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912
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie planów post´powania awaryjnego w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych1)
Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 276) zarzàdza si´, co nast´puje:

(Dz. U. Nr 20, poz. 169) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie planów post´powania
awaryjnego w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych
———————

„2) placówek prowadzàcych pomiary ska˝eƒ promieniotwórczych — miejsca, cz´stotliwoÊç
oraz zakres pomiarów wykonywanych przez
placówki, a tak˝e cz´stotliwoÊç przekazywania
przez nie wyników pomiarów do Centrum do
Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych.”;

1)

Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada
1989 r. w sprawie informowania ogó∏u spo∏eczeƒstwa
o Êrodkach ochrony zdrowia, które b´dà stosowane
oraz dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç w przypadku
pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 357
z 07.12.1989, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 366);
2) dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r.
ustanawiajàcej podstawowe normy bezpieczeƒstwa
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogó∏u spo∏eczeƒstwa przed zagro˝eniami wynikajàcymi z promieniowania jonizujàcego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5,
t. 2, str. 291).

1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
3) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2007 r. (poz. 912)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
ZAK¸ADOWY PLAN POST¢POWANIA AWARYJNEGO
A. Dla jednostek organizacyjnych wykonujàcych dzia∏alnoÊç innà ni˝ stosowanie
lub uruchamianie aparatów rentgenowskich
1. Dane podstawowe:
1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu): .........................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
2) kierownik jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
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3) rodzaj dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem i numer zezwolenia na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci wraz
z okreÊleniem komórki organizacyjnej prowadzàcej bezpoÊrednio t´ dzia∏alnoÊç: ...........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, numer i typ uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej): .............................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
5) numery telefonów i faksów:
a) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych Paƒstwowej Agencji
Atomistyki ..........................................................................................................................................................,
b) paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego .................................................................................,
c) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ................................................................................................. lub 998, lub 112,
d) najbli˝szej stacji pogotowia ratunkowego ........................................................................... lub 999, lub 112,
e) najbli˝szej jednostki Policji .................................................................................................... lub 997, lub 112,
f) powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ......................................
............................................................................................................................................................................,
g) Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego w Urz´dzie Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarzàdzania
Kryzysowego ....................................................................................................................................................,
h) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska ...........................................................................................,
i) inne (potrzebne wed∏ug oceny kierownika jednostki organizacyjnej) ..........................................................
............................................................................................................................................................................;
6) plan jednostki organizacyjnej zawierajàcy:
a) rozmieszczenie êróde∏ zagro˝enia radiacyjnego,
b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki pracowników*),
c) miejsca dekontaminacji pracowników*),
d) miejsca przechowywania sprz´tu do likwidacji skutków zdarzenia (sprz´tu awaryjnego)*);
7) zwi´z∏y opis potencjalnych sytuacji awaryjnych, w tym po˝aru, oraz procedur awaryjnych dla rutynowych
procesów technologicznych, zale˝nych od rodzaju dzia∏alnoÊci w warunkach nara˝enia1).
2. Post´powanie pracownika stwierdzajàcego zaistnienie zdarzenia radiacyjnego
Niezw∏oczne powiadomienie:
1) kierownika jednostki organizacyjnej:
.................................................................................................................................................................................,
(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 2)

2) inspektora ochrony radiologicznej:
................................................................................................................................................................................ .
(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4)

w przypadku akceleratora — poprzedzone wy∏àczeniem zasilania w sposób okreÊlony w instrukcji obs∏ugi.
W
—
—
—
—

powiadomieniu podaç:
imi´, nazwisko i stanowisko lub funkcj´ osoby stwierdzajàcej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,
numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiajàca,
dok∏adnà lokalizacj´ miejsca zdarzenia,
krótki opis zdarzenia.
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3. Post´powanie kierownika jednostki organizacyjnej:
1) je˝eli zachodzi taka potrzeba, niezw∏oczne powiadomienie:
a) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej: tel. ......................................................................................... lub 998, lub 112,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. c)

b) pogotowia ratunkowego: tel. ............................................................................................... lub 999, lub 112,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)

c) Policji: tel. ............................................................................................................................... lub 997, lub 112,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. e)

d) Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego w Urz´dzie Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarzàdzania
Kryzysowego ....................................................................................................................................................,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. g)

e) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska ...........................................................................................;
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. h)

