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INFORMACJA O STANIE PRAC
NAD "RAPORTEM W SPRAWIE NASTĘPSTW

KATASTROFY W CZARNOBYLU"

W pierwszych dniach lutego 1990 r. Prezes PAA, zgodnie z

obietnicą złożoną 26 stycznia M Sejmie, powołał Zespół ds.

Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec". Zespół miał zająć sie -dwoma

problemami: sprawą kontrowersyjnej budowy EJ "Żarnowiec" i

oceną następstw katastro-fy w Czarnobylu.

W skład Zespół u wesz1 i:

- wieloletni pracownicy byłego IBJ, którzy M wyniku stanu

wojennego utracili prace: Mirosław Dakowski, Jadwiga

Jabłanska, Andrzej Janikowski, Maciej Koiaczkowski, Eryk

Piasecki i Andrzej Mierusz;

- eksperci zaproponowani przez Komisje Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa OKP: Stanisław Albinowski,

Maciej Nowicki, Aleksander Szpilewicz i Stanisław

Wiąckowski;

społeczni działacze na rzecz ochrony środowiska

naturalnego: Michał Downarowicz, Jerzy Jadkowski i Piotr

Topiński.

"Raport w sprawie Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec"

opublikowano & czerwca 1990 r. Zrezygnowali wówczas z dalszej

pracy w Zespole: Stanisław Albinowski, Jadwiga Jabłanska,

Andrzej Janikowski, Aleksander Szpilewicz i Piotr Topiński.

W tym czasie współprace z Zespołem nad kolejnym tematem,

tj. oceną następstw katastrofy w Czarnobylu, podjęli: Piotr

Jaracz (społeczny działacz nm rzecz ochrony *rodowiska),

Krzysztof Kwarecki (lekarz), Andrzej Merta (specjalista w

dziedzinie pomiarów promieniowania) i Zdzisław Rólycki

(specjalista w dziedzinie ochrony radiologicznej).



Hm posiedzeniu Zespołu 8 sierpnia 1990 r. postanowiono

podzielić prace nad przygotowaniem "Raportu w sprawie

następstw katastrofy w Czarnobylu" na dwa etapy. U pierwszym

etapie miały być przygotowane autorskie opracowania czterech

podstawowych tematów:

I. Przebieg wydarzeń w Polsce bezpośrednio po katastrofie w

Czarnobylu, w świetle ówcześnie obowiązujących przepisów.

II. Skutki katastrofy czarnobylskiej w Polsce (skażenie kraju,

zagrożenie zdrowia ludności).

III. Realizacja zaleceń Komisji Rządowej (Uchwała nr 98/86

Rady Ministrów z 20 czerwca 1986 r. w sprawie realizacji

ustaleń i wniosków z Raportu Komisji Rządowej ds. oceny

promieniowania jądrowego i działań profilaktycznych).

IV.Skutki katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, Ukrainie i

w Rosji.

Ustalono, że w drugim etapie zostanie przygotowany

właściwy raport, a ww. teksty autorskie będą wykorzystane

jako załączniki.

Realizacja pierwszego etapu prac trwała jednak znacznie

dłużej nit początkowo przewidywano i dlatego termin ich

zakańczania (początek 1991 r.) nie został dotrzymany.

Obecni* są przygotowane tematy I i III. Zespół

postanowił je wie.c opublikować.

Witkszość eateriałów do tematu II skompletowano już w

ubiegły* roku. Wówczas-też, na wniosek Zespołu, Prezes PAA

polecił CLOR-owi przygotowani* udokumentowanej oceny sytuacji

radiologicznej w Polsce od 28 kwietnia 1986 r. do końca 1989

r. W kwietniu 1990 r. CLOR przedstawił takie opracowanie.

Zostało ono opublikowane pt. "Cztery lata po awarii

Elektrowni Jądrowaj w Czarnobylu" przez Departament Szkolenia

i Informacji FAA w kwietniu 1990 r. w nakładzie 600 egz.

Materiał ten (uaktualniony w połowie br. danymi z 1990 r.)

został wykorzystany przez Zespół w przygotowywanym temacie

II.



Podczas opracowywania tego tematu zdaliśmy sobie

jednak spraw*, że Czytelnik naszego "Raportu" nie będzie mógł

w pełni ocenić zagrożeń wynikających z sytuacji

radiologicznej kraju, jeśli nie zapozna się. z podstawowymi

informacjami z dziedziny ochrony radiologicznej. Dlatego też

postanowiliśmy "Załącznik II" poprzedzić obszernym wstępem

zawierającym takie in-formacje.

Najwięcej trudności sprawia nam zgromadzenie

udokumentowanych materiałów do tematu IV. Mimo wielu starań,

nie udało się nam dotychczas nawiązać bezpośrednich kontaktów

ani ze specjalistami, ani organizacjami w Kijowie i Mińsku.

Nie uzyskaliśmy w tej sprawie pomocy ze strony PAA. Trzeba

podkreślić, że PAA w swojej działalności nie przejawia w

ogóle zainteresowania kontaktami z naszymi najbliższymi

sąsiadami - Ukrainą i Białorusią.

Andrzej Wierusz



Z A Ł Ą C Z N I K 1

PRZEBIEG WYDARZEŃ W POLSCE
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A.Wierusz: PRZEBIEG WYDARZEŃ W POLSCE BEZPOŚREDNIO

PO KATASTROFIE W CZARNOBYLU1. W ŚWIETLE ÓWCZEŚNIE

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

1. Co należało zrobić

Wykrycie M dniu 28 kwietnia 1986 skażenia promienio-
twórczego powietrza, przekraczającego poziom dopuszczalny,
świadczyło o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środo-
wiska.

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska stwarzało powszechne
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Obowiązujący system prawny przewidywał powyższe okoli-
czności i określał związane z nimi obowiązki (patrz Załącz-
nik: Podstawy prawne).

O wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska od-
powiednie jednostki organizacyjne, jak i osoby fizyczne były
zobowiązane bezzwłocznie zawiadomić terenowy organ adminis-
tracji państwowej lub organ Milicji Obywatelskiej.

Obowiązkiem administracji państwowej było:
ogłoszenie stanu zagrożenia radiologicznego i zalecenie spo-
łeczeństwu właściwego w sytuacji zagrożenia, sposobu postę-
powania.

Wielu obywateli, którzy zetknęli się ze szkoleniem z
obrony przed broniami masowego rażenia w wojsku, czy z od-
powiednimi formami szkolenia o obronie cywilnej, powinno by-
ło wiedzieć o sposobach biernego przeciwdziałania narażeniu
od skażeń promieniotwórczych środowiska. U zaistniałej sytu-
acji pierwszym możliwym do zastosowania sposobem było ogra-
niczenie przebywania na terenach odkrytych.

Ponieważ w dniu 28 kwietnia 1986 dotarła do Warszawy
depesza TASS o awarii jądrowej w Czarnobylu, opublikowanie
jej z komentarzem następującej treści: "W związku z aktualną
sytuacją meteorologiczną istnieje możliwość napływu mas ska-
żonego powietrza nad połnocno-wschodnie rejony kraju.
W związku z tym należy ograniczyć przebywanie na terenach
odkrytych (przede wszystkim dzieci i młodzieży) oraz oczeki-
wać na szczegółowe polecenia władz", mogło było nastąpić w
dniu 29, we wszystkich środkach przekazu.

