Fizyki przy u|, Konstantego
Ciołkowskiego 1L w Białymstoku, z wymogami § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12lipca 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze żródłami promieniowania, w zakresie kontroli
szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Punkt ten zrealizowano kontrolując przedłożoną
doku mentację i zapisy związane z prow adzoną działal nością.

Punkt odniesienia stanowią następujące dokumenty:
1. Dane kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest wykonywana działalność objęta zezwoleniem
wraz z danymi kontaktowym i.

2. Dane kierownika komórki organizacyjnej, która bezpośrednio prowadzi działalność objętą zezwoleniem
wraz 7 danymi kontaktowym i.

3. lnformacja o uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznĄwraz z danymi kontaktowymi.
4. Kopia protokołów kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych, o których mowa w §19
ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12lipca 2006 r, w sprawie szczegółowych warunkÓw
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego zalala2018-2a20,
5. Aktualna ewidencja żródeł promieniotwórczych.

W okresie 2018-2020 przeprowadzono kontrole szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych
w kazdym roku w następujących terminach:
1) 25.07.2018 r., 29,12.2018 r. - osoba wykonująca pomiar: Robeń Chrenowicz, lOR-3;
2) 08,05,2019 r,, 15.05.2019 r., 22.11,2019 r. - osoba wykonująca pomiar: Robeń Chrenowicz, lOR-3;
3| 14,08.2020 r - osoba wykonująca pomiar: Robeń Chrenowicz, lOR-3.

W wyniku ww. pomiarów nie stwierdzono skazeń promieniotwórczych. Na tej podstawie można sądziĆ
o wyniku kontroli potwierdzającym szczelność źródeł.
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W dniu 14.07.2021 r. przeprowadzono wizję lokalną pomieszczeń objętych zezwoleniem Prezesa
PaństwowejAgencjiAtomistyki nr D-19196 z dnia a2.12,2014 r.

W roku 2019 nazwa komórki wykonującej działalność z narażeniem została zmieniona zZakładu Fizyki
Ciała Stałego Wydziału Fizyki na Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki.

2. Przebieg kontroli- dokonane czynności:

Po ustaleniu powyźszego, przystąpiono do części pomiarowej kontroli, w czasie której dokonano pomiarów
poziomu tła prornieniotwórczego w wybranych punktach otoczenia pracowni l urządzenia przyjmując za
punkt odniesienia warunki określone w Projektach ochrony radiologicznej lub / i przeprowadzono pomiary
na obecność nieanńązanych s kazeń prom i en iotwórczych.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w ponizszej Tabeli:

Punkt
kontolny Lokalizacja w terenie

Kategoria
osób

hronionyc
moc dawki

(p§v/h)

zmiezona moc
dawki(pSv/h} /

Tło
lVynit

1 pracownia klasy Z (drzwi) B o,1 lo,1 ok
2 pracownia klasy Z (ścianka kasetki) B 3,5 / 0,1 ok

Pomiary mocy dawki wykonano radiometrem FH 40 G-L 10, świadectwo wzorcowania ważne
do: 02.11.2021 r,

3. Wnioski, uchybienia, wzmianki oraz informacje o wydanych nakazach i zakazach;

Liczba stosowanych w jednostce organizacyjnej, w ramach zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki nr D-'t9196 z dnia 02.12.2014 r., zamkniętych źródeł promieniotwórczycih jest zgodna
z prowadzoną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ewidencją zamkniętych źródeł
promieniotwórczych.
Do kontroli przedłoźono kopie protokołów z kontroli szczelności za lata 2018-2020, które nie zawierają
wszystkich wymaganych prawem informacje zgodnie z § 'l9 ust. 2 Rozpouądzenia Rady Ministrów z dnia
12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze żrodłami promieniowania,
tj, wyniku pomiaru,

4. Zalecenia: bez zaleceń

5. Wykaz załączników: brak załączników

6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:
1) Protokół kontroli podpisuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania - kierownik kontrolowanej jednostki

organizacyjnej, a także osoba upoważniona przez kierownika kontro|owanej jednostki organizacyjnej do
reprezentowania go pzy dokonywaniu czynności kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu (ań. 67e ust,
2 ustawy zdnia29 |istopada 2000 r, Prawo atomowe),

2i Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona mogą odrnówić podpisania
protokołu kontroli. W takim przypadku składają w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne
wyjaśnłenie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art, 67e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r, Prawo
atomowe).

3) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń
zawańych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazuijąc jednocześnie
stosowne wnioski dowodowe (art. 67e tlst, 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe). W przypadku
złożenia przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej zastzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa powyżej
proszę o ich przekazanie do Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 1 7.
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W dniu .t rP..8.,,łB*ł.... l'. zostałem pouczony o przysługuiących mi prawach i obowiązkach oraz
otrzymałem Jeden egzempIarz protokcńu kontroli.
Doustaleńzawartychwprotokolezastrzeżenianiewniesiono/
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