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu:
a) uniemo˝liwienia przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia,
b) zapobie˝enia rozprzestrzenianiu si´ ska˝eƒ promieniotwórczych*);
4) okreÊlenie dok∏adnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w przypadku pracowni izotopowych,
transportu êróde∏ i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych ze êród∏ami promieniotwórczymi
równie˝ rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych) oraz przeprowadzenie wst´pnej oceny rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, które przedosta∏y si´ do Êrodowiska;
5) wyznaczenie strefy wokó∏ miejsca zdarzenia obejmujàcej teren, na którym mo˝e wyst´powaç jakiekolwiek
nietrwa∏e (usuwalne) ska˝enie promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania jonizujàcego przekracza
poziom 100 mikrosiwertów na godzin´ (µSv/h) (strefa awaryjna)*);
6) okreÊlenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz dokonanie wst´pnej oceny rozmiaru
ska˝eƒ promieniotwórczych, w tym ska˝eƒ osób;
7) usuni´cie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz innych osób niebioràcych udzia∏u w post´powaniu awaryjnym, oznaczenie granic strefy i uniemo˝liwienie dost´pu do niej osób postronnych*), a je˝eli przeprowadzenie tych dzia∏aƒ przekracza mo˝liwoÊci jednostki organizacyjnej — wystàpienie o pomoc
do s∏u˝b w∏aÊciwego wojewody;
8) powiadomienie Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki ..................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a)

potwierdzone w ciàgu 3 godzin od uzyskania informacji o zdarzeniu pisemnie na numer faksu
..................................................................................................................................................................................
(numer faksu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a)

W powiadomieniu podaç:
a) dane dotyczàce jednostki organizacyjnej (zgodnie z pkt 1 ppkt 1—4),
b) opis przebiegu zdarzenia, z podaniem rodzaju obiektu lub instalacji (w przypadku pracowni izotopowych, transportu êróde∏ i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych ze êród∏ami promieniotwórczymi równie˝ rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, których dotyczy∏o zdarzenie),
dok∏adnej lokalizacji zdarzenia, wst´pnej oceny rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych,
które przedosta∏y si´ do Êrodowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz wst´pnej
oceny rozmiaru ska˝eƒ promieniotwórczych, w tym ska˝eƒ osób,
c) informacj´ o dotychczas podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych miejsce zdarzenia,
d) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
9) dalsze post´powanie wed∏ug procedur awaryjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 7, lub w uzgodnieniu
z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki;
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10) zawiadomienie Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego w Urz´dzie Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum
Zarzàdzania Kryzysowego .....................................................................................................................................
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. g)

wraz z podaniem treÊci i zasi´gu informacji o zdarzeniu, która powinna byç przekazywana spo∏ecznoÊci lokalnej, je˝eli rozwój zdarzenia mo˝e prowadziç do zagro˝enia o skutkach si´gajàcych poza teren jednostki organizacyjnej (w tym równie˝ w sytuacji zdarzenia zaistnia∏ego podczas transportu materia∏ów jàdrowych lub êróde∏ i odpadów promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy zagro˝enie publiczne ju˝
wystàpi∏o;
11) utrzymywanie kontaktu z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, w trakcie ca∏ego przebiegu zdarzenia
a˝ do odwo∏ania post´powania, w celu:
a) bie˝àcego informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania Prezesowi Paƒstwowej Agencji Atomistyki danych potrzebnych do prowadzenia ocen i prognoz zagro˝enia,
b) korzystania z zaleceƒ przekazywanych przez specjalistów wskazanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki;
12) zwrócenie si´, w razie potrzeby, o pomoc w zakresie pomiarów dozymetrycznych do specjalistów skierowanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki (ekipy dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia, a je˝eli z oceny Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki nie wynika koniecznoÊç wys∏ania ekipy dozymetrycznej Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki na miejsce zdarzenia, zwrócenie si´ o pomoc w przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych do w∏aÊciwego terenowo paƒstwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego;
13) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ niezb´dnych do likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia;
14) sporzàdzenie i przes∏anie do Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki po zakoƒczeniu dzia∏aƒ majàcych na
celu usuni´cie skutków zdarzenia i po ustaniu zagro˝enia informacji zawierajàcej:
a) opis przebiegu zdarzenia, z okreÊleniem jego przyczyn,
b) ogólnà ocen´ zagro˝enia w wyniku zdarzenia,
c) opis przebiegu likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia,
d) list´ osób poszkodowanych wraz z okreÊleniem rodzaju uszkodzeƒ cia∏a i wst´pnà ocen´ dawek poch∏oni´tych i ska˝eƒ tych osób,
e) ocen´ ska˝eƒ powierzchni roboczych stanowisk pracy i Êrodowiska*),
f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrzàdów dozymetrycznych, sprz´tu ochrony indywidualnej i sprz´tu u˝ytego do likwidacji skutków zdarzenia,
g) opis procedur zastosowanych przy usuwaniu ska˝eƒ pomieszczeƒ, terenu i dekontaminacji osób*),
h) protokó∏ kontroli dozymetrycznej jednostki przeprowadzonej po usuni´ciu skutków zdarzenia.
4. åwiczenia okresowe:
åwiczenia okresowe w celu przeglàdu i aktualizacji planu post´powania awaryjnego na wypadek zagro˝enia
radiacyjnego odbywajà si´ z cz´stotliwoÊcià .................................................... (nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata).