2. Przebieg wypadków

Rozpatrując przebieg wypadków tamtych dni, przede wszy-
stkim poszukuje si* odpowiedzi na pytanie:

O ile i dlaczego było opóźnione podjęcie właściwych

<Ni*dzi*la rr kvt*lnia - wtor»k ZP kwietnia iMtf r. >



działań przez odpowiednie organa administracji państwowej?
Próbę odpowiedzi na to pytanie (patrz 4.) należy po-

przedzić wyjaśnieniem, co powinno było dziać się i co się
działo w tym czasie w kraju: w skali państwowej i w zakresie
kompetencji Państwowej Agencji Atomistyki.

2.1. Co się powinno było dziać ...

... w skali państwowej? „
Zgodnie z zaleceniem RWPG [103 , z ZSRR powinna bvła

nadejść, kanałami dyplomatycznymi, wiadomość o "oczekiwanej
chwili nadejścia skażonych mas powietrza (...) nad terytor-
ium" PRL.

Według ustawy C73, jeśli wystąpiło "nadzwyczajne zagro-
żenie środowiska" (Art.104, ust.2), to zgodnie z Art.105 ust.
i, terenowe organy administracji państwowej powinny być o tym
poinformowane. Zgodni? zaś z art.105 ust.3, jeśli nadzwyczaj-
ne zagrożenie swoim zasięgiem przekroczyło granice jednego
województwa działania zapobiegawcze winien był podjąć Minis-
ter Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z
zainteresowanymi ministrami.

... w zakresie kompetencji PAA?
W tych dniach (podobnie jak od ponad 20 lat), w oparciu

0 uchwałę Cl], działały placówki pomiarów skażeń promienio-
twórczych, tworzące System Pomiarów Skażeń Promieniotwór-
czych (SPSP).

Tryb i zasady działania placówek SPSP określały:
- Instrukcja C83, która w pkt.3. "Meldunki telegraficzne"
stwierdza: pkt.3.1: "Placówki pomiarowe wykonujące pomiary
skażeń promieniotwórczych dobowych próbek powietrza, opadu
całkowitego i opadów atmosferycznych, przekazują wyniki w
meldunkach codziennych."
— Instrukcja C93, określająca metody pomiarowe stosowane
przez placówki SPSP i zawierająca m.in. wartości "maksymalnie
dopuszczalnych koncentracji skażeń promieniotwórczych".

Placówki SPSP przekazywały wyniki pomiarów skażeń pro-
mieniotwórczych do Centralnego Ośrodka Pomiarów Skażeń Pro-
mieniotwórczych (COPSP) w Centralnym Laboratorium Ochrony
Radiologicznej (CLOR), Warszawa-2erań, który opracowywał je
1 przygotowywał odpowiednie informacje. Informacje te nie
mogły jednak "być publikowane ani rozpowszechniane bez zgody
Prezesa PAA". Tak stanowiła uchwala Cl3.

Informację o wykryciu "skażeń promieniotwórczych (tere-
nu, wody, powietrza lub żywności) przekraczających poziom
maksymalnie dopuszczalnych koncentracji" Państwowa Agencja
Atomistyki winna była przekazać "w trybie natychmiastowym"
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Tak stanowiło zarządzenie
C2D.

W oparciu o zarządzeni* C4D, winna była być podjęta

Navioay kwodratov* - pairs Zatqesruk



współpraca z właściwymi organami Ministerstwa Obrony Narodo-
wej .

2.2. Co się działo ...

... w skali państwowej?
Powiadomienie 2 ZSRR o możliwości naoł ywu svas skażonego

powietrza nad terytorium PRL, nie nadeszło, ani kanałami łą-
czności dyplomatycznej, ani w żaden inny oficjalny sposób.

Wystąpiło "nadzwyczajne zagrożenie środowiska", polega-
jące na "skażeniu promieniotwórczym powietrza, przekraczają-
cym poziom maksymalnie dopuszczalnych koncentracji", stwier-
dzone w Stacji IM16W w Mikołajkach (dla jasności wywodu og-
raniczę rozważania tylko do tej placówki SPSP).

0 zaistnieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska nie
..-Q- -ał poinformowany naczelnik gminy, najbliższy organ Mili-
icji Obywatelskiej ani wojewoda suwalski.

Nie został poinformowany i nie podjął działań Minister
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Tak więc dnia 28 kwietnia nie zadziałały w Polsce ist-
niejące mechanizmy ochrony środowiska przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami. Zarys takich działań, przedstawiony w Ustawie
C7J, na tle istniejącej infrastruktury jest na tyle logiczny,
?e a priori nie można założyć, iż mogłyby one okazać się nie-
skuteczne. Mechanizmy te nie zadziałały, bo nie przekazano
odpowiednich do ich uruchomienia informacji.

... w zakresie kompetencji PAA?
"Placówka SPSP IMiGW w Mikołajkach poinformowała o szyb-

kim wzroście radioaktywności powietrza COPSP w CLOR około
gorJz 9.00".

Jest to pierwsza informacja o zdarzeniach w dniu 28
kwietnia podana w tzw. "raporcie Szałajdy", zwanym dalej
"Raportem"."~

Źródłem z jakiego korzystali autorzy "Raportu" jest
"Protokół z działalności Centralnego Laboratorium w dniu 28
kwietnia 1986 roku, dotyczącej kontroli poziomu skażeń pro-
mieniotwórczych na obszarze Polski" opracowany przez zastę-
pcę dyrektora do spraw Skażeń Promieniotwórczych CLOR doc. dr
Stanisława Rabieja, zwany dalej "Protokołem" .

3
V dniu 2O c » r v c a iP*O, Koda Mi.niat.rdv przyjęta do akceptującej wiadomości

(Uchvata Nr <%/*a RM z 2O. VI. 1P*<1; RM-120-10P-so>, przedtotony jej dokument:
"Raport komisji rządowej pod przewodnictwem wiceprezesa Kody Ministrów MIL
Zbt.9n1.awa Szatajdy" - Warszawa. czerwiec. IPaa. w dwóch tomach (Tom XX - Xaka,-
cinikv). Dokument ten zostat wydany przez Instytut energii Atomowej, OINTitCA,
symbol 1EA-174/SO, nakład: Tom I - 3O*2OO egz. , Tom XX - 9O egz. <5£ycie War-
szawy z 21. V. tPPi nazwako to wydanie "Raportu" - -tajnym raportem •satajdy". >

Tom 1, po zredagowaniu, zostat wydany przez >*V "Rzeczpospolita* w nakła-
dzie 1SOO egz. i rozpowszechniony.



