
2033

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie planów post´powania awaryjnego w przypadku zdarzeƒ radiacyjnych.

Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) krajowy plan post´powania awaryjnego;

2) wzór zak∏adowego planu post´powania awaryjne-
go; 

3) wzór wojewódzkiego planu post´powania awaryj-
nego.

§ 2. Krajowy plan post´powania awaryjnego, ma-
jàcy zastosowanie w przypadku wystàpienia zdarzenia

radiacyjnego powodujàcego zagro˝enie publiczne
o zasi´gu krajowym, obejmuje dzia∏ania okreÊlone
w § 3—8.

§ 3. 1. Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwa-
ny dalej „Prezesem Agencji”:

1) dokonuje identyfikacji zdarzenia radiacyjnego, zwa-
nego dalej „zdarzeniem”, weryfikujàc pozyskanà
informacj´ o zdarzeniu;

2) okreÊla przewidywany przebieg zdarzenia;

3) ocenia potencjalny rozmiar i zasi´g skutków zdarze-
nia, w tym z punktu widzenia koniecznoÊci podj´-
cia dzia∏aƒ interwencyjnych;

4) przekazuje informacj´ o zdarzeniu ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych.
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawie-
ra nast´pujàce dane:

1) êród∏o informacji o zdarzeniu oraz sposób weryfika-
cji tej informacji;

2) dotychczasowy przebieg zdarzenia, w tym dane
o osobach poszkodowanych i o stratach material-
nych;

3) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;

4) prognoz´ rozmiaru i zasi´gu skutków zdarzenia,
w tym z punktu widzenia koniecznoÊci podj´cia
dzia∏aƒ interwencyjnych;

5) dotychczasowe dzia∏ania podj´te przez kierownika
jednostki organizacyjnej, na terenie której zaistnia-
∏o zdarzenie, w∏aÊciwych wojewodów i Prezesa
Agencji;

6) propozycje dzia∏aƒ majàcych na celu likwidacj´ za-
gro˝enia i usuni´cie skutków zdarzenia.

§ 4. 1. Prezes Agencji ustala dla:

1) stacji wczesnego wykrywania ska˝eƒ promienio-
twórczych — cz´stotliwoÊç przekazywania do Cen-
trum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych Paƒstwowej
Agencji Atomistyki wyników pomiarów ska˝eƒ
promieniotwórczych;

2) placówek prowadzàcych pomiary ska˝eƒ promie-
niotwórczych — miejsca i cz´stotliwoÊç pobierania
próbek oraz cz´stotliwoÊç przekazywania do Preze-
sa Agencji wyników pomiarów zawartoÊci izoto-
pów promieniotwórczych w tych próbkach,
a w przypadku placówek specjalistycznych tak˝e
zakres pomiarów. 

2. Prezes Agencji na bie˝àco analizuje przebieg zda-
rzenia i ocenia jego skutki w celu weryfikacji, aktualiza-
cji i przekazywania danych, o których mowa w § 3
ust. 2.

§ 5. 1. Prezes Agencji dokonuje wst´pnej oceny
zdarzenia i powiadamia o zdarzeniu Mi´dzynarodowà
Agencj´ Energii Atomowej oraz paƒstwa, na obszarze
których mogà wystàpiç skutki zdarzenia, a w przypad-
ku zmiany oceny zdarzenia dokonuje aktualizacji po-
wiadomienia. 

2. Prezes Agencji powiadamia o zamiarze wprowa-
dzenia dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie nara˝e-
nia ludnoÊci Komisj´ Europejskà oraz paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, które mogà byç dotkni´te
skutkami tych dzia∏aƒ, z podaniem informacji okreÊla-
jàcych przyczyny ich wprowadzania oraz danych istot-
nych dla minimalizacji przewidywanych radiologicz-
nych skutków zdarzenia dla tych paƒstw, dokonujàc
odpowiednio do rozwoju sytuacji aktualizacji powiado-
mienia.