.............................................................
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

———————
*)
1)

Nie dotyczy zdarzeƒ radiacyjnych zwiàzanych z akceleratorami.
Przyk∏adowo: dla pracowni izotopowej klasy II — niekontrolowane ska˝enie powierzchni roboczych; dla prac w terenie ze
êród∏ami zamkni´tymi — utrata êród∏a, wypadni´cie êród∏a z pojemnika; dla teleradioterapii z u˝yciem êród∏a promieniotwórczego lub dla defektoskopii izotopowej — zaci´cie mechanizmu powrotu êród∏a do obudowy i podobne; w przypadku kilku rodzajów dzia∏alnoÊci lub kilku scenariuszy sytuacji awaryjnych — przypisaç poszczególnym sytuacjom i procedurom post´powania jednoznaczne symbole lub numery; dla obiektów jàdrowych — odpowiednia cz´Êç raportu bezpieczeƒstwa obiektu.

Dziennik Ustaw Nr 131

— 9667 —

Poz. 912

B. Dla jednostek organizacyjnych wykonujàcych dzia∏alnoÊç polegajàcà na stosowaniu
lub uruchamianiu aparatów rentgenowskich
1. Dane podstawowe:
1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu): ..........................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
2) kierownik jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej): ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
3) rodzaj dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem i numer zezwolenia na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci wraz
z okreÊleniem komórki organizacyjnej prowadzàcej bezpoÊrednio t´ dzia∏alnoÊç: ...........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, numer i typ uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej): ..............................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
5) numery telefonów i faksów:
a) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki/ Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych Paƒstwowej Agencji
Atomistyki .........................................................................................................................................................,
b) paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ................................................................................,
c) organu wydajàcego zezwolenie, je˝eli nie jest nim Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki ani paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny ................................................................................................................,
d) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ................................................................................................ lub 998, lub 112,
e) najbli˝szej stacji pogotowia ratunkowego .......................................................................... lub 999, lub 112,
f) najbli˝szej jednostki Policji .................................................................................................. lub 997, lub 112,
g) inne (potrzebne wed∏ug oceny kierownika jednostki organizacyjnej) .........................................................
............................................................................................................................................................................;
6) plan jednostki organizacyjnej zawierajàcy rozmieszczenie êróde∏ zagro˝enia radiacyjnego;
7) zwi´z∏y opis potencjalnych sytuacji awaryjnych, w tym po˝aru, oraz procedur awaryjnych dla rutynowych prac.
2. Post´powanie pracownika stwierdzajàcego zaistnienie zdarzenia radiacyjnego:
Niezw∏oczne wy∏àczenie aparatu rentgenowskiego w sposób okreÊlony w instrukcji obs∏ugi, a nast´pnie powiadomienie:
1) kierownika jednostki organizacyjnej:
.................................................................................................................................................................................;
(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 2)

2) inspektora ochrony radiologicznej:
................................................................................................................................................................................ .
(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4)