W "Raporcie", pkt II.1. Rozwój wydarzeń w kraju (str.
11). opisany jest caly dzień 2B kwietnia oraz działania CLOR
w dniach następnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało poinformowane
dopiero po godz. 19.00. Natomiast Inspektorat Obrony Cywil-
nej Kraju i Szefostwo Wojsk Chemicznych zostały poinformowa-
ne przez CLOR po godz. 13.00, z prośbą o współpracę.

Ponieważ wspomniany powyżej pkt II. 1 "Raportu" zawiera
wiele niejasnych i nieprecyzyjnych sformułowań, celowym było-
by przeprowadzenie analizy tego tekstu na podstawie materia-
łów źródłowych. Takimi materiałami źródłowymi byłyby m. in.
pierwsze zapisy z poszczególnych stacji SPSP, rejestrujące w
sposób ilościowy (w funkcji czasu) informacje o "gwa.Ltoum.ym.
wzroście radioaktywności powietrza" oraz telegramy — meldunki
z dni 27-29 kwietnia. Materiałów tych niestety, nie ma w CLOR,
ponieważ zostały zniszczone, a podobno nie ma ich również w
IMiGW i jego stacjach (informacja prywatna od pracowników
CLOR). Pozostaje więc przeprowadzenie analizy na podstawie
wspomnianego wyżej "Protokołu".

3. Analiza "Protokołu"

Pierwsze zdanie protokołu brzmi:
"Dnia 28 kwietnia 1986 roku około godz. 9. OO CLOR otrzymał
informację od placówki SPSP w Kikołajkach o gwałtownym, wzro-
ście radioaktywności powietrza. "

Z tego zdania nie wiadomo, kiedy "wzrost" nastąpił,
oraz jaki to był wzrost.

Kilka zdań dotyczących Instytutu Energii Atomowej w
Świerku:
(Około godz.V.oo - przyp.autora) "IEA w Świerku poinformował
CLOR o wzroście mocy dawki i poziomu skażeń. W związku w tym.
CLOR poleciło skontrolowanie reaktorów jądrowych".

Trudno uwierzyć., żeby informacja z Instytutu Energii
Atomowej o wzroście mocy dawki i poziomu skażeń mogła wywo-
łać potrzebę polecenia kontroli reaktorów, a to dlatego, że
jeden z dwóch reaktorów (MARIA) był nieczynny od lipca 1985,
a drugi (EWA) wyłączony przez III zmianę w piątek 25 kwietnia
był gotów do normalnego uruchomienia przez II zmianę w po-
niedziałek 28 kwietnia.

I dalej:
"Około godz. 15. OO IEA przekazał informacje o sytuacji w Oś-
rodku świerk. Stwierdzono tam. tO-15 krotny wzrost aktywnoś-
ci powietrza. Pomiary spektrometryczne wykazały obecność
J 131. J 132. J 133. J 135 i Te 132. Wykonane pomiary w cią-
gu technologicznym wykluczyły ostatecznie uwolnienie j&alu
przez Ośrodek Reaktorów i Produkcji Izotopów CORiPl}."

6
Cytaty x "Protokołu* vyrosniono kursyva,.

5
Stovo ostatecznie dodano v -Kaporci.*-



inowu nie wiadomo, kiedy stwierdzono "wzrost aktywności
powietrza" i w stosunku do czego był on określony. Należy
pamiętać, że ORIPI był wyspecjalizowaną, profesjonalny i ma-
jącą wieloletnią praktykę jednostką, zajmującą się produkcją
i dystrybucją izotopów. Jest niemożliwe, żeby -Fakt skażenia
stwierdzonego rano w Świerku ktokolwiek mógł wiązać dłużej,
niż powiedzmy przez jedną godzinę z "-uwolnieniami jodu" z
"ciągu technologicznego ORiPI".

Analizy w CLOR:
"przeprowadzona w godz.t2.oo - 13. oo analiza sytuacji skażeń
i warunków meteorologicznych, wskazywała na potencjalną moż-
liwość zagrożenia radiologicznego kraju, przy czym wykluczono
awarią lokalną na terenie Polski".

Istniała "potencjalna możliwość" w stosunku do całego
kraju, ale nadal brak jest opinii, czy wystąpiło zagrożenie
radiologiczne w Mikołajkach.

Jest zupełnie niezrozumiale, awarie jakich obiektów ją-
drowych na terenie Polski wykluczano w trakcie "analizy sy-
tuacji skażeń i warunków meteorologicznych".

Jak wynika w "Protokołu", analizy prowadzili pod kiero-
wnictwem doc. dr Stanisława Rabieja następujący pracownicy
CLOR: "doc. Wacław Dąbek - z-ca dyrektora CLOR ds. Nadzoru
i Kontroli; mgr Dariusz Grabowski - kierownik Zaktadu Ochro-
ony przed Skażeniami; dr Silia Jankowska - kierownik Praco-
wni Analizy Skażeń; prof, dr hab. Zbigniew Jaworovski - kie-
rownik Zakładu Higieny Radiacyjnej; doc. dr Krzysztof Źarno-
wiecki - kierownik Zaktadu Bezpieczeństwa Jądrowego. "

Trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch niejasnych -fragmentach
"Protokołu":
"O sytuacji dyrektor CLOR powiadomił o gcdz.t4.3O prezesa

PAA, który zalecił prowadzenie dalszych pomiarów i analiz.
Wobec faktu, że prezes PAA uczestniczył od godz. 15.00 w po-
siedzeniu Forum. Młodego Pokolenia PRON, dyrektor CLOR o
godz.tQ.OO powiadomi i wiceprezesa PAA o wystąpieniu poważ-
nego zagrotenia radiologicznego w polnocno-wschodniej części
kraju. "

Ten fragment "Protokołu" można odczytać dwojako:
- albo o 14.30 dyrektor CLOR nie poinformował prezesa PAA,
że w Polsce wystąpiło poważne zagrożenie radiologiczne i
dopiero o 19.00 poinformował o tym wiceprezesa PAA.

- albo prezes PAA wykazał brak zaufania do kompetencji dyrek-
tora CLOR, zalecając mu prowadzenie dalszych pomiarów i
analiz, a sam zlekceważył swoje podstawowe obowiązki, uda-
jąc się na posiedzenie "Forum Młodego Pokolenia PRCN".

W dalszej części "Protokołu " podano informację o
stwierdzeniu potrzeby podania dzieciom preparatów jodu:
"W godzinach nocnych z 28 na 29 kwietnia 1986 roku w CLOR
oceniono wstępnie poziom, dawek na tarczyce od jodu, jakie
może otrzymać populacja w kraju. Dawki te wynosiłyby oKoło
100 mrem przy oddychaniu przez 2 dni powietrzem o skażeniu
na poziomie zarejestrowanym dnia 28 kwietnia 1986 r. w War-
szawie, to jest 87 Bąsm3. Potwierdzono konieczność podtrzy-
mania zaleceń ujętych w meldunku do PAA na godz. 21.3O. a
ponadto stwierdzono potrzebę podania dzieciom preparatów za-



wierającycn stabilny jod dla zablokowania tarczycy. Powyższą,
in/ormacje przekazano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Kra-
ju. "

Z tego fragmentu "Protokołu" w "Raporcie". (Tabela 1.
rubryka "maksymalne skażenia powietrza") znalazła się 1iczoa
87 8q/m3. opatrzona odsyłaczem "dane dla Warszawy". Nato-
miast powinna była tam się znaleźć liczba 550 Bq/m3, stwier-
dzona w tym dniu w Mikołajkach, a podana "w me£dun>u do PAA
na godz. 2t. 3o. "

Zupełnie zaskakujący jest brak jakiejkolwiek wzmianki w
całym "Protokole" o rozważaniach potrzeby wydania zalecenia
ograniczenia przebywania na terenach otwartych. Szczególnie,
że zalecono ograniczenie spożycia mleka i produktów mlecz-
nych oraz zdecydowano, że trzeba dzieciom podawać jod.

