
PAŃSTWOWA 
AGENCJA ATOMISTYKI 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego 

DBJ.4151.33.2020.2 Warszawa, dn. (9^-grudnia 2020 r. 
Nr rejestru: 01.630.01 

PROTOKÓŁ Nr DJ/151/2020 
z kontroli zarządzonej przez Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki i przeprowadzonej na podstawie upoważnienia 

nr 204/2020 z dnia 27 października 2020 r. 
w jednostce organizacyjnej: Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4. 

I. Inspektorzy dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki 
przeprowadzający kontrolę: 
1. Dominik Rauchut - nr leg. sł. 0037. 

II. Biegli/specjaliści biorący udział w kontroli. 

III. Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku 
kontroli: 
1. Wojciech Kitka - Dyrektor Sądu. 

IV. Przedmiot i zakres kontroli 
1. Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej 

z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na 
stosowaniu w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 aparatu 
rentgenowskiego typu HI-SCAN PS 5030 D-MAT, z warunkami 
określonymi w zezwoleniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
nr D-15065 wydanym w dniu 31 grudnia 2003 r. oraz z przepisami 
regulującymi działalność objętą zezwoleniem. 
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V. Przebieg i ustalenia kontroli 
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej został poinformowany 
o jego prawach i obowiązkach poprzez pouczenie w treści 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy jednostka organizacyjna prowadzi 
działalność zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem 
wydania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz 
stopnia zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującym 
prawem. 

27 października 2020 r. PAA przesłało do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli oraz 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 204/2020 (znak pisma: 
DBJ.4151.33.2020). W odpowiedzi Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w dniu 6 listopada 2020 r. przesłał do PAA wyjaśnienia, w których 
poinformował, że w 2009 r. ostatecznie zakończono działalność 
z aparatem rentgenowskim HI-SCAN PS 5030 D-MAT. W piśmie tym 
jednostka organizacyjna zwróciła się do PAA z prośbą o wygaszenie 
zezwolenia nr D-15065 wydanego w dniu 31 grudnia 2003 r. 

W związku z wyżej opisanymi ustaleniami, dalsze czynności kontrolne 
stały się bezprzedmiotowe. 

VI. Informacja o wydanych zaleceniach 
Podczas kontroli inspektor nie wydał zaleceń. 

VII. Stwierdzone uchybienia 
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. 

VIII. Stwierdzone nieprawidłowości 
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

IX. Informacja o wydanych nakazach, zakazach 
Podczas kontroli inspektorzy nie wydali zakazu ani nakazu. 

X. Wnioski i podsumowanie wyników kontroli 
W związku z tym, że aparat rentgenowski HI-SCAN PS 5030 D-MAT nie 
jest stosowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a jednostka 
organizacyjna zwróciła się z wnioskiem o wygaszenie zezwolenia 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15065 wydanego w dniu 
31 grudnia 2003 r., postanowiono kontrolę zakończyć nie stwierdzając 
naruszeń przepisów dotyczących ochrony radiologicznej i warunków 
zezwolenia. 
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

KONTROLOWANY: KONTROLUJĄCY: 

P a ń s t w o w a A g e n c j a Atomis tyk i 
INSPEKTOR ROWEGO 

ZA Dominik Rauchut 

(pieczęć i podpis inspektora 
kierującego kontrolą) 

Oddziału i -Gospodarczego 
Wojewed mifiistracyjnego 

w obec 
(pieczęć >y upoważnionej, 

przeprowadzano 
czynności kontrolne) 

Pouczenie: 
1) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona, 

w obecności której przeprowadzono czynności kontrolne, podpisują protokół kontroli 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia 
29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe). 

2) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona, 
w obecności której przeprowadzono czynności kontrolne, mogą odmówić podpisania 
protokołu kontroli, składając jednocześnie w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu 
kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art. 67e ust. 3 
ustawy - Prawo atomowe). 

3) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub 
wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe 
(art. 67e ust. 6 ustawy - Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kontrolowanego 
zastrzeżeń lub wyjaśnień, proszę o przekazanie ich do Departamentu Bezpieczeństwa 
Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, ul. Bonifraterska 17. 
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