Dziennik Ustaw Nr 131

— 9668 —

Poz. 912

W powiadomieniu podaç:
— imi´, nazwisko i stanowisko lub funkcj´ osoby stwierdzajàcej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,
— numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiajàca,
— dok∏adnà lokalizacj´ miejsca zdarzenia,
— krótki opis zdarzenia.
3. Post´powanie kierownika jednostki organizacyjnej:
1) je˝eli zachodzi taka potrzeba, niezw∏oczne powiadomienie:
a) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej: tel. ......................................................................................... lub 998, lub 112,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)

b) pogotowia ratunkowego: tel. ............................................................................................... lub 999, lub 112,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. e)

c) Policji: tel. ............................................................................................................................... lub 997, lub 112;
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. f)

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu uniemo˝liwienia przebywania osób postronnych
w miejscu zdarzenia;
4) okreÊlenie dok∏adnej lokalizacji zdarzenia;
5) okreÊlenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia;
6) powiadomienie Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki oraz organu wydajàcego zezwolenie, je˝eli nie
jest nim Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki: .................................................................................................
.................................................................................................................................................................................,
(numery telefonów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a oraz b albo c)

potwierdzone w ciàgu 3 godzin od uzyskania informacji o zdarzeniu pisemnie na numer faksu ....................
..................................................................................................................................................................................
(numery faksów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a oraz b albo c)

W powiadomieniu podaç:
a) dane dotyczàce jednostki organizacyjnej (zgodnie z pkt 1 ppkt 1—4),
b) opis przebiegu zdarzenia, dok∏adnej lokalizacji zdarzenia, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia,
c) informacj´ o dotychczas podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych miejsce zdarzenia;
7) dalsze post´powanie wed∏ug procedur awaryjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 7;
8) weryfikacja efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ niezb´dnych do likwidacji zagro˝enia i usuwania
skutków zdarzenia;
9) sporzàdzenie i przes∏anie do Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki oraz organu wydajàcego zezwolenie, je˝eli nie jest nim Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, po zakoƒczeniu dzia∏aƒ majàcych na celu
usuni´cie skutków zdarzenia i po ustaniu zagro˝enia, informacji zawierajàcej:
a) opis przebiegu zdarzenia z okreÊleniem jego przyczyn,
b) ogólnà ocen´ zagro˝enia w wyniku zdarzenia,
c) opis przebiegu likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia,
d) list´ osób poszkodowanych wraz z okreÊleniem rodzaju uszkodzeƒ cia∏a i wst´pnà ocen´ dawek poch∏oni´tych,
e) wykaz zastosowanych metod pomiarowych, przyrzàdów dozymetrycznych oraz Êrodków ochrony indywidualnej,
f) protokó∏ kontroli dozymetrycznej jednostki przeprowadzonej po usuni´ciu skutków zdarzenia.
4. åwiczenia okresowe:
åwiczenia okresowe w celu przeglàdu i aktualizacji planu post´powania awaryjnego na wypadek zagro˝enia
radiacyjnego odbywajà si´ z cz´stotliwoÊcià ..................................................... (nie rzadziej ni˝ raz na trzy lata).
.............................................................
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
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Za∏àcznik nr 2

A. PLAN POST¢POWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA
1. Dane podstawowe:
1) wojewoda (imi´, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej) .....................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
2) Wydzia∏ Zarzàdzania Kryzysowego w Urz´dzie Wojewódzkim/Wojewódzkie Centrum Zarzàdzania Kryzysowego (adres i numer telefonu, numer faksu) ........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
3) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny (adres i numer telefonu, numer faksu) ......................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
4) s∏u˝by wspó∏pracujàce w post´powaniu awaryjnym (numery telefonów i numery faksów):
a) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej .......................................
.............................................................................................................................................................................,
b) pogotowie ratunkowe ......................................................................................................................................,
c) Komenda Wojewódzka Policji ..........................................................................................................................,
d) wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska ...................................................................................................,
e) oddzia∏ Stra˝y Granicznej (dla województw przygranicznych) ......................................................................,
f) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych ....................................
............................................................................................................................................................................,
g) inne (potrzebne wed∏ug oceny wojewody) ....................................................................................................;
5) przekazany przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki wykaz znajdujàcych si´ na terenie województwa
jednostek organizacyjnych kategorii I*) prowadzàcych dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi lub êród∏ami
promieniotwórczymi, zawierajàcy dane okreÊlone w cz´Êci B;
6) sposób powiadamiania ludnoÊci (zgodnie z pkt 3 ppkt 4) ..................................................................................
.................................................................................................................................................................................,
................................................................................................................................................................................ .
2. Post´powanie przedstawiciela s∏u˝by, inspekcji lub stra˝y podleg∏ych wojewodzie, który uzyska∏ informacj´ o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogàcego spowodowaç zagro˝enie publiczne na terenie województwa:
1) okreÊlenie êród∏a informacji: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
2) niezw∏oczne powiadomienie:
a) wojewody ..........................................................................................................................................................,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 1)
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b) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych (je˝eli informacja
o zdarzeniu nie pochodzi od niego) ..................................................................................................................
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