Generalny komentarz do "Protokołu" można sformułować
następująco:

"Protokół" zawiera (a "Raport" za "Protokołem " powta-
rza) niewiele rzetelnych informacji, natomiast zwracają uwa-
gę pewne fragmenty, które sprawiają wrażenie, że są to Domó-
wienia pracowników CLOR. instytutów atomistyki oraz współpra-
cujących z nimi instytucji o brak kwalifikacji zawodowych i
nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w dniach 27 i
28 kwietnia 1986 r.

Z "Protokołu" i wynika, że od godzin porannych do 19.GO
w dniu 28 kwietnia 1986 PAA nie funkcjonowała.

Z lektury "Protokołu" <a ty* bardziej "Raportu"> pozo-
staje wrażenie, że ma on na celu fałszywe przedstawienie
przebiegu zdarzeń i wprowadzenie w błąd Czytelnika.

4. Informacje dodatkowe

4.1. "Po katastrofie w Czarnobylu — Rozmowa "Życia" _z prof.
Zbigniewem Jaworowskim - członkiem Komisji Rządowej - kie-
rownikiem Zakładu Higieny Radiacyjnej CLOR " rozmawiała Bo-
żena Kastory, "Życie Warszawy" nr 110, poniedziałek 12 maja
1O8O roku.

Wywiad zawiera m.in. relację o sytuacji w CLOR 28
kwietnia 1986: " ... rano w poniedziałek, gdy przyszliśmy do
pracy, znaleźliśmy w teleksie wydruki informujące o gwałto-
wnym wzroście skażeń. Część stacji pracujących w nocy. po
stwierdzeniu, jaki jest poziom skażeń, przeszła od razu z sy-
stemu pomiarów normalnych na awaryjny. W tym reżimie robi
się pomiary nie co dobę. czy co kilka dni, tylko co 2 godzi-
ny. Tak że od godzin wieczornych w niedzielę do rana w po-
niedziałek myśmy już mieli dokładną informację o tym. jak
skażenie powietrza narasta. Wiedzieliśmy, że dzieje się to
przede wszystkim na północnym wschodzi* kraju."

Powyższy fragment przeczy w sposób zdecydowany twier-
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dżemom "Raportu" i przedstawia najbardziej prawdopodobny
obraz ówczesne) svtuacn. W momencie. qdy "skalenia pro-
mieniotwórcze powietrza przekroczyły poziom maksymalnie do-
puszczalnych koncentracji" wiadomo było, że wystąpiło "nad-
zwyczajne zagrożenie środowiska". Prof. Jaworowski mówi. ze
"Cześć stacji (...) po stwierdzeniu, jaki jest poziom ska-
lenia, przeszła od razu z systemu pomiarów normalnych na awa-
ryjny." 9

Na spotkaniu w sprawie ustalenia przebiegu zdarzeń w
dniach 28 i 29 kwietnia 1986 prezes PAA Roman 2elazny zadał
pytanie o sprzeczność między cytowanym wyżej fragmentem wy-
wiadu, a treścią "Raportu". Odpowiedzi udzielili b. dyrektor
CLOR Tadeusz Rzymkowski i Główny Inspektor Dozoru Jadroweqo
Wacław Dąbek, twierdząc zgodnie, że prawda przedstawiona Jest
w VRaporcie" <b. z-ca dyrektora CLOR ds. Skażeń Promienio-
motwórczych Stanisław Rabiej - odmówił udziału w tym spotka-
niu) .

4.2. Kiedy zarejestrowane w Polsce pierwsze sygnały awarii w
Czarnobylu?

W raporcie dozymetrycznym Nr 181/86, w Książce Raportów
Dozymetrycznych Placówki Dozymetrycznej <PD) "Świerk" , znaj-
dują się następujące informacje:

Między godz. 1 a 3 w nocy, w niedzielę 27 kwietnia 1986.
zliczenia impulsów w aparaturze pomiarowej przekroczyły 5OO
imp./min. Tło wynosiło wtedy 100 - 300 imp./min. M tym czasie
mógł wiać wiatr pld-pld-wsch (SSM) z prędkością dochodzącą do
S m/s.

Jest to prawdopodobnie pierwszy sygnał o awarii w Czai—
nobylu. Nie wiadomo, czy i kiedy informacja ta dotarła do
CLOR. Nie wiadomo również, czy i jakie wnioski wyciągnęły z
tej informacji odpowiednie służby IEA.

4. 3. Dlaczego nie zalecono ograniczenia przebywania na tere-
nach odkrytych i zamknięcia szkół?

W dniu 15 maja 1991 w "Trybunie" ukazała się notatka
syqnowana (A.G.>: "Urban i atomy". Oto fragment wypowiedzi
Jerzego Urbana (byłego rzecznika prasowego Rządu):

"Pewien profesor z CLOR po żmudnych obliczeniach stwie-
rdził, że natychmiast trzeba przekazać społeczeństwu komuni-
kat o konieczności zamykania okien, polewania chodników i
zamknięcia szkół. Zdając sobie sprawę z konsekwencji takiego
kroku, zadzwoniłem do gen. Jaruzelskiego, przedstawiając
projekt komunikatu i prosząc o decyzję. General powiedział
cos w rodzaju "Jak mus - to mus" i polecił przekazać infor-
mację do PAP. W chwilę potem przybyły do KC specjalista woj-
skowy skorygował obliczenia profesora. Po prostu okazało się,
że naukowiec pomylił się o jedno zero. Uznano, ze zamykanie
szkół w tej sytuacji nie Jest konieczne." (Podkreślenia w
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ponyiszvm fragmencie wypowiedzi - AM).
J. Urban ujawnił tu propozycje przemilczaną zarówno w

"Protokole" jak i w "Kaporcie", użycia podstawowego (powsze-
chnie dostępnego) sposobu ochrony radiologicznej na wypadek
"skażenia promieniotwórczego powietrza, przekraczającego po-
ziom maksymalnie dopuszczalnych koncentracji". Wydaje się
nieprawdopodobne aby przez cały poniedziałek 28.IV. w CLOR w
zakresie podstawowych środków profilaktyki, zwracano jedynie
uwagę na zalecenie ograniczenia spożycia mleka i jego produk-
ów.