3. Prezes Agencji w powiadomieniu, o którym mo-
wa w ust. 2, zamieszcza tak˝e treÊç informacji przeka-
zywanej ludnoÊci zgodnie z § 6 ust. 2.

4. Na wniosek Komisji Europejskiej, Prezes Agencji
powiadamia jà o treÊci informacji przekazywanej: 

1) ludnoÊci, zgodnie z pkt 1 ppkt 4 za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia;

2) osobom uczestniczàcym w usuwaniu skutków zda-
rzenia radiacyjnego i osobom uczestniczàcym
w dzia∏aniach interwencyjnych, o których mowa
w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawà”.

§ 6. 1. Prezes Agencji, przekazujàc ludnoÊci informa-
cj´, o której mowa w art. 92 ustawy, zamieszcza w niej: 

1) dane dotyczàce miejsca i czasu, a tak˝e opis i do-
tychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarze-
nia, wraz z okreÊleniem rozmiaru i zasi´gu zaistnia-
∏ych oraz przewidywanych jego skutków;

2) wskazanie dzia∏aƒ lub zachowaƒ ludnoÊci majà-
cych na celu unikni´cie skutków zdarzenia;

3) uprzedzenie o mo˝liwoÊci wprowadzenia dzia∏aƒ
interwencyjnych;

4) wskazanie organów i s∏u˝b prowadzàcych akcj´ li-
kwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia,
z zaleceniem stosowania si´ do wydawanych przez
nie instrukcji i poleceƒ;

5) podstawowe dane o skutkach oddzia∏ywania pro-
mieniowania jonizujàcego na cz∏owieka i Êrodowi-
sko.

2. Prezes Agencji, przekazujàc informacj´, o której
mowa w ust. 1, ludnoÊci przebywajàcej w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie miejsca zdarzenia, powiadamia t´ lud-
noÊç o potrzebie s∏uchania komunikatów przekazywa-
nych przez radio i telewizj´ oraz o wskazaniach doty-
czàcych:

1) post´powania osób odpowiedzialnych za przed-
szkola, szko∏y, szpitale, domy opieki, hotele, zak∏a-
dy karne i inne jednostki, w których przebywajà
wi´ksze grupy ludzi;

2) post´powania grup zawodowych mogàcych ode-
graç pomocnà rol´ w sytuacji zagro˝enia radiacyj-
nego.

§ 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
kierujàc akcjà likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków
zdarzenia, w tym podczas prowadzenia dzia∏aƒ inter-
wencyjnych:

1) usprawnia lub ogranicza ruch osób i towarów na te-
renach obj´tych skutkami zdarzenia — w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu;

2) wprowadza odpowiedni do przebiegu zdarzenia
tryb dzia∏ania jednostek organizacyjnych systemu
ochrony zdrowia — w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zdrowia;

3) koordynuje wykorzystanie pododdzia∏ów i oddzia-
∏ów si∏ zbrojnych udost´pnianych przez Ministra
Obrony Narodowej — w porozumieniu z tym mini-
strem;

4) zapewnia ∏àcznoÊç mi´dzy organami i s∏u˝bami
bioràcymi udzia∏ w akcji likwidacji zagro˝enia i usu-
wania skutków zdarzenia — w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci;

5) je˝eli zajdzie taka potrzeba, rozpowszechnia, w spo-
sób przyj´ty w danej miejscowoÊci, przekazanà
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przez Prezesa Agencji informacj´, o której mowa
w § 6. 

