
Zaktuallzowano dn. 06.09.20 1 7 r.

Białystok, dn. 14.II.ż016 r.

PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO
W PRAC O WNI ZAMKNIĘTYC H ŻF(OOPL PROMIENI OTWORCZYC H

ORAZ W PRACOWNI BADAN STRUKTURALNYCH
W ZAKŁADZIE FIZYKI CIAŁA STAŁEGO WYDZIAŁU FIZYKI.

1. Dane podstawowe:

1) Jednostka organtzacyjna:
Uniwersl.tet w Białymstoku, Wydział Fizyki, 15-245 Białystok, ul. Konstantego
Ciołkowskiego 1 L, tel. 857 457222, fax. 857 457223 .

2) Kierownik jednostki or ganizacyjn€1:
prof. dr hab. piotr Jaranowski, tęl. 857 457 263, 851 4527 22, kom. 609222263 .

3) Rodzaj działalności i numer zęzwolenia na prowadzanie tej działalności, wraz
z określeniem komórkl organlzacyjnej prowadzącej bezpośrednio działalność:
stosowane źródęł promieniowania jonizującego, w tym urządzeń RTG.
W pracowniach będziemy stosowaó i przechowywać żródła promieniotwórczę otaz
stosować aparaty RTG. Jako uzasadnienie podjęcia działalności podajemy: stosowanie
i przechowywanie źrodęl promieniotwórczych do celów naukowych i dydaktycznych
oraz stosowanie aparatów RTG do celów naukowych i dydaktycznych, zezwolenie nr

D- 19196 i D-I9I6] , pracownia zamkniętych źrodęł promieniotwórczych w Zakładzie
Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki.

4) Inspektor o chrony radi o l o gicznej j edno stkt or ganizacyj nej :

Robert Chrenowicz, decyzja nr IOR/I5312015, uprawnienia inspektora ochrony
radiologicznej typu: IOR-3 do dnia 3 listopada 2020 r., tel. 857388169,85745]222,
kom.608307215.

5) numery telefonów:
a) Centrum do Spraw Zdarzęń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki:

tel. 2219430, fax. 2269 5985 5,

b) najbliższejjednostki Państwowej Straży Pozarnej: 998 lub l12,
c) najblizszej stacji pogotowia ratunkowego: 999lub Ilż,
d) najbltższejjednostki Policji: 997 lub Il2.
e) powiatowego stanowiska kierowania Państwowej Strazy Pożarn€1:

856537 57 5,

D Wydziału Zarządzanla Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim
/Wojewodzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 857439532,

g) wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Państwowej Strazy
Pozarnej:

6) plan j ednostki organizacyj nej, zawterający :

a) r ozmięszczenię źr o deł zagr ożenia radiacyj ne go,

85653734l,

b) miejsca przechowywania sprzętu do likwidacji zdaruanta (sprzętu awaryjnego);
znajduje się w załączniku nr 1do niniejszego planu.
7) zwięzły opis potencjalnych sl,tuacji awaryjnych i procedur awaryjnych dla

rutynowych procesów technologicznych, zależnych od rodzaju działalności
w warunkach narażęnta znĄdile się w instrukcjach postępowania awaryjnego dla
poszczegolnych stanowisk np. instrukcj a postępowania awaryjnego dla spektrometrów
komptonowskich lub instrukcja postępowania awaryjnego dla dyfraktometru
PANalytical Empyrean.



2, P ostęp owanie o s oby stwierdzaj ącej zaistn ienia zdarzania radiacyj ne go :

1) bęzzwłoczne powiadomienie:
a) kierownika jednostki organizacyjnej: Piotr Jaranowski, tel. 857457263,

857 452122, kom. 609222263,
b) inspektora ochrony radiologicznej: Robert Chrenowicz, tel. 857388l69,

857 457222, kom. 608301 2I 5,

oraz, do czasu przybyciakierownika jednostki organtzacyjnej, powiadomienie:
c) Państwowej Straży Pożarnej: tel. 998 lub112,
d) pogotowia ratunkowego: tel. 999lubll2,
e) Policji: tel.997 lub112.
W powiadomieniu podać:
- imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby stwierdzającej zaistnientę zdarzenta
radiacyjnego,
- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,
- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,
- krótki opts zdarzenta;

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
3) zorgantzowanle zabezpięczęnia miejsca zdatzęnla w celu:

a) uniemozliwienia przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenta,
b) zap obieżenia r o zpr ze strzeni ania s i ę skaz eń pro mi eni otwórczych.