Relacja J. Urbana, jeśli jest prawdziwa, ukazuje atmo-
sferę, w jakiej decydowano o "działaniu mającemu na celu za-
pobieżenie niebezpieczeństwu powszechnemu dla ... zdrowia lu-
dzkiego ... - (z Art.144 kk).

4.4. "Wstępny raport o sytuacji radiologicznej w Polsce w
okresie 28.04 do 12.05.1986." n

Nie podpisany dokument o powyższym tytule liczy 6 stron
i 3 strony załączników (dwa - podpisane przez z—cę dyrektora
CLOR Stanisława Rabieja). Są to:

Zał.1 Meldunek o sytuacji skażeń promieniotwórczych na
terenie kraju w dniu 1986.O4.28 (godz.20.oo) - Tekst pisany
odręcznie - 1 strona.

Zał.2 Meldunek CLOR o sytuacji skażeń promieniotwói—
czych na terenie kraju w dniu 28 kwietnia 1986 r. godz.21:30
- maszynopis - 2 strony, w tekście poprawki odręczne, obok
podpisu zapis : "W-wa, dnia 29.04.1986 godz.l.4o".

W zasadzi* sam "Wstępny raport" i Zał.1 swą treścią nie
różnią się od "Protokółu". Nowych danych dostarczają nato-
miast fragmenty "Załącznika 2"

Fragment I*
"Maksymalne stężenie mieszaniny produktów rozszczepienia
stwierdzono w godzinach południowych w Mikołajkach i wyno-
siło ono ok. SS0.0O0 mDq/m3, w Gdyni stężenie to wynosiło
ok. 17O.OOO mBq/m3, w Warszawie ok. 87.000 *Bq/m3, w Pozna-
niu: 790 mBq/m3.

We wszystkich tych miejscowościach normalne średnioro-
czne stężenie radioaktywności powietrza wynosi około 1OO
mBq/m3.

Do rejonów najbardziej zagrożonych należą północno-
wschodnie rejony Polski. Zmierzone moce dawek nie stwarzają
bezpośredniego zagrożenia zdrowia ludności."

Wynika stąd, że kiedy przekazywano informację o potrze-
bie "podania dMlociom. pr+parataw nawt+rająeych. stabilny jod
dla sablohovania tarczycy**, powyższe wyniki pomiarów były
w CLOR już znane. Oznaczają one, że "maksymalna dopuszczalna
koncentracja skażeń promieniotwórczych w powietrzu" C91 zos-
tała przekroczona! w Mikołajkach ok. 740 razy, w Gdyni ok.
230 razy, M Warszawie ok. 120 razy.

Fragment IIi
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"Średnia dawka m kraju wynosi od O. 1 - 2,5 •R/n. Dawka dopu-
szczalna dla ludno*ci kraju wynosi: 0,013 mR/h.

Przekroczenie dawki dopuszczalne dla ludności kraju wy-
nosi od 1O do 200 razy."

Na dole strony umieszczony jest dopisek: "x) Powyższych
wiadomości nie należy podawać do wiadomości publicznej."

5. Próba odpowiedzi na pytania: "O 11* i dlaczego...?"

Wszystkie działania administracji państwowej związane z
zaistnieniem 28 kwietnia, (co najmniej w niektórych regionach
Polski) nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, spowodowanego
awarią reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobyiu. były opó-
imone.

Opóźnienie, podania do publicznej wiadomości, informacji
o stanie zagrożenia radiologicznego przekraczającego granice
jedngo województwa (i związanych z nim zaleceń o ograniczeniu
spożycia mleka i jego produktów) należy liczyć od godz. 9.OO
(28.IV). Meldunek CLOR zawierający te informacje dotarł do
PAA około godz.22, a do centru* dyspozycyjnego w KC PZPR in-
formacja dotarła około godz. 2 w nocy (29.IV). Komisja Rządo-
wa zrobiła z niej użytek (częściowy) po swym I posiedzeniu
(8.15 - 29. IV), a wiec około południa tego dnia.

Sumaryczne opóźnienie wyniosło więc około 27 godzina
13 godzin (CLOR) •*• 4 godziny (PAA) + 10 godzin (Komisja Rzą-
dowa) .

Opóźnienie, jakiemu uległo zalecenie podania preparatu
jodowego dzieciom i młodzieży do lat 16 na terenie 11 woje-
wództw trzeba rozpatrzyć nieco inaczej. Aby wydać takie zale-
cenie, należało ocenić, czy oczekiwana dawka populacyjna
przekroczy wartość przyjętą za progową. Takiej oceny mógł
dokonać tylko CLOR. Jeśli przyjąć, że ok. godz.12 (28.IV)
dysponowano już wystarczającymi danymi, to ocena zajęła oko-
ło 12 godzin, bo z "Protokółu" wiadomo, że zalecenie przeka-
zano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Kraju około północy,
natomiast Komisja Rządowa zrobiła użytek z tej informacji po
swym II posiedzeniu (16.oo - 29. IV), a więc około godz. 18
tego dnia.

W tym przyygadku sumaryczne opóźnienie wyniosło więc
około 30 godzin :
12 godzin (CLOR) • 18 godzin (Główny Inspektor Sanitarny Kra-
ju • Komisja Rządowa).

Dlaczego powstały takie opóźnienia? Nie są one spowodo-
wane "długością" drogi, jaką informacje musiały przebyć.
Opóźnienie jest prawdopodobnie wynikiem niewytłumaczalnie
długiego przetrzymywania ich na kolejnych jej odcinakch. Gdy-
by informacje poszły drogą przewidzianą przez Ustawę o ochro-
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m e i kształtowaniu środowiska C7], opóźnienie mogłoby być o
poiOH^ mniejsze. Wahania, o jakie moina podejrzewać przetrzy-
mujących informację na kolejnych etapach, nie miały charakte-
ru profesjonalnego, lecz polityczny. Do takiego wniosku upo-
ważnia fakt utworzenia centrum decyzyjnego w nocy z 28 na
29 kwietnia w KC PZPR.

6. Wnioski

1. M dniach 27-29 kwietnia 1986 zaistniało, w rozumie-
niu Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska C73, Art.
1O4 ust. 2, nadzwyczajne zagrożenie środowiska naturalnego
Polski. Następstwa tego zagrożenia dla zdrowia ludności były
trudne do przewidzenia.

2. W dniach 27-29 kwietnia 1986 nie wykonano postano-
wień Ustawy C7J, Art. 1O5 ust. 1 i 3 oraz Zarządzenia C23,

14, 1). Zamiast tego zaimprowizowano procedurą, która do-
prowadziła do powołania Komisji Rządowej. Zebrała się ona
o godz. 8.15 w dniu 29 kwietnia, ustalając zasady swojego
działania, toteż dopiero około południa podjęte zostały
pierwsze decyzje merytoryczne.