oraz, je˝eli zachodzi taka potrzeba, niezw∏oczne powiadomienie:
c) wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ....................................
.............................................................................................................................................................................,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. a)

d) pogotowia ratunkowego ..................................................................................................................................,
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. b)

e) Komendy Wojewódzkiej Policji ....................................................................................................................... .
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. c)

W powiadomieniu podaç:
— imi´ i nazwisko, miejsce pracy i stanowisko lub funkcj´ osoby powiadamiajàcej,
— numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiajàca,
— dok∏adnà lokalizacj´ miejsca zdarzenia,
— krótki opis zdarzenia;
3) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
4) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sposób uzgodniony z wojewodà lub z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki w celu uniemo˝liwienia przebywania osób postronnych w miejscu zdarzenia.
3. Post´powanie wojewody:
1) w przypadku zdarzenia zaistnia∏ego w jednostce organizacyjnej:
a) uzyskanie od kierownika jednostki organizacyjnej informacji niezb´dnych do oceny zagro˝enia, zawierajàcych w szczególnoÊci: okreÊlenie dok∏adnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w przypadku pracowni izotopowych równie˝ rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych) oraz wst´pnà
ocen´ rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, które przedosta∏y si´ do Êrodowiska,
b) na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z lit. a podj´cie dzia∏aƒ interwencyjnych, w tym wyznaczenie strefy wokó∏ miejsca zdarzenia obejmujàcej teren, na którym mo˝e wyst´powaç jakiekolwiek
nietrwa∏e (usuwalne) ska˝enie promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania przekracza poziom
100 mikrosiwertów na godzin´ (µSv/h) (strefa awaryjna), korzystajàc, je˝eli zachodzi taka potrzeba,
z pomocy paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych i interpretacji ich wyników, a po wykonaniu zadaƒ, o których mowa w ppkt 8, podj´cie
dzia∏aƒ interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. N 42, poz. 276), zwanej dalej „ustawà”, z zastrze˝eniem lit. c,
c) w przypadku jednostki kategorii I, o której mowa w pkt 1 ppkt 5, podj´cie dzia∏aƒ interwencyjnych,
a w szczególnoÊci dzia∏aƒ, o których mowa w art. 90 ustawy, przed uzyskaniem informacji, o których
mowa w lit. a, o ile zasz∏o zdarzenie okreÊlone w zak∏adowym planie post´powania awaryjnego jako
wymagajàce podj´cia takich dzia∏aƒ,
d) okreÊlenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz dokonanie wst´pnej oceny rozmiaru ska˝eƒ poza terenem jednostki organizacyjnej, w tym ska˝eƒ osób, korzystajàc, je˝eli zachodzi taka
potrzeba, z pomocy paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych i interpretacji ich wyników,
e) powiadomienie ludnoÊci w sposób okreÊlony w pkt 1 ppkt 6;
2) w przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu, prac w terenie, aktu terrorystycznego, zdarzenia
spowodowanego przez nieznanego sprawc´, stwierdzenia zwi´kszonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizujàcego lub wystàpienia ska˝eƒ promieniotwórczych, równie˝ w przypadku kiedy ich êród∏o nie jest znane:
a) w miar´ mo˝liwoÊci okreÊlenie, je˝eli zachodzi taka potrzeba, we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, których dotyczy∏o zdarzenie, dok∏adnej lokalizacji zdarzenia, wst´pnej oceny rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, które przedosta∏y si´ do Êrodowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia
oraz wst´pnej oceny rozmiaru ska˝eƒ promieniotwórczych, w tym ska˝eƒ osób,
b) wyznaczenie, je˝eli zachodzi taka potrzeba, we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym, strefy wokó∏ miejsca zdarzenia obejmujàcej teren, na którym mo˝e wyst´powaç jakiekolwiek nietrwa∏e (usuwalne) ska˝enie promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania przekraczajàca
100 mikrosiwertów na godzin´ (µSv/h) (strefa awaryjna),
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c) usuni´cie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz innych niebioràcych udzia∏u w post´powaniu
awaryjnym i zabezpieczenie dost´pu do strefy oraz podj´cie koniecznych dzia∏aƒ interwencyjnych,
d) okreÊlenie przewidywanego dalszego przebiegu zdarzenia;
3) je˝eli êród∏em informacji o zdarzeniu nie jest Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki — powiadomienie
Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