3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej :

1) Wznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenta, obejmującej teren, na którym moze
występować jakiekolwiek nietrwałe (usuwane) skazenie promieniotwórczę lub moc

dawki promieniowania przekracza poziom 100 mikrosiwertów na godzinę (pSv/h)
(strefa awaryjna);

2) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz innych nie biorącychudziału
w postępowaniu awaryj nym, oznaczęnie granic strefy i uniemozliwienie dostępu do

niej osób postronnych;
3) powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 2219430, potwierdzone

w ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną na numer faksu 226959855.
W powiadomieniu podać;
a) dane dotyczącejednostki organizacyjnej (zgodnie zpkt l ppkt 1 - 4),

b) opis przebiegu zdarzenia, z podaniem rodzaju obiektu lub instalacji
(w przypadku pracowni izotopowych - rodzĄu i aktywności substancji
promieniotwórczych, których dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji zdarzania,
wstępnej oceny rodząu i aktywności substancji promieniotwórczych, które
przedostały się do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzęnia
oraz wstępnej oceny rozmiaru skazeń, w tym skazeń osób,
c) informacja o dotychczas podjętych działaniach zabezpieczających miejsce
zdarzenia,
d) przewidywanydalszyprzeblegzdaruenia;,

4) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 7.

lub w uzgodnieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;
5) zawiadomienie, po uzgodnieniu z Prezesęm Państwowej Agencji Atomistyki,

wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Państwowej Straży Pozarnej
85653734I, wTaz z podaniem treści informacji o zdęrzęniu, która powinna być



przekazywana społeczności lokalnej, jeże|i rozwój zdarzenia może prowadzić do

zagrożenia o skutkach sięgających poza teren jednostki organizacyjnej (w tym
równiez w sytuacji zdarzęnia zaistniałego podczas transportu materiałów jądrowych
lub źrodeł i odpadów promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy zagrożenie
publiczne już wystąpiło;

6) utrzymywanie kontaktu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w trakcie całego
przebiegu zdarzania az do odwołania postępowania, w celu:
a) bieżącego informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania Prezesowi
Państwowej Agencji Atomistyki danych potrzebnych do prowadzęnta ocen i prognoz
zagrożenia,
b) korzystania z za|ecęń przekazywanych przęz specjalistów wskazanych przez
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (służbę awaryjną Prezesa PAA),a w razie
potrzeby z pomocy w zakresie pomiarów dozymetrycznych specjalistów skierowanych
ptzęz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ekipy dozymetrycznej) na miejsce
zdarzenia;

]) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, po zakończeniu
działań mających na celu usuniecie skutkow zdarzęnia i po ustaniu zagrożenia,
informacj i zawter aj ącej :

a) opis przebi egu zdarzenia, z określeniem jego przyczyn,
b) ogólną ocenę zagrożeniaw wyniku zdarzenia,
c) opis przebiegu likwidacjl zagtożenia i usuwania skutków zdarzenia,
d) listę osob poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju uszkodzeń ciała t wstępną

ocenę dawek pochłoniętych i skazeń tych osób,
e) ocenę skażeń powierzchni roboczych stanowisk pracy i środowiska,

0 wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów dozymetrycznych, sprzętu

ochrony indywidualnej i sprzętu użytego do likwidacji skutków zdarzenia,
g) opis procedur zastosowanych w usuwaniu skażęń pomieszczeń, terenu

i dekontaminacji osób,
h) protokoł z kontroli dozymetrycznej jednostki, przeprowadzonej po usunięciu skutkow

zdarzenia,
4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu postępowania awaryjnego na

wypadek zagrożeniaradiacyjnego odbywają się z częstotliwością Tazna dwa lata.
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ZaŁączn\k nr 1

Planu Postępowania Awaryj nego
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Plan pracowniPzŻP i PBS zawięraiąay rozmięszczęnie źrodeł.