3. Opóźnienie podjęcia przez administrację właściwych
działań, związanych z zaistnieniem nadzwyczajnego zagrożenia
środowiska naturalnego, jest wynikiem opieszałości w przeka-
zywaniu informacji i bagatelizowania zagrożenia o nieznanych
skutkach. Wynosi ono co najmniej 1 dobę.

x X x

ZAkĄCZNK
Podstawy prawn*

X. Ramy prawn* działań administracji państwowej w zakresie
dokonywania pomiarów skażeń promieniotwórczych i przepływu
informacji o ich wynikach, ochrony radiologicznej oraz przy-
padków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w dniach katastro-
fy w Czarnobylu stanowiłyi

C1J - Uchwała nr 265/64 Rady Ministrów z 29 sierpnia *964 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania służb pomia-
rów skażeń promieniotwórczych.

C23 - Zarządzenie Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Ener-
gii Jądrowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1967 r.
w sprawie trybu postępowania w razie wypadku radiacyj-
nego i transportu substancji promieniotwórczych oraz
przekazywnia danych pomiarowych o skażeniach promie-
niotwórczych (OzUrz. MSW nr 2 z 1968 r., poz.4>.

C3J - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Enerii Jądrowej x
19 grudnia 1969 r., w sprawie największych dopuszcza-
lnych dawek proeieniowania Jonizującego oraz innych
wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowanie*
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(MP Nr l.i. 197O r., poz.7).

C4J - Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej i Pełnomocnika
Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej z IS maja
1970 r.. w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania
wypadkom radiacyjnym oraz usuwania ich skutków.

C53 - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 14
sierpnia 1971 r. w sprawie zakładu służby zdrowia wła-
ściwego do przeprowadzenia badań i leczenia pracowników
napromienionych (DzUrz. MZiOS nr 18 z 10 października
1971 r.poz.93).

C6j - Zarządzenie Nr 6/73 Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzysta-
nia Energii Jądrowej z 1O marca 1973 r. w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania służ.by awaryjnej dla li-
kwidacji wypadków radiacyjnych i ich skutków.

C7] - Ustawa z 31 stycznia 198O r. o ochronie i kształtowa-
niu środowiska (DzU nr 3 z 11 lutego 1960 r. poz.6).

Wyżej wymienione pozycje Cl] i C63 opublikowane zostały
m. in. w dodatku do "Postępów Techniki Jądrowej", Seria:
Ochrona przed Promieniowaniem Nr 76 (586) 1975 - "Przepisy
prawne dotyczące ochrony przed promieniowaniem", wydanym
przez Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej w 1975 r. w
nakładzie 666 egz.

Zarządzenie C63 uzupełnione zostało Instrukcją w spra-
wie organizacji i działalności resortowej służby awaryjnej
wraz z załącznikami:
Nr l - Wytyczne postępowania awaryjnej służby dozymetrycz-

nej;
Nr 2 - Wytyczne dotyczące łączności;
Nr 3 - Wyposażenie służby awaryjnej w środki techniczne.

Ponadto System Pomiarów Skażeń Promieniotwórzcych
(SPSP) działał według następujących instrukcji:

[81 - Instrukcja przekazywania wyników pomiarów skażeń pro-
mieniotwórczych Centralnego Ośrodka Pomiarów Skażeń
Promieniotwórczych, (COPSP)

C9j - Instrukcja COSP, SPSP Nr 17. Metody pomiarów globalnej
aktywności beta biosfery. Warszawa. 1963.
Z instrukcji można wnioskować, że "maksymalnie dopu-
szczalna koncentracja skażeń promieniotwórczych w po-
wietrzu" w rozumieniu C2J. w kwietniu i maju 1986 wy-
nosiła 74O mBq/m3.

II. Wykrywanie skażeń promieniotwórczych i wykonywanie sys-
tematycznych pomiarów zawartości substancji promieniotwór-
czych w środowisku wykonywane było w oparciu e uchwałę Cli
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przez placówki obecnej PAA i współpracujące z nią placówki
innych resortów przez ponad 20 lat do momentu katastrofy w
Cz*rnot*ylu. W ciątfu tych Jat "sJuźba", o której /nowi Uchwala,
była rozbudowywana i osiągnęła dużą sprawność i doświadczenie
w zakresie dział an rutynowych. Rozbudowa i organizacja
ochrony radiologicznej, a równocześnie zebrane doświadczenia
co do zakresu potrzeb znalazły swój wyraz w Zarządzeniu C63.
"Służba" ta (SPSP) działała według Instrukcji C83 i [93.

III. Przepływ informacji o skażeniach promionlotwórczych i
wypadkach radiacyjnych określony był następującymi postano-
wieniami:
- Uchwala C13, § 8 ust.2 "In-formacje dotyczące skażeń nie
mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez zgody Pełnomo-
cnika R^ądu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej."
- Zarządzenie C2J, § 14 "Urząd Pełnomocnika ds. Wykorzys-
tania Energii Jądrowej przekazuje Ministerstwu Spraw Wew-
nętrznych:

t) informacją a wykryciu sfeazen pramianiat**6rczych
(terenu, wody, powietrza lub żywności) przekraczający
poziom Maksymalnie dopuszczalnych koncentracji - w
trybie natychmiastowym (...).

IV. W przypadku nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
zdefiniowanego w Ustawie C73 art.104 ust.2:

"Przez nadzwyczajne zagrożenie środowiska rozumie sie
zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie będącym
kieską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie
środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powsze-
chne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska."

Ustawa C73 określa sposób postępowania w przypadku
nadzwyczajnych zagrożeń w Art.lO5i

Ust.lt "Jednostki organizacyjne i osoby -Fizyczne są
zobowiązane bezwłocznie zawiadomić terenowy organ admini-
stracji państwowej lub najbliższy organ Milicji Obywatel-
skiej o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska."

Ust.3x "Jeżeli nadzwyczajne zagrożenie środowiska swoim
zasięgiem przekracza granice jednego województwa lub zagro-
żenie to może spowodować szczególne i poważne skutki dla lu-
dzi lub środowiska albo dla gospodarki narodowej, działanie
i środki niezbędne do usunięcia zagrożenia i jego skutków
podejmuje Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i 0-
chrony Środowiska w porozumieniu z zainteresowanymi minist-
rami) (...)."

13
Uchwała Ul por. ł ust. u Stutfc* pomiarów tworsa;

I) pUeowkt pomiarów skatsn promionioiwolcxych w jednostkach organizacyjnych
wymienionych v sataesnilcu ao uchvaty, swan* daUj -placówkami".
ł> Cfilrmlny O0ec4mk *emi«rev mkaM+n rromi&niotvorcmych povo*any * op*r*ct»
wykonawesym Potnomocnika Ksaau as. Wykorsystania Cnsraii J«drovoj, swany aaloj
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Obowiązujący • aowncle Katastrofy « Czarnobylu,
irawny nie orzewidywał explicit* możliwości zagrożenia radio-
;oqiczneqo caiego kraju (czy dużej jego C2ęsci> w warunkach
ookojowych. Był więc nieodpowiedni dla kraju, za granicą
którego istniała energetyka jądrowa i który przystąpił do
jej budowy.

Przyczyną takiego stanu rzeczy były oficjalne (zgodne z
aanującymi w ZSRR) poglądy na zagadnienie bezpieczeństwa
energetyki jądrowej, niezmienione nawet po awarii w Harris-
burgu (USA. 1979 r.).