potwierdzone w ciàgu 3 godzin od uzyskania informacji o zdarzeniu pisemnie na numer faksu
..................................................................................................................................................................................
(numer faksu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

W powiadomieniu skierowanym do Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki podaç:
a) województwo i dane personalne wojewody (zgodnie z pkt 1 ppkt 1), a w przypadku gdy osoba powiadamiajàca nie jest wojewodà, ale dzia∏a z jego upowa˝nienia, dodatkowo: imi´, nazwisko i stanowisko
tej osoby oraz numer telefonu, z którego dzwoni,
b) opis przebiegu zdarzenia, przy czym w przypadku zdarzenia zaistnia∏ego w jednostce organizacyjnej
— nazw´ jednostki oraz informacje na temat dzia∏alnoÊci w warunkach nara˝enia, podczas prowadzenia której wystàpi∏o zdarzenie (w przypadku transportu êróde∏ i odpadów promieniotwórczych lub prac
terenowych ze êród∏ami promieniotwórczymi — dodatkowo rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, których dotyczy∏o zdarzenie), dok∏adnej lokalizacji zdarzenia, wst´pnej oceny rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, które przedosta∏y si´ do Êrodowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz wst´pnej oceny rozmiaru ska˝eƒ promieniotwórczych, w tym ska˝eƒ
osób,
c) informacj´ o dotychczas podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych miejsce zdarzenia oraz o dzia∏aniach
interwencyjnych,
d) informacj´ o dotychczasowym udziale paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, pogotowia ratunkowego, Policji oraz osób postronnych,
e) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia,
f) treÊç i zasi´g informacji o zdarzeniu przekazanej spo∏ecznoÊci lokalnej;
4) opracowanie, we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, i przekazanie, za pomocà Êrodków masowego przekazu i w inny sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie, ludnoÊci, która w wyniku zdarzenia radiacyjnego mo˝e otrzymaç dawk´ promieniowania jonizujàcego przekraczajàcà
dawk´ granicznà dla osób z ogó∏u ludnoÊci, informacji zawierajàcej, w zale˝noÊci od potrzeb:
a) dane dotyczàce rodzaju zdarzenia, a je˝eli jest to mo˝liwe tak˝e dotyczàce miejsca i czasu jego powstania oraz opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarzenia, wraz z okreÊleniem rozmiaru i zasi´gu zaistnia∏ych oraz przewidywanych jego skutków,
b) wskazanie dzia∏aƒ lub zachowaƒ ludnoÊci majàcych na celu unikni´cie skutków zdarzenia, które, w zale˝noÊci od rodzaju zdarzenia, mogà obejmowaç zalecenia ograniczenia spo˝ywania niektórych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, proste regu∏y dotyczàce higieny i dekontaminacji ludzi, zalecenia dotyczàce pozostania w domu, informacje dotyczàce systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, ustalenia
organizacyjne dotyczàce ewakuacji,
c) uprzedzenie o mo˝liwoÊci wprowadzenia dzia∏aƒ interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy,
o ile z przebiegu zdarzenia wynika mo˝liwoÊç wprowadzenia takich dzia∏aƒ,
d) wskazanie organów i s∏u˝b prowadzàcych akcj´ likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia,
e) je˝eli czas na to pozwala — podstawowe dane o promieniowaniu jonizujàcym oraz o skutkach jego oddzia∏ywania na cz∏owieka i Êrodowisko,
f) wezwanie do s∏uchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizj´,
g) wskazania dotyczàce:
— post´powania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szko∏y, szpitale, domy opieki, hotele, zak∏ady
karne i inne jednostki, w których przebywajà wi´ksze grupy ludzi,
— post´powania grup zawodowych mogàcych odegraç pomocnà rol´ w sytuacji zagro˝enia radiacyjnego,
oraz przekazywanie ludnoÊci uaktualnieƒ tej informacji w miar´ rozwoju sytuacji;
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5) prowadzenie bie˝àcej analizy sytuacji oraz bie˝àca wspó∏praca z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, w trakcie ca∏ego przebiegu zdarzenia a˝ do odwo∏ania post´powania, w celu:
a) informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania danych potrzebnych do prowadzenia przez Prezesa
Paƒstwowej Agencji Atomistyki ocen i prognoz zagro˝enia,
b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagro˝enia, w szczególnoÊci o mo˝liwoÊci przekroczenia poziomów interwencyjnych, a na wniosek wojewody o wynikach pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych
wykonanych przez stacje wczesnego wykrywania ska˝eƒ promieniotwórczych oraz placówki prowadzàce pomiary ska˝eƒ promieniotwórczych w∏aÊciwe dla miejsca powstania zagro˝enia,
c) korzystania z zaleceƒ przekazywanych przez specjalistów wskazanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, a w razie potrzeby z pomocy w zakresie pomiarów dozymetrycznych specjalistów skierowanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki (ekipy dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia,
d) formu∏owania treÊci informacji dla ludnoÊci i jej przekazywania;
6) w przypadku gdy rozwój sytuacji awaryjnej mo˝e prowadziç do zagro˝enia publicznego o skutkach si´gajàcych poza teren województwa albo gdy zagro˝enie takie ju˝ wystàpi∏o, zawiadomienie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci za poÊrednictwem wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................................;
(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. a)

