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REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW 

W Pracowni Izotopowej Klasy Z w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań 

Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 

w budynku „L” ŚMCEBI w Chorzowie 

 

Postanowienia ogólne 

1. Sprawującym wewnętrzny nadzór w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

jonizującym w czasie pracy ze źródłami promieniotwórczymi oraz doradcą w sprawach 

ochrony radiologicznej kierowników Zakładów Instytutu Fizyki, w których działają 

pracownie stosujące takie źródła, jest dr Karina Maciejewska (nr uprawnień: 

IOR/88/2017), pełniąca obowiązki Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR) w 

Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

2. Studenci mający wykonywać czynności przy źródłach promieniotwórczych muszą 

uprzednio wykazać się znajomością zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym 

oraz zasad techniki pracy ze źródłami izotopowymi. 

3. Wstęp na teren pracowni/do pomieszczeń, w których znajdują się źródła promieniowania 

jonizującego mają tylko pracownicy i przeszkoleni doktoranci Zakładu, na terenie 

którego taka pracownia funkcjonuje, z zastrzeżeniem punktu następnego. Inne osoby 

mogą przebywać w tych pomieszczeniach lub prowadzić w nich prace jedynie za zgodą 

kierownika Zakładu lub osoby sprawującej nadzór w zakresie ochrony radiologicznej. 

4. Studenci mogą znajdować się w salach laboratoryjnych tylko w godzinach zajęć 

dydaktycznych pod nadzorem prowadzącego zajęcia lub Opiekuna Pracowni, lub w 

ramach realizacji pracy dyplomowej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej pod 

nadzorem promotora tej pracy. 

5. Na początku każdego semestru zajęć, w których przewidziana jest praca ze źródłami 

promieniowania jonizującego, student jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi 

Ochrony Radiologicznej orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach 

narażenia na promieniowanie jonizujące, wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje (typu „J”). Kserokopię orzeczenia 

zawierającego informację o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na 

promieniowanie jonizujące należy przesłać IOR na adres: karina.maciejewska@us.edu.pl 

na tydzień przed planowanymi zajęciami w narażeniu na promieniowanie jonizujące. W 

wyjątkowych sytuacjach student przesyła orzeczenie IOR w terminie późniejszym, ale 

nie później niż dzień, w którym odbywają się w/w zajęcia. Prowadzący zajęcia 

przekazuje IOR listę studentów wykonujących ćwiczenia. Prowadzący zajęcia dopuszcza 

studenta do zajęć ze źródłami promieniowania jonizującego po otrzymaniu od IOR 

informacji o otrzymaniu od studenta orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy w 

warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.  

6. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego, student jest zobowiązany do poinformowania pracownika nadzorującego 

wykonywanie tej pracy o ciąży, chorobach wykluczających pracę w narażeniu na 

promieniowanie jonizujące lub o podejrzeniach co do powyższych. 

7. Wszystkie ćwiczenia związane ze stosowaniem źródeł promieniowania jonizującego 

należy prowadzić ściśle według technologicznej instrukcji pracy oraz instrukcji do 

ćwiczeń laboratoryjnych. 

8. Uruchomienie aparatu pomiarowego lub urządzenia wytwarzającego promieniowanie 

jonizujące może odbywać się wyłącznie pod kontrolą pracownika zakładu. 

9. Na stanowiskach pracy należy stosować prawidłowo działający sprzęt dozymetryczny. 

10. Pracownicy i studenci są zobowiązani przy pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego do stosowania we właściwy sposób sprzętu i odzieży ochronnej. 
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11. Osoby znajdujące się w pracowni zobowiązane są do zachowania czystości na 

stanowisku pracy.  

12. Podczas pracy ze źródłami promieniowania jonizującego zabrania się pozostawiania 

stanowiska bez nadzoru. 

13. W pomieszczeniach, w których znajdują się źródła promieniotwórcze, należy przebywać 

tylko w czasie niezbędnym do realizacji zadania badawczego. 

14. W pomieszczeniach, w których znajdują się źródła promieniotwórcze nie wolno: 

- spożywać posiłków, 

- przyjmować napojów, 

- palić papierosów lub stosować środków odurzających, 

- wykonywać czynności, które mogłyby ułatwić wprowadzenie substancji 

promieniotwórczych do organizmu. 

15. Zabrania się przechowywania odzieży wierzchniej, torebek i teczek w pracowni, poza 

miejscami do tego wyznaczonymi. 

