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Za cznik nr 2

Program Bezpiecze stwa J drowego i Ochrony Radiologicznej
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku � Prawo atomowe

(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z pó n. zm.)

1. Odpowiedzialno  kierownictwa jednostki organizacyjnej.
Za przestrzeganie wymaga  bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej w Komendzie G ównej Policji

odpowiedzialny jest Komendant G ówny Policji gen. insp. Leszek Szreder.
Komenda G ówna Policji u ytkuje 3 mig owce typu Mi-8 produkcji ZSRR. mig owce na sta e znajduj  si  na

terenie lotniska Warszawa � Babice ul. Sylwestra Kaliskiego 57.
1.1. Komendant G ówny Policji zapewnia, e prowadzona polityka jako ci w kwestii bezpiecze stwa j dro-

wego i ochrony radiologicznej jest odpowiednia do rodzaju i zakresu prowadzonej dzia alno ci z u ytko-
waniem róde  promieniotwórczych zastosowanych w miernikach oblodzenia typu RIO-3.

1.2. Komendant G ówny Policji zapewnia, e prowadzone dzia ania w zakresie ochrony radiologicznej s  jed-
nym z najwa niejszych dzia a , co powoduje, e praca personelu jest bezpieczna.

1.3. Prowadzone dzia ania w zakresie ochrony radiologicznej zapewniaj  ochron  rodowiska.
2. Ksi ga Jako ci.

2.1. Zakres dzia a  obj ty programem bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej obejmuje: u ytko-
wanie, obs ug , badanie szczelno ci ród a (Sr-90/Y-90) w mierniku oblodzenia typu RIO-3 zainstalowa-
nego na mig owcu typu Mi-8.

2.2. Obowi zuj ce dokumenty dotycz ce ochrony radiologicznej:
a. Regulamin pracy w warunkach szkodliwych ze wzgl du na promieniowanie jonizuj ce,
b. Zak adowy Plan Post powania Awaryjnego,
c. Karty ewidencji róde  promieniotwórczych,
d. wiadectwo wzorcowania sprz tu dozymetrycznego,
e. Program szkolenia okresowego w zakresie ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Prezesa PAA,
f. Program Bezpiecze stwa J drowego i Ochrony Radiologicznej.

3. Nadzór nad dokumentami.
3.1. Nadzór nad dokumentacj  dotycz c  ochrony radiologicznej zosta  powierzony Naczelnikowi Zarz du

Lotnictwa Policyjnego.
3.2. Dokumentacja dotycz ca ochrony radiologicznej przechowywana jest przez Kierownika Sekcji Obs ugi

Technicznej.
3.3. Dokumenty dotycz ce ochrony radiologicznej przegl dane s  przez Naczelnika Zarz du Lotnictwa Poli-

cyjnego i Inspektora Ochrony Radiologicznej co najmniej dwa razy w roku.
3.4. Zapewnia si , e dokumenty b d :

a. aktualizowane na bie co,
b. dost pne w miejscu ich u ytkowania w aktualnej wersji.

3.5. Dost p do dokumentacji maj :
a. Komendant G ówny Policji,
b. Dyrektor Biura G ówny Sztab Policji KGP,
c. Naczelnik Zarz du Lotnictwa Policyjnego,
d. Kierownik Sekcji Obs ugi Technicznej,
e. Inspektor Ochrony Radiologicznej,
f. inspektorzy Dozoru J drowego na podstawie zarz dzenia kontroli. Inne osoby za zgod  i w obecno ci

Kierownika Sekcji Obs ugi Technicznej lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kompetencje i szkolenie.

4.1. Osob  odpowiedzialn  za stan ochrony radiologicznej w Komendzie G ównej Policji jest Komendant
G ówny Policji.

4.2. Wewn trzny nadzór nad stanem ochrony radiologicznej w KGP w Warszawie pe ni inspektor ochrony
radiologicznej, maj cy uprawnienia nr 167/2003 wydane przez Prezesa Pa stwowej Agencji Atomistyki,
wa ne do dnia 12-11-2008 roku.

4.3. Szkolenie wewn trzne w zakresie ochrony radiologicznej dla pracowników pracuj cych w warunkach
szkodliwych prowadzi IOR raz na dwa lata zgodnie z "Programem szkolenia dla personelu lataj cego
i technicznego obs uguj cego mig owiec Mi-8", zatwierdzonym przez Prezesa PAA.

