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2. I . Zakr es dzlałań j ednostki ot ganlzacyjnej obj ęty
i ochrony radiologicznej - stosowane żrodęł
urządzęń rtg. W pracowniach będziemy
promieniotwórcze oraz stosowac aparaty RTG.

Zaktualtzowano dn. 06.09.ż017 r.

będzie wdrozony, utrzymywany,
zmtany w systemie określonym

W jednostce realizowane jest to
lat w październtku oraz w miarę

programem bezpłeczeństwa j ądrowego
promieniowanta jontzt4ącego, w tym
stosować i przechowywać źrodła

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Zakładzię Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki

Uniwersytetu w Białymstoku
(aktualizowany i doskonalony na bleżąco)

1. Odpowiedzialność kierownictwa jednostki organizacyjnej.

7.1, Zapewnienie, ze prowadzona polityka jakości w zakresie bezpteczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej jest:
1.1.1. odpowiednia do rcdzaju i zakresu prowadzonej działalnoścl związanej

z narażentem na promieniowanie jonizujące,
L1.2. spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa

jądrowego i ochrony radiologicznej (1 - ustawa z dnla 29 listopada 2000r, -

Prawo atomowe (Dz, U, z 2017 r, poz. 576 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe), 2 - Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r, w sprawie szczegołowych warunków
bezpiecznej pracy zę źrodłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr l40,
poz.994),3 - Rozporządzente Rady Ministrów z dnta 18 stycznia ż005 t,
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzęń radiacyjnych
(Dz. U. Nr 20, poz. 169), 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 kwtętnta 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym
pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie
kontrolowanym (Dz. U" Nr I02,poz.1064)).

1,.2. Zapewnienie, ze:
1.2.1. prowadzona polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony

radiologicznej jest zruana i ztozumiała w komórkach organizacyjnych
bezpośrednio prowadzących działalność zwlązaną z narażęnięm na
promieniowanie jonizujące oraz jest ptzeglądana pod względem je:

skuteczności,
I.2.2. opracowany program zapewnienia jakości

ajego skuteczność udoskonalana, Wszelkie
programem nie zakłócą jego integralności.
wtrakcie szkoleń nte rzadziej niż co pięć
poftzeb.

1.3. Ustalenie częstotliwości przeglądu programu bezpteczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności
i skuteczności - nte rzadziej niż raz w roku, w jednostce ustalono przegląd na
p o czątku kazde g o roku akademi ckie go (miesi ąc p aździer::rtk),

7,4. Wyznaczenię przęz kierownika jednostki organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za
nadzor nad wdrozeniem i utrzymaniem programubezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, ustalenie jej podległości i uprawnień wynikających z powierzonej
odpowiedzialności. Na Wydziale Fizyki osobą tą jest Robert Chrenowicz.

2. Księga jakości.



Jako uzasadnienie podjęcia działalności podajemy: stosowanie i przechowywanie
żrodęł promieniotwórczych do celów naukowych i dydaktycznych oraz stosowanie
aparatów RTG do celów naukowych i dydaktycznych.;

2.2. Obowiązujące w jednostce organizacyjnej: regulaminy, instrukcje i inne dokumenty
rrstanawiające procedury wymagane przepisami w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

i ochrony radiologicznej :

. regulamin pracowni zamkniętych źródeł promieniotwórczych w zFcs,

. regulaminpracowni spektroskopii komptonowskiej,

. regulamin pracy w pracowni badań strukturalnych,

. regulamin pracy w pracowni mossbauerowskiej,

. regulamin pracy w pracowni mossbauerowskiej obowiązujący studentów,

. regulamin pracowni studenckiej -laboratorium fi zyki zagrożeń środowiska,

. zasady pracy przy spektrometrze mossbauerowskim,

. ogólna instrukcja postępowania awaryjnego,
o instrukcja postępowania awaryjnego dla spektrometrów komptonowskich,
o instrukcja postępowania awaryjnego dotycząca żródła mossbauerowskiego 57co