7) w sytuacji przekazania przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki informacji o mo˝liwoÊci przekroczenia poziomów interwencyjnych:
a) podj´cie, je˝eli zachodzi taka potrzeba, we wspó∏pracy z paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, dzia∏aƒ, które zapewnià po wprowadzeniu dzia∏aƒ interwencyjnych, o których mowa w art. 90
ustawy:
— w przypadku ewakuacji, czasowego lub sta∏ego przesiedlenia ludnoÊci — zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej ludnoÊci miejsc zamieszkania,
transportu oraz warunków powrotu do miejsc sta∏ego zamieszkania po odwo∏aniu ewakuacji i czasowego przesiedlenia,
— w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkni´tych — zaopatrzenie ludnoÊci w niezb´dne artyku∏y ˝ywnoÊciowe i wod´ przeznaczonà do spo˝ycia przez ludzi oraz pomoc medycznà,
— w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem — dystrybucj´ tych preparatów,
— w przypadku zakazu lub ograniczenia spo˝ywania ska˝onej ˝ywnoÊci i wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi — wycofanie z obrotu ska˝onej ˝ywnoÊci, zamkni´cie uj´ç ska˝onej wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi, bezp∏atnà dystrybucj´ nieska˝onej wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi oraz wprowadzenie do sprzeda˝y nieska˝onych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,
— w przypadku zakazu lub ograniczenia ˝ywienia zwierzàt ska˝onymi Êrodkami ˝ywienia zwierzàt i pojenia ska˝onà wodà oraz wypasu zwierzàt na ska˝onym terenie — udost´pnienie nieska˝onych Êrodków ˝ywienia zwierzàt i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierzàt na ska˝onych pastwiskach,
b) wprowadzenie niezb´dnych ograniczeƒ w ruchu osób i towarów na terenie województwa, a w przypadku gdy jego obszar przylega do granicy paƒstwowej — w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych — równie˝ w ruchu transgranicznym, z okreÊleniem ich rodzaju, daty wprowadzenia, miejsca i przewidywanego czasu trwania,
c) przygotowanie i zapewnienie dzia∏ania placówek s∏u˝by zdrowia w trybie odpowiednim do rozwoju sytuacji;
8) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ niezb´dnych do likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia;
9) sporzàdzenie i przes∏anie do Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, po zakoƒczeniu dzia∏aƒ majàcych na
celu usuni´cie skutków zdarzenia i po ustaniu zagro˝enia, informacji zawierajàcej:
a) opis przebiegu zdarzenia, z okreÊleniem przyczyn oraz ocenà zdarzenia,
b) opis sposobu likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia wraz z danymi osoby kierujàcej akcjà,
c) list´ osób poszkodowanych wraz z okreÊleniem rodzaju uszkodzeƒ cia∏a i wst´pnà ocenà dawek poch∏oni´tych i ska˝eƒ tych osób,
d) ocen´ dawek skutecznych osób uczestniczàcych w dzia∏aniach ratowniczych wraz z okreÊleniem pomiarów stanowiàcych podstaw´ oceny,
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e) ocen´ ska˝eƒ Êrodowiska,
f) wykaz stosowanych metod pomiarowych i przyrzàdów dozymetrycznych, sprz´tu ochrony indywidualnej i innego sprz´tu u˝ytego do likwidacji skutków zdarzenia,
g) opis procedur stosowanych przy usuwaniu ska˝eƒ pomieszczeƒ, terenu i dekontaminacji osób,
h) protoko∏y kontroli dozymetrycznych przeprowadzonych po zakoƒczeniu dzia∏aƒ podj´tych w celu likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia.
4. åwiczenia okresowe:
åwiczenia okresowe w celu przeglàdu i aktualizacji planu post´powania awaryjnego na wypadek zagro˝enia
radiacyjnego, z uwzgl´dnieniem sposobu informowania ludnoÊci, zgodnie z procedurà okreÊlonà w pkt 1
ppkt 6, odbywajà si´ z cz´stotliwoÊcià ............................................................... (nie rzadziej ni˝ raz na trzy lata).