2. W sytuacji gdy istnieje mo˝liwoÊç przekroczenia
poziomów interwencyjnych, minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych podejmuje dzia∏ania, które za-
pewnià po wprowadzeniu dzia∏aƒ interwencyjnych:

1) w przypadku czasowego przesiedlenia ludnoÊci —
zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz za-
pewnienie przesiedlanej ludnoÊci:
a) miejsc zamieszkania, 
b) transportu,
c) warunków powrotu do miejsc sta∏ego zamiesz-

kania;

2) w przypadku nakazu pozostania w pomieszcze-
niach zamkni´tych — zaopatrzenie ludnoÊci w nie-
zb´dne artyku∏y ˝ywnoÊciowe i wod´ pitnà oraz
pomoc medycznà;

3) w przypadku podania preparatów ze stabilnym jo-
dem — dystrybucj´ tych preparatów;

4) w przypadku zakazu lub ograniczenia spo˝ywania
ska˝onej ˝ywnoÊci i wody pitnej — wycofanie ze
sprzeda˝y ska˝onej ˝ywnoÊci i jej zniszczenie, za-
mkni´cie uj´ç ska˝onej wody pitnej, bezp∏atnà dys-
trybucj´ nieska˝onej wody pitnej oraz wprowadze-
nie do sprzeda˝y nieska˝onych artyku∏ów ˝ywno-
Êciowych; 

5) w przypadku zakazu lub ograniczenia karmienia
zwierzàt hodowlanych ska˝onà paszà i pojenia ska-
˝onà wodà oraz wypasu byd∏a na ska˝onym tere-
nie — udost´pnienie hodowcom nieska˝onej paszy
i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu
wypasu byd∏a na ska˝onych pastwiskach.

3. W zale˝noÊci od przebiegu zdarzenia i rozwoju
sytuacji radiacyjnej minister w∏aÊciwy do spraw we-

wn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji,
powiadamia wojewodów w∏aÊciwych dla terenów, na
których wystàpi∏o ska˝enie, o dzia∏aniach niezb´dnych
do likwidacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia,
w tym o potrzebie u˝ycia s∏u˝b podleg∏ych wojewo-
dom oraz koordynuje te dzia∏ania.

§ 8. 1. Prezes Agencji uzgadnia z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zagranicznych potrzeb´ i treÊç proÊby
przekazywanej przez krajowy punkt kontaktowy do
Mi´dzynarodowej Agencji Energii Atomowej lub in-
nych paƒstw o udzielenie pomocy w likwidacji zagro-
˝enia lub usuwania skutków zdarzenia.

2. Prezes Agencji informuje ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych i ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych o przyj´ciu proÊby o udzielenie
pomocy w likwidacji zagro˝enia lub usuwania skutków
zdarzenia zg∏oszonej przez inne paƒstwa za poÊrednic-
twem krajowego punktu kontaktowego.

§ 9. Ustala si´ wzór zak∏adowego planu post´po-
wania awaryjnego, który jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 10. Ustala si´ wzór wojewódzkiego planu post´-
powania awaryjnego, który jest okreÊlony w za∏àczni-
ku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z tym ˝e § 5 ust. 2—4 stosuje si´
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2033)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ZAK¸ADOWEGO PLANU POST¢POWANIA AWARYJNEGO

1. Dane podstawowe:

1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, telefony, faks): ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................;

2) kierownik jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, telefony, faks, adres poczty elektronicznej): .....................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................;

3) rodzaj dzia∏alnoÊci i numer zezwolenia na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci, wraz z okreÊleniem komórki organi-
zacyjnej prowadzàcej bezpoÊrednio dzia∏alnoÊç: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................;

4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej (imi´, nazwisko, numer i typ uprawnieƒ inspekto-
ra ochrony radiologicznej, telefony, adres poczty elektronicznej): .........................................................................
....................................................................................................................................................................................;
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5) numer telefonów:
a) Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radioakcyjnych Paƒstwowej Agencji Atomistyki ...............................................,
b) najbli˝szej jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej .............................................................................................,
c) najbli˝szej stacji pogotowia ratunkowego ..........................................................................................................,
d) najbli˝szej jednostki Policji ..................................................................................................................................,
e) powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ..........................................,
f)  wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ......................................;

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 zdarzenia (sprz´tu awaryjnego);

7) zwi´z∏y opis potencjalnych sytuacji awaryjnych i procedur awaryjnych dla rutynowych procesów technolo-
gicznych, zale˝nych od rodzaju dzia∏alnoÊci w warunkach nara˝enia1.