Poza tym obowiązujący system prawny był niespójny i
sprzeczny (por. Uchwala Cl 3, Zarządzenie C23 i Ustawa C7j).

vi. Zasady wzajemnego ostrzegania o awariach Jądrowych i
udzielania pomocy w likwidowaniu ich skutków wiosną 1986 r.
nie były ujęte w umowach dwustronnych. ani wielostronnych
konwencjach międzynarodowych. Jerinanakze od 19 marca 1964 r.
obowiązywało zalecenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
(RWPG):

C1OJ - OR nr 18 "Kryteria dotyczące poziomów substancji pro-
mieniotwórczych w postaci ciekłej i lotnej uwalnia-
nych z elektrowni jądrowych do otaczającego je środo-
wiska o których należy informować inne kraje człon-
kowskie RWPG".

Zalecenie to zostało opracowane przez delegację specja-
listów Socjalistycznej Republiki Rumunii i przyjęte przez
odpowiednią Komisję RWPG w listopadzie 1983 r. M rozdziale
III tego dokumentu, "Drogi wymiany informacji pomiędzy kra-
jami" stwierdza się:
"1. Zainteresowane kraje członkowskie RWPG ustalają w drodze
wymiany dwustronnej instytucje w każdym kraju upoważnione do
wymiany informacji zgodni* z niniejszym dokumentem. Instytu-
cje te ustalają tryb i kanały przekazywania informacji,
a takie organizują okresowe kontrole środków łączności. Ola
budujących się EJ tryb i kanały przekazywania informacji
ustala stę przed rozpoczęciem eksploatacji EJ.
2. Jeżeli nie ma odpowiednich dwustronnych umów dotyczących
systemu przekazywania informacji, wykorzystuje się przy po-
wiadamianiu sąsiedniego kraju, kanały łączności dyplomatycz-
nej."
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P.Jaracz, E.Piasecki: OCENA PRZYGOTOWANIA NA WYPADEK

POWAŻNEGO ZAGROŻENIA RADIOLOGICZNEGO W POLSCE

/STAN NA 1991 R./

WSTĘP

Katastrofa w Czamobylu była wydarzenie* bez precedensu w historii
cywilizacji naukowo-technicznej z racji rodzaju skażenia Środowiska,
wielkości skażonego obszaru Jak i wpływu na psychologiczne poczucie 'bez-
pieczeństwa ekologicznego" człowieka. Zogniskowała ona uwagę społeczeń-
stwa na funkcjonowaniu państwowych struktur kontrolnych służących zapew-
nieniu ochrony środowiska. Niniejsze opracowanie Jest próbą odpowiedzi
na niektóre pytania dotyczące sprawności i stopnia przygotowania służb
badających skażenia promieniotwórcze środowiska w Polsce. Zważywszy na
stan energetyki Jądrowej w ZSRR, oraz planowany. Intensywny Jej rozwój w
Czechosłowacji, jest oczywiste, że nie są to zainteresowania wyłącznie
akademickie.

Punktem wyjścia były dla nas wyniki prac Komisji Rządowej do Spraw
Oceny Promieniowania Jądrowego i Działali Profilaktycznych powołanej po
katastrofie czarnobylsklej, które zostały opublikowane w raporcie z
czerwca 1986 r. (zwanym dalej "Raportem" [1]). Starając sie ustalić sto-
pień wykonania głównych zaleceń Raportu doszliśmy Jednak do wniosku, że
brak w nim pewnych elementów, mających ważny, czasem decydujący wpływ na
funkcjonowanie systemu monitoringu radiologicznego. Niniejsze opracowanie
poszerza wlec obszar problemów związanych z tematem, choć czytelnik zain-
teresowany wyłącznie wykonaniem zaleceń Raportu zidentyfikuje Je z łat-
wością, ponieważ zostały wydzielone w tekście kursywą.

|. REGULACJE PRAWNE

Głównymi brakami uregulowań prawnych nadzoru radiologicznego w Polsce
są rozproszenie, niekompletność 1 częściowa dezaktualizacja.

Regulacje prawne problematyki ochrony przed skażeniami promieniotwór-
czymi zawarte są w wielu aktach prawnych różnej rangi. Ma to swoje czę-
ściowe uzasadnienie w mnogości zagadnień związanych z tą tematyką, szcze-
gólnie Jeśli chodzi o zagrożenia radiologiczne dużej skali, spowodowane
wybuchem Jądrowym lub awarią dużego obiektu Jądrowego.

Realizacji ustaleń 1 wniosków z tego raportu, dotyczy Uchwała Nr 98
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. (21.
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Historycznie biorąc, stosowne regulacje prawne dotyczyły skażeń pro-
mieniotwórczych mogących wystąpić w związku z użycie* broni Jądrowej.
Stąd bardzo wyraźne do dzisiaj usytuowanie omawianej problematyki w prze-
pisach dotyczących obrony narodowej, a w szczególności obrony cywilnej
kraju (3,4]. Kolejna grupa przepisów [S-8], dotyczy poważnego zagrożenia
radiologicznego traktowanego Jako stan "klęski żywiołowej". Ustawa o
Ochronie 1 Kształtowaniu Środowiska [9] w Rozdz. 3 wprowadza dodatkowo
nowe pojęcie, bliższe omawianym tu zagadnieniom - "nadzwyczajne zagro-
żenie środowiska". W ustawie tej Jednakże zagadnienia dotyczące promie-
niowania Jonizującego są potraktowane marginesowo. Z uwagi na ścisły
związek problematyki skażeń promieniotwórczych z ochroną środowiska spra-
wy te winny znaleźć swe miejsce w pakiecie ustaw i uchwał przygotowywa-
nych przez Ministerstwo Ochrony środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa (MOŚZN1L), mających stanowić m.In. istotne rozszerzenie kręgu proble-
mów poruszanych w obecnej Ustawie o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska.

Zasadniczą wadą aktualnie obowiązujących regulacji prawnych Jest brak
planu postępowania awaryjnego na wypadek awarii Jądrowej, którego opraco-
wanie zalecała w Raporcie Komisja Rządowa. Zalecenie to nie zostało do-
tychczas wykonane. Dotyczy to zarówno awarii na skalę kraju Jak i woje-
wództwa. Należy tutaj zwrócić uwagę na istotne naszym zdaniem braVl Usta-
wy Prawo Atomowe (10], w której problematyka monltorlngu radiologicznego
w ogóle nie występuje. V konsekwencji ustawa ta, wraz z wydanymi dotych-
czas aktami wykonawczymi, nie zawiera również przepisów dotyczących zasad
postępowania w przypadku poważnej awarii Jądrowej o skutkach w skali ca-
łego kraju.

Nie została dotychczas zaktualizowana Uchwała Nr 265 RM z 1964 r. do-
tycząca funkcjonowania służby pomiarów skażeń promieniotwórczych (11],
szczególnie zaś nie ustalono organizacji działania w sytuacji wyjątkowego
zagrożenia Stutby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP) i Centralnego
Ośrodka Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (COPSP).