...................................................
(podpis wojewody)

———————
*)

Jednostki kategorii I obejmujà:
— reaktory o mocy cieplnej powy˝ej 100 megawatów (MW),
— przechowalniki zawierajàce wypalone paliwo jàdrowe w iloÊci równowa˝nej rdzeniowi reaktora o mocy cieplnej
3 000 MW,
— obiekty zawierajàce otwarte êród∏a promieniotwórcze w iloÊci przekraczajàcej:
• w przypadku ciek∏ych lub gazowych produktów rozszczepienia — ∏àcznà aktywnoÊç 5x104 terabekereli (TBq),
• w przypadku izotopów jodu — ∏àcznà aktywnoÊç 104 TBq,
• w przypadku gazów szlachetnych — ∏àcznà aktywnoÊç 107 TBq,
• w przypadku innych otwartych êróde∏ promieniotwórczych — 10000-krotnie wartoÊç aktywnoÊci A2 okreÊlonà
w Umowie europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzonej w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481).

B. WYKAZ ZNAJDUJÑCYCH SI¢ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KATEGORII I ZAWIERA NAST¢PUJÑCE DANE:
— nazw´ i adres jednostki organizacyjnej,
— rodzaj obiektu lub urzàdzenia (przyk∏adowo: reaktor energetyczny o mocy 3 000 MW),
— lokalizacj´ na mapie województwa z oznaczeniem strefy obj´tej planowaniem dzia∏aƒ interwencyjnych podejmowanych z wyprzedzeniem (tj. na podstawie oceny stanu obiektu wskazujàcej na du˝e prawdopodobieƒstwo zaistnienia zdarzenia radiacyjnego) oraz strefy obj´tej planowaniem dzia∏aƒ interwencyjnych podejmowanych bez wyprzedzenia (w sytuacji gdy zdarzenie ju˝ zaistnia∏o),
— rodzaj dzia∏alnoÊci jednostki wed∏ug zezwolenia Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, numer zezwolenia,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adres kierownika jednostki organizacyjnej,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adres inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej,
— zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
— treÊç informacji wyprzedzajàcej dla ludnoÊci, o której mowa w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzajàcej dla ludnoÊci na wypadek zdarzenia radiacyjnego
(Dz. U. Nr 102, poz. 1065).