2. Post´powanie osoby stwierdzajàcej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego:
1) bezzw∏oczne powiadomienie:

a) kierownika jednostki organizacyjnej: ...................................................................................................................
(nazwisko, telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 2),

b) inspektora ochrony radiologicznej: ......................................................................................................................
(nazwisko i telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 4),

oraz, do czasu przybycia kierownika jednostki organizacyjnej, powiadomienie:
c) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej: tel. 998 lub ...........................................................................................................

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

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

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)
lub wymienionych s∏u˝b z wykorzystaniem numeru alarmowego 112.
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;

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 rozprzestrzeniania si´ ska˝eƒ promieniotwórczych.

3. Post´powanie kierownika jednostki organizacyjnej:
1) 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 mi-
krosiwertów na godzin´ (µSv/h) (strefa awaryjna);

2) usuni´cie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz innych niebioràcych udzia∏u w post´powaniu awa-
ryjnym, oznaczenie granic strefy i uniemo˝liwienie dost´pu do niej osób postronnych;

3) powiadomienie Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki: ....................................................................................
(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a), potwierdzone w ciàgu 3 godzin informacjà pisemnà przes∏anà na nu-
mer faksu ...................................................................................................................................................................
W powiadomieniu podaç:
a) dane dotyczàce jednostki organizacyjnej (zgodnie z pkt 1 ppkt 1—4),

———————
1 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 promienio-
twórczego 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 objektów jàdrowych — odpowiednia cz´Êç raportu bezpieczeƒstwa
obiektu.
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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
— rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, których dotyczy∏o zdarzenie), dok∏adnej lokaliza-
cji zdarzenia, wst´pnej oceny rodzaju i aktywnoÊci substancji promieniotwórczych, które przedosta∏y si´
do Êrodowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku uderzenia oraz wst´pnej oceny rozmiaru ska˝eƒ,
w tym ska˝eƒ osób,

c) informacj´ o dotychczas podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych miejsce zdarzenia,
d) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;

4) dalsze post´powanie wed∏ug procedur awaryjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 7, lub w uzgodnieniu z Pre-
zesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki;

5) zawiadomienie, po uzgodnieniu z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, wojewódzkiego stanowiska ko-
ordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej .......................................... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5
lit. f), wraz z podaniem treÊci 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 organi-
zacyjnej (w tym równie˝ w sytuacji zdarzenia zaistnia∏ego podczas transportu materia∏ów jàdrowych lub êró-
de∏ i odpadów promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy zagro˝enie publiczne ju˝ wystàpi∏o;

6) 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 (s∏u˝b´ awaryjnà Prezesa PAA), a w razie potrzeby z pomocy w zakresie pomiarów dozyme-
trycznych specjalistów skierowanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki (ekipy dozymetrycz-
nej) na miejsce zdarzenia;

7) 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∏o-

ni´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 indywidual-

nej i sprz´tu u˝ytego do likwidacji skutków zdarzenia,
g) opis procedur zastosowanych w usuwaniu ska˝eƒ pomieszczeƒ, terenu i dekontaminacji osób,
h) protokó∏ z 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 ................................................................................................................

.............................................................
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU POST¢POWANIA AWARYJNEGO

1.  Dane podstawowe:

1) województwo ............................................................................................................................................................;

2) wojewoda (imi´, nazwisko,  adresy i telefony, faks, adres poczty elektronicznej): .............................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................;

3) s∏u˝by wspó∏pracujàce  w post´powaniu awaryjnym (adresy, nazwiska i telefony kontaktowe):
a) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ..........................................,
b) Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej .......................................................................................,
c) pogotowie ratunkowe ..........................................................................................................................................,
d) Komenda Wojewódzka Policji .............................................................................................................................,
e) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny .....................................................................................................,
f)  wojewódzki inspektor  ochrony Êrodowiska ......................................................................................................,
g) oddzia∏ Stra˝y Granicznej (dla województw przygranicznych) ........................................................................,
h) Inspektorat Obrony Cywilnej ...............................................................................................................................,
i)  Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki ...............................................................................................................,
j)  Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci ...................................................................,
k) inne (potrzebne wed∏ug oceny wojewody) ........................................................................................................;