16. W przypadku wątpliwości co do bezpiecznego sposobu postępowania z daną substancją 

lub aparatem, należy zasięgnąć porady  prowadzącego zajęcia bądź pracownika 

technicznego sprawującego nadzór nad tym urządzeniem.  

17. W razie wątpliwości co do poprawności wykonywania pomiaru należy zasięgnąć porady 

prowadzącego zajęcia. 

18. Osoby pracujące ze źródłami promieniowania jonizującego powinny zapoznać się z 

treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegać go. 

19. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować ukaranie dyscyplinarne, 

do usunięcia z pracowni włącznie. 

Magazynowanie źródeł promieniotwórczych 

1. Magazyn źródeł promieniotwórczych w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań 

Instytutu Fizyki UŚ znajduje się w pomieszczeniu nr 221 w budynku „L” na terenie 

pracowni izotopowej klasy Z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań w Chorzowie. 

2. W Zakładach, w których magazynuje się źródła promieniotwórcze, Kierownik Zakładu 

wyznacza osobę odpowiedzialną za ruch źródeł. Po zaobserwowaniu nieprawidłowości w 

ruchu źródeł (np. brak wpisu zwrotu źródła promieniotwórczego), osoba ta zawiadamia 

IOR. 

3. Magazyn źródeł izotopowych prowadzi IOR we współpracy z pracownikiem danego 

Zakładu, wyznaczonym przez jego kierownika. 

4. Źródła promieniotwórcze mogą pobierać i wydawać jedynie uprawnieni pracownicy i 

doktoranci Zakładów, w których funkcjonują magazyny źródeł promieniotwórczych. 

5. Źródła wydawać można jedynie uprawnionym pracownikom i studentom po zaliczeniu 

kolokwium z zasad ochrony przed promieniowaniem. 

6. Zwrot źródeł do magazynu powinien nastąpić przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 

lub bezpośrednio po wykonaniu pomiaru z użyciem źródła promieniotwórczego. 

7. Przed wydaniem źródła z magazynu i przyjęciu go do magazynu, należy sprawdzić jego 

obecność w pojemniku. 

8. Każdorazowy ruch źródła promieniotwórczego jest odnotowywany w karcie ewidencji 

ruchu źródeł, która stanowi załącznik do Programu Zapewniania Jakości. 

Wymagania specjalne 

1. Pobyt pracowników i studentów w strefie ograniczonego czasu przebywania – na terenie 

nadzorowanym, który obejmuje pracownie klasy Z, może odbywać się jedynie za zgodą 

osoby sprawującej nadzór w zakresie ochrony radiologicznej i pod kontrolą 

dozymetryczną. 
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2. Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych jest dokonywana zgodnie 

z przedmiotową instrukcją, przez IOR lub osobę przez niego upoważnioną/nadzorowaną, 

posiadającą odpowiednie kompetencje i wiedzę. 

3. Badanie szczelności źródła musi odbywać się nie rzadziej niż raz do roku oraz po 

każdym odnalezieniu źródła, jeśli zostało ono zagubione lub kiedy istnieje podejrzenie, 

że źródło może być nieszczelne. 

4. Wszelkie nieprawidłowości w pracy każdy pracownik i student zobowiązany jest 

natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia, Opiekunowi Pracowni i osobie sprawującej 

nadzór w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym. 

5. Pozostałe zasady bezpiecznej pracy ze źródłami promieniotwórczymi są opisane w 

„Instrukcji pracy ze źródłem promieniotwórczym w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej 

Zastosowań Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego”. 

Postępowanie awaryjne 

1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wypadku radiacyjnego każdy pracownik i 

student zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującą instrukcją 

Zakładowego Planu Postępowania Awaryjnego. 

2. W razie pożaru należy natychmiast powiadomić straż pożarną – telefon: 112 lub 998. 

3. W razie potrzeby udzielenia pomocy lekarskiej należy powiadomić pogotowie ratunkowe 

– telefon: 112 lub 999. 

4. W przypadku zagubienia lub potencjalnego uszkodzenia źródła promieniotwórczego 

należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia, Opiekuna Pracowni oraz 

Inspektora Ochrony Radiologicznej.  

 

 

 

  

  

Kierownik jednostki organizacyjnej 

J.M. Rektor 
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Dyrektor Instytutu Fizyki 
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