4.4. Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników, pracuj cych w warunkach szkodliwych, prowadzi IOR na
bie co przed dopuszczeniem ich do pracy, zgodnie z "Programem szkolenia dla personelu lataj cego
i technicznego obs uguj cego mig owiec Mi-8", zatwierdzonym przez Prezesa PAA.
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5. Ochrona zdrowia.
5.1. Komendant G ówny Policji zaliczy  personel lataj cy i techniczny, obs uguj cy mig owce, ze wzgl du na

mo liwo  otrzymania dawki skutecznej przekraczaj cej 1mSv/rok do kategorii B.
5.2. Pracownicy prowadz cy prace zwi zane z eksploatacj  i konserwacj  urz dze , w których zainstalowa-

ne s  zamkni te izotopowe ród a promieniotwórcze, podlegaj  specjalistycznym okresowym badaniom
lekarskim.
wiadectwa dopuszczenia do pracy w warunkach szkodliwych przechowywane s  w komórce kadrowej

Komendy G ównej Policji.
5.3. Do pracy przy urz dzeniach, w których zainstalowane s  izotopowe ród a promieniotwórcze, dopusz-

czeni mog  by  tylko pracownicy, maj cy wa ne za wiadczenie, zezwalaj ce na prac  w warunkach
szkodliwych ze wzgl du na promieniowanie jonizuj ce, wydane przez uprawnionego lekarza.

6. Infrastruktura.
6.1. Komenda G ówna Policji dysponuje przyrz dem dozymetrycznym typu RKP 1, umo liwiaj cym pomiar

mocy przestrzennego równowa nika dawki promieniowania X i  oraz pomiar ska e  powierzchni sub-
stancjami beta-promieniotwórczymi. Wzorcowanie sprz tu dozymetrycznego przeprowadzane b dzie
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w laboratorium, posiadaj cym akredytacj  do prowadzenia tego
rodzaju dzia alno ci.

6.2. Przyrz d dozymetryczny jest w dyspozycji Kierownika Sekcji Obs ugi Technicznej.
7. Dozymetria.

7.1. Ocena nara enia pracowników na promieniowanie jonizuj ce jest prowadzona na podstawie pomiarów
dozymetrycznych w rodowisku pracy. Ocena nara enia b dzie dokonywana co trzy miesi ce lub
w sytuacji wy szej konieczno ci.

7.2. Pomiary dozymetryczne b d  wykonywane przez IOR za pomoc  sprz tu dozymetrycznego, maj cego
wa ne wiadectwo wzorcowania, a b d cego w asno ci  Komendy G ównej Policji.

7.3. Kontrol  szczelno ci róde  promieniotwórczych w miernikach oblodzenia zainstalowanych na sta e na
mig owcach typu Mi-8 prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej, pracuj cy w jednostce. Cz stotli-

wo  kontroli szczelno ci róde  promieniotwórczych prowadzona b dzie zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

7.4. Wymiana ród a promieniotwórczego zainstalowanego w mierniku oblodzenia zostanie zlecona firmie
posiadaj cej aktualne zezwolenie Prezesa PAA na prowadzenie tego rodzaju dzia alno ci.

8. Ewidencje.
8.1. Prowadzone s  nast pjuj ce ewidencje:

a. ewidencja stanu zamkni tych róde  promieniotwórczych,
b. ewidencja protoko ów kontroli szczelno ci,
c. ewidencja protoko ów pomiarów dozymetrycznych w rodowisku pracy,
d. ewidencja za wiadcze  lekarskich dopuszcze  do pracy w warunkach szkodliwych ze wzgl du na

promieniowanie jonizuj ce,
e. ewidencja protoko ów z wymiany róde  promieniotwórczych, sporz dzaj cych przez firm  dokonuj c

wymiany.
8.2. Wzory kart ewidencyjnych (pkt 8.1.a, 8.1.b) s  zgodne z za cznikami do rozporz dzenia Rady Mini-

strów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków bezpiecznej pracy ze ród ami
promieniowania jonizuj cego (Dz. U. Nr 239, poz. 2029).