4) przekazany przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki wykaz  znajdujàcych  si´  na  terenie  wojewódz-
twa jednostek organizacyjnych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç z materia∏ami jàdrowymi lub êród∏ami promie-
niotwórczymi, dla których zasi´g skutków zdarzenia radiacyjnego powsta∏ego na ich terenie mo˝e przekro-
czyç granice  terenu jednostki organizacyjnej, z podzia∏em na:
a)  jednostki kategorii I (jednostki dla których zosta∏a, niezale˝nie od stref, o których mowa w lit. b, okreÊlo-

na strefa wymagajàca zaplanowania dzia∏aƒ wyprzedzajàcych, w tym ewakuacji ludnoÊci, to jest dzia∏aƒ
wprowadzanych w sytuacji  zdarzenia, którego zasi´g skutków mo˝e przekroczyç granice terenu tej jed-
nostki), obejmujàce:
—  reaktory o mocy cieplnej powy˝ej 100 megawatów (MW), 
—  przechowalniki zawierajàce wypalone paliwo jàdrowe w iloÊci równowa˝nej rdzeniowi reaktora o mo-

cy cieplnej 3000 MW,  
— obiekty zawierajàce otwarte êród∏a promieniotwórcze w iloÊci przekraczajàcej:

— w przypadku mieszaniny ciek∏ych lub gazowych produktów rozszczepienia — aktywnoÊç 5x104 te-
rabekereli (TBq),

— w przypadku mieszaniny izotopów jodu — aktywnoÊç 104 TBq,
— w przypadku mieszaniny gazów szlachetnych — 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) (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629),

zawierajàcy nast´pujàce dane:
— nazwa i adres jednostki organizacyjnej ........................................................................................................,
— rodzaj obiektu lub urzàdzenia .......................................................................................................................

(przyk∏adowo: reaktor badawczy o mocy ............................................................................................. MW),
— lokalizacja  na mapie województwa z oznaczeniem strefy obj´tej planowaniem dzia∏aƒ wyprzedzajàcych

oraz strefy obj´tej planowaniem dzia∏aƒ interwencyjnych ..........................................................................,
— rodzaj dzia∏alnoÊci jednostki wed∏ug zezwolenia Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, numer zezwo-

lenia ..................................................................................................................................................................,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adresy s∏u˝bowy i prywatny kierownika jednostki organizacyjnej .............

...........................................................................................................................................................................,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adresy s∏u˝bowy i prywatny  inspektora ochrony radiologicznej jednost-

ki organizacyjnej ..............................................................................................................................................

oraz w postaci za∏àcznika — zak∏adowy plan post´powania awaryjnego, wraz z informacjà dotyczàcà po-
tencjalnych zdarzeƒ, których zasi´g skutków mo˝e przekroczyç granice terenu jednostki, przekazywanà
przez kierownika jednostki organizacyjnej ludnoÊci przebywajàcej w strefie dzia∏aƒ wyprzedzajàcych  oraz
w strefach  dzia∏aƒ interwencyjnych, obejmujàcà:
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— podstawowe dane o skutkach oddzia∏ywania promieniowania jonizujàcego na cz∏owieka i Êrodowisko,
— rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich rozwoju, brane pod uwag´ w projekcie obiektu lub urzà-

dzenia, mogàce prowadziç do wystàpienia zdarzeƒ radiacyjnych powodujàcych zagro˝enie poza tere-
nem jednostki organizacyjnej, z okreÊleniem rodzaju i zasi´gu  ich potencjalnych skutków dla ludnoÊci
i Êrodowiska,