(stanowisko spektrometru mossbauerowskiego),
o instrukcja postępowania awaryjnego dotycząca źrodeł kalibracyjnych (stanowisko

studenckiej pracowni fizy cznej),
o instrukcja stanowiskowa stanowiska do ciągłej kontroli mocy dawki,
o instrukcja obsługi spektrometru cezowego,
o instrukcja obsługi spektrometru amerykowego,
o instrukcja obsługi spektrometru amerykowego + kriostat,
o instrukcja obsługi spektrometru mossbauerowskiego,
o instrukcja postępowania przy zmtanie źtodła mossbauerowskiego,
o instrukcje do ówtczęń studenckich.

2.3. Opis zakresu dokumentów i ich wzajemnego oddziaływania - w opracowaniu.

3. Nadzór na dokumentami

3.1. Procedura zatwierdzania tworzonych dokumentów oraz przeglądu dokumentów i ich
aktual i zo wani a i p onowne go zatwięr dzani a j e st do skonal on a na bteżąco .

3.2, Zapewnienie, żętworzone dokumenty będą:

3 .2.1 . aktualizowane na bteżąco,
3.2.2, dostępne w miejscu ich uzytkowania w odpowiedniej wersji,
3.2,3. zawszę czytelne i łatwe do zidentyfikowania,

3.3. Zapewnienie, że dokumenty pochodzącę z zewnątrz będą dostępne we wskazanym
miejscu. Wskazano specjalnie oznaczonę miejsce w regale w pokoju 1059 Wydziału
Fizyki.

4. Kompetencje i szkolenie.

4,I. Wewnętrzny nadzor nad przestrzeganiem wymagń bezpieczeństwa jądrowego

i ochrony radiologicznej orazkompetencje sprawujących go osób.
4.2. Stanowiska mające istotne znaczęnie dla zapewnienia bezpl,eczeństwa jądrowego

i ochrony radiologicznej oraz kompetencj e zĄmujących je osob.
4.3. Częstotliwość i zakres prowadzonych wewnętrznych szkoleń. Ustalono szkolenie na

nię rzadzięl niż co pięć lat lub częściej w razie potrzeby,
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5. Oclrrona zdrowia.

5.1. Srodki ochrony osobistej. Są rozdane pomiędzy pracowników lub znajdują się

wregale ze sprzętem dozymetrycznym na terenie pracowni i są uzupełniane w miarę
potrzeb.

5,2. Opieka t nadzot medyczny. Osoby korzystające z pracowni przechodzą okresowe
badania w Poradni Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Transportowa 4.

5.3. Dokumentacja medyczna. Dokumentacja znajduje się w Dziekanacie Wydziału Fizyki
i jest regularnie sprawdzanaprzęz Krystynę Snarską.

6. Infrastruktura.

6.1. Obiekty t urządzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej i ich uznanie przezkompetentne organy" Do obiektów tych zallczono'.
. spektrometr cezowy,
. spektrometramerykorrry,
. spektrometrymosbauerowskie,

6,2. Wyposazenie techniczne środowiska pracy. Każdę stanowisko placy 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-3W) są wzorcowanie zgodnie z terminem kolejnego

wzorc owani a po danym w świadectwi e wzorcowania przyt ządu.

Dozymetria.

7.1. Sposób 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.

Ewidencje.

8.1. Prowadzone ewidencje. W jednostce są prowadzone ewidencje:
o źrodełpromieniotwórczych,
o dawekśrodowiskowych,
. dawekindywidualnych,

8.2.Wzór kart ewidencyjnych. Wzory kart stosowane w jednostce:
o Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia IżItpca2006 r. w sprawie szczegółowych

warunków bezpteczn€l pracy ze żrodłami promieniowania jonizującego (Dz, U. Nr
I40, poz, 994), załącznik nr 9, II i 12,

o Własne (Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ).
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