Raport podkreślał konieczność ustanowienia systemu sygnalizacji alar-
mowej, powiadamiania 1 instruowania ludnotcl o środkach prewencyjnych
oraz niezawodnego systemu łączności miedzy uczestnikami postępowania awa-
ryjnego. Zalecenia te ni* zostały wykonana.

Należy dodać, że nie zrealizowana została również Uchwała Nr 98 RM
z 1986 r. (2], która zobowiązywała Ministra Ochrony Środowiska 1 Zasobów
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Naturalnych do opracowania programu współdziałania naczelnych, central-
nych 1 terenowych organów administracji państwowej oraz Innych Jednostek
organizacyjnych w przypadku wystąpienia nagłych 1 rozległych zagrożeń lu-
dzi 1 środowiska. W projekcie nowej ustawy o ochronie środowiska przyrod-
niczego, opracowanej przez M0ŚZN1L [12] przewiduje się, ze zostanie to
określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Raport postulował potrzebę określenia, interwencyjnych dawek promie-
nlowanla jonizującego i ich pochodnych. Jak pokazały doświadczenia z
okresu katastrofy czarnobylsklej, Jest to zagadnienie bardzo ważne dla
funkcjonowania krajowego centrum decyzyjnego a także międzynarodowego
handlu żywnością. Brak międzynarodowych ustaleń w tym zakresie prowadził
do istotnych zaburzeń w handlu żywnością w okresie katastrofy czarnobyl-
skiej [13]. Doceniając znaczenie problemu Komisja Wspólnot Europejskich
(CEO wprowadziła od grudnia 1987 r. maksymalne dopuszczalne poziomy pro-
mieniotwórczego skażenia żywności (13łJ 1 1 3 4Cs • 1 3 7Cs) mające obowiązy-
wać w handlu żywnością w krajach GEC w czasie zagrożenia radiologicznego

[13]. Jeśli chodzi o Polskę to zagadnienie to wymaga naszym zdaniem opra-
2

cowanla i uregulowania prawnego .

• • ' • " < • • *

||. SYSTEM HONITORINGU RADIOLOGICZNEGO

II.1. CENTRUM SIECI MONITORINGOHEJ

Głównym brakiem systemu monltorlngu radiologicznego, nie dyskutowanym
w Raporcie, Jest sprawa centrum decyzyjnego. Istnieje kilka systemów
zbierania Informacji dotyczących sytuacji radiologicznej na terenie Pol-
ski:

Jest to trudny problem, szczególnie Jeśli chodzi o obliczenia tzw. "po-
chodnych poziomów interwencyjnych" (Derived Intervention Levels - DILs),
wyznaczanych na podstawie przyjętych 'poziomów Interwencyjnych" (Inter-
vention Levels - ILs). Obliczenia DILs zależą od wielu parametrów modelo-
wych transferu radlonuklidów do organizmów żywych, zwyczajów żywienio-
wych, l.t.p. W niedawnym, obszernym opracowaniu Państwowego Zakładu Hi-
gieny (PZU) [14], podano obliczenia modelowe DILs przy założeniu minimal-
nego poziomu Interwencyjnego. Autorzy nie dyskutują Jednak wspomnianych
ustaleń CEC, Jak również Innych zagadnień związanych z międzynarodowym
handlem żywnością.
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- sieć Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP) z Centralnym La-
boratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w roli centrum (Dodatek A)

- sieć Obrony Cywilnej z Krajowym Ośrodkiem Analizy Skażeń (KOAS-OC) w
roli centrum (dodatek B)

- sieć Wojsk Obrony Przeciwchemicznej z centrum w Szefostwie tych wojsk
(Dodatek C).

Całość, ukształtowana w przeszłości, ciąży ku Obronie Cywilnej 1 wymaga-
niom "okresu wojny" (patrz Rozdz. I). Na "okres pokoju" nie Istnieje plan
współdziałania 1 wymiany informacji pomiędzy tymi sieciami, różniącymi
się znacznie pod względem Jakości i ilości aparatury pomiarowej, Ilości,
wyszkolenia i dyspozyjności kadr, łączności, i.t.p. Dotyczy to zarówno
sytuacji normalnej Jak i awaryjnej. Co ważniejsze - brak Jest instancji
prowadzącej analizę wszystkich danych, wyposażonej w instrumenty umożli-
wiające prognozowanie rozwoju sytuacji radiologicznej i mogącej w razie
potrzeby podjąć decyzję o uznaniu awarii za zagrożenie w skali całego
kraju. Brak centrum mogącego w takiej sytuacji przejąć natychmiast kie-
rownictwo akcji według przygotowanego planu postępowania awaryjnego.
Oznacza to, że w przypadku poważnej awarii radiologicznej także obecnie
skazani będziemy na improwizację.

Jedna z propozycji, wysunięta ostatnio przez Zespół Państwowego Monl-
toringu Środowiska (PMŚ) MOŚZN1L przewiduje, że aczkolwiek koordynacja
całości monltoringu środowiska prowadzona będzie przez MOśZNiL, to dla
monitorlngu radiologicznego centrum decyzyjne należy usytuować w resorcie
Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). W sytuacji zagrożenia kraju Prezes
PAA przejąłby automatycznie rolę pełnioną w czasie katastrofy czarnobyls-
klej przez wicepremiera, przewodniczącego powołanej ad hoc komisji rzą-
dowej. Oczywiste Jest, że musi on w takim wypadku posiadać odpowiednio
szerokie uprawnienia. Jak też możliwości korzystania z aparatu wykonaw-
czego państwa w ramach określonych przez plan postępowania awaryjnego .

Stworzenie takiego centrum Jest niezbędne, lecz niewystarczające. Po-
winny istnieć również lokalne (wojewódzkie) ośrodki analizy 1 podejmowa-
nia decyzji będące zapleczem decyzyjnym wojewodów. Ośrodków takich ni*

3
Wg projektu nowej ustawy o ochronie środowiska przyrodniczego (12]

obowiązek prowadzenia akcji ratowniczej w wypadkach nadzwyczajnych za-
grożeń środowiska o zasięgu przekraczającym obszar województwa należał-
by do Ministra Spraw Wewnętrznych, współdziałającego z zainteresowanymi
ministrami oraz Głównym Inspektorem Ochrony środowiska.
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stanowią. Jak sle wydaje. Istniejące obecnie Wojewódzkie Ośrodki Analizy
Skażeń Obrony Cywilnej (WOAS-OC) przy Wojewódzkich Inspektoratach Obrony
Cywilnej (UIQC) z racji braku wystarczająco kompetentnych kadr.

Niezależnie od przyjętego wariantu rozwiązania systemowego dla sytu-
acji awaryjnej, konieczne Jest Jasne określenie struktury, kompetencji,
sposobu działania 1 finansowania Centralnego Ośrodka Pomiarów Skażeń Pro-
mieniotwórczych (COPSP). Jest to struktura powołana na mocy Uchwały Nr
265 RM z 1964 r., obciążona poważnymi zadaniami w sieci SPSP (patrz [ U ] ,
§6). Zgodnie z powyższą uchwałą COPSP koordynuje 1 nadzoruje prace około