— okreÊlenie sposobu alarmowania ludnoÊci o wystàpieniu zdarzenia mogàcego powodowaç  zagro˝e-
nie poza terenem jednostki organizacyjnej oraz   wskazanie Êrodków przewidzianych  w zak∏adowym
planie post´powania  awaryjnego  na wypadek wystàpienia takiej sytuacji, zgodnie z ppkt 5,

— wskazanie sposobów post´powania i zachowania si´ ludnoÊci w celu ochrony przed skutkami zdarze-
nia i uzyskania niezb´dnej pomocy,

b) jednostki kategorii II (jednostki, dla których zosta∏y okreÊlone strefy obj´te planowaniem dzia∏aƒ interwen-
cyjnych) obejmujàce: 
— reaktory o mocy cieplnej od 2 MW do 100 MW,
— przechowalniki zawierajàce wypalone paliwo jàdrowe w iloÊci równowa˝nej rdzeniowi reaktora o mo-

cy cieplnej od 10 MW do 3000 MW,
— obiekty zawierajàce otwarte êród∏a promieniotwórcze w iloÊci przekraczajàcej:

— w przypadku mieszaniny ciek∏ych lub gazowych produktów rozszczepienia — aktywnoÊç 500 TBq,
— w przypadku mieszaniny izotopów jodu — aktywnoÊç 102 TBq,
— w przypadku mieszaniny gazów szlachetnych — aktywnoÊç 105 TBq,
— w przypadku innych otwartych êróde∏ promieniotwórczych: 100-krotnie wartoÊç aktywnoÊci A2 okre-

Êlonà w Umowie europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych  (ADR),

zawierajàcy nast´pujàce dane:
— nazwa i adres jednostki organizacyjnej ..........................................................................................................,
— rodzaj obiektu lub urzàdzenia .......................................................................................................................... 

(przyk∏adowo: reaktor badawczy o mocy ............................................................................................. MW),
— lokalizacja  na mapie województwa z oznaczeniem strefy obj´tej planowaniem dzia∏aƒ interwencyjnych

...........................................................................................................................................................................,
— rodzaj dzia∏alnoÊci jednostki wed∏ug zezwolenia Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, numer zezwo-

lenia ..................................................................................................................................................................,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adresy s∏u˝bowy i prywatny kierownika jednostki organizacyjnej ............

...........................................................................................................................................................................,
— imi´, nazwisko, telefony oraz adresy s∏u˝bowy i prywatny  inspektora ochrony radiologicznej jednost-

ki organizacyjnej ...............................................................................................................................................

oraz w postaci za∏àcznika — zak∏adowy plan post´powania awaryjnego, wraz z informacjà dotyczàcà po-
tencjalnych zdarzeƒ, których zasi´g skutków mo˝e przekroczyç granice terenu jednostki, przekazywanà
przez kierownika jednostki organizacyjnej ludnoÊci przebywajàcej w strefach  dzia∏aƒ interwencyjnych,
obejmujàcà:
— podstawowe dane o skutkach oddzia∏ywania promieniowania jonizujàcego na cz∏owieka i Êrodowisko,
— rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich rozwoju brane pod uwag´ w projekcie obiektu lub urzà-

dzenia, mogàce prowadziç do wystàpienia zdarzeƒ radiacyjnych powodujàcych zagro˝enie poza tere-
nem jednostki organizacyjnej, z okreÊleniem rodzaju i zasi´gu  ich potencjalnych skutków dla ludnoÊci
i Êrodowiska,

— okreÊlenie sposobu alarmowania ludnoÊci o wystàpieniu zdarzenia mogàcego powodowaç  zagro˝e-
nie poza terenem jednostki organizacyjnej oraz   wskazanie Êrodków przewidzianych  w zak∏adowym
planie post´powania awaryjnego  na wypadek wystàpienia takiej sytuacji, zgodnie z ppkt 5,

— wskazanie sposobów post´powania i zachowania si´ ludnoÊci w celu ochrony przed skutkami zdarze-
nia i uzyskania niezb´dnej pomocy;

5) sposób powiadamiania ludnoÊci o wystàpieniu zdarzenia radiacyjnego oraz o wprowadzeniu dzia∏aƒ wyprze-
dzajàcych lub  dzia∏aƒ zmierzajàcych do likwidacji zagro˝enia i usuni´cia skutków zdarzenia, w tym o dzia∏a-
niach interwencyjnych ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Post´powanie osoby powiadamiajàcej — przedstawiciela s∏u˝by, inspekcji lub stra˝y podleg∏ych wojewo-
dzie, która uzyska∏a informacj´ o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogàcego spowodowaç zagro˝enie pu-
bliczne na terenie województwa:

1) okreÊlenie êród∏a informacji, którym mo˝e byç:
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a) kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastàpi∏o zdarzenie powodujàce zagro˝enie przekraczajàce te-
ren jednostki,

b) uczestnik lub Êwiadek wypadku podczas transportu êróde∏ i odpadów promieniotwórczych poza terenem
jednostki organizacyjnej, 

c) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki,
d) inne êród∏o informacji 1 ;

2) bezzw∏oczne powiadomienie:
a) wojewody: ....................................................................................................... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 2),
b) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki (je˝eli informacja o zdarzeniu nie pochodzi od niego)  ..........

.................................................................................................................... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. i), 
oraz, je˝eli charakter zdarzenia tego wymaga:
c) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej: ................................................................. (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. b),
d) pogotowia ratunkowego ......................................................................... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. c),
e) Policji ......................................................................................................... ( telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. d).
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 i s∏u˝bami jemu podle-
g∏ymi lub z Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki,  w celu uniemo˝liwienia przebywania osób postron-
nych w miejscu zdarzenia.

3.  Post´powanie wojewody:

1) w przypadku zdarzenia zaistnia∏ego w jednostce kategorii I, prowadzàcego do zagro˝enia poza terenem jed-
nostki organizacyjnej:
a) powiadomienie ludnoÊci w sposób okreÊlony w pkt 1 ppkt 5 o wprowadzeniu dzia∏aƒ wyprzedzajàcych

w strefie .................................................................... (o której mowa w pkt 1 ppkt 4 lit. a), na podstawie in-
formacji kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której powsta∏o zdarzenie,    

b) podj´cie dzia∏aƒ wyprzedzajàcych;  

2) je˝eli êród∏em informacji o zdarzeniu nie jest Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki — powiadomienie Pre-
zesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki: ....................................................(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. i), po-
twierdzone w ciàgu 3 godzin informacjà pisemnà przes∏anà na numer faksu ........................................
.....................................................................................................................................................................................
W powiadomieniu Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki podaç:
— województwo i dane personalne wojewody (zgodnie z pkt 1 ppkt 2), a w przypadku gdy osoba powiada-

miajàca nie jest wojewodà, ale dzia∏a z jego upowa˝nienia, dodatkowo: imi´, nazwisko i stanowisko tej
osoby oraz numer telefonu, z którego dzwoni,

— opis przebiegu zdarzenia, z podaniem kategorii jednostki  (zgodnie z pkt 1 ppkt 4) oraz rodzaju  dzia∏alno-
Êci w warunkach nara˝enia, podczas prowadzenia której wystàpi∏o zdarzenie (w przypadku transportu êró-
de∏ 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,
w tym ska˝eƒ  tych osób,

— informacj´ o dotychczas podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych miejsce zdarzenia oraz o dzia∏aniach
wyprzedzajàcych,

— informacj´ o dotychczasowym zaanga˝owaniu osób postronnych oraz Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, po-
gotowia ratunkowego i Policji,

— przewidywany dalszy przebieg zdarzenia,  
— zasi´g informacji o zdarzeniu przekazanej spo∏ecznoÊci lokalnej;

———————
1 Przyk∏adowo: osoba, która znalaz∏a przedmiot mogàcy byç êród∏em promieniotwórczym lub zawieraç substancje promie-

niotwórcze.
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3) 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 Paƒ-

stwowej Agencji Atomistyki  ocen i prognoz zagro˝enia,  
b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagro˝enia , w szczególnoÊci o mo˝liwoÊci przekroczenia poziomów

interwencyjnych w strefach okreÊlonych w pkt 1 ppkt 4 lit. b i poza nimi,
c) korzystania z zaleceƒ przekazywanych przez specjalistów wskazanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji

Atomistyki (s∏u˝b´ awaryjnà Prezesa PAA), a w razie potrzeby z pomocy  w zakresie pomiarów dozyme-
trycznych specjalistów skierowanych przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki (ekipy dozymetrycz-
nej) na miejsce zdarzenia,

d) formu∏owania treÊci odpowiednich komunikatów dla ludnoÊci i ich przekazywania;

4) w przypadku gdy rozwój sytuacji awaryjnej  mo˝e prowadziç do zagro˝enia publicznego o skutkach si´gajà-
cych poza teren województwa albo gdy zagro˝enie takie ju˝ wystàpi∏o, zawiadomienie, w uzgodnieniu z Pre-
zesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci
...................... ................................................................................................(telefony zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. j);

5) w przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu, prac w terenie, zdarzenia spowodowanego przez
nieznanego sprawc´ lub stwierdzenia zwi´kszonego promieniowania, którego êród∏o nie jest znane: 
a) wyznaczenie 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 mi-
krosiwertów na godzin´  (µSv/h) (strefa awaryjna),

b) usuni´cie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz innych niebioràcych udzia∏u w post´powaniu
awaryjnym i zabezpieczenie dost´pu do strefy; 

6) w sytuacji przekazania przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki informacji o mo˝liwoÊci przekroczenia
poziomów interwencyjnych:
a) podj´cie dzia∏aƒ, które zapewnià po  wprowadzeniu dzia∏aƒ interwencyjnych:

— w przypadku czasowego przesiedlenia — zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie
przesiedlonej ludnoÊci: miejsc zamieszkania, transportu, warunków powrotu do miejsc sta∏ego  za-
mieszkania,

— w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkni´tych — zaopatrzenie ludnoÊci w niezb´d-
ne artyku∏y ˝ywnoÊciowe i wod´ pitnà 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 pitnej — wycofanie z sie-

ci sprzeda˝y ska˝onej ̋ ywnoÊci i jej zniszczenie, zamkni´cie êróde∏ ska˝onej wody pitnej, bezp∏atnà dys-
trybucj´ wody pitnej oraz wprowadzenie do sprzeda˝y nieska˝onych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,

— w przypadku zakazu lub ograniczenia karmienia zwierzàt hodowlanych ska˝onà paszà i pojenia ska˝o-
nà wodà oraz wypasu byd∏a na ska˝onym terenie — udost´pnienie hodowcom nieska˝onej paszy i wo-
dy oraz nadzór nad   przestrzeganiem zakazu wypasu byd∏a na ska˝onych pastwiskach,

b) wprowadzenie niezb´dnych ograniczeƒ w ruchu osób i towarów na terenie  województwa, a w przypad-
ku 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, miej-
sca i przewidywanego czasu trwania,

c) przygotowanie i zapewnienie dzia∏ania placówek s∏u˝by zdrowia w trybie odpowiednim do rozwoju sytu-
acji;

7) 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∏o-

ni´tych i ska˝eƒ  tych osób,
d) ocen´ dawek skutecznych osób uczestniczàcych w dzia∏aniach ratowniczych, wraz z okreÊleniem pomia-

rów stanowiàcych podstaw´ oceny,
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 z kontroli dozymetrycznych, przeprowadzonych po zakoƒczeniu dzia∏aƒ podj´tych w celu likwi-

dacji zagro˝enia i usuwania skutków zdarzenia.
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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 5,
odbywajà si´ z cz´stotliwoÊcià........................................................................................................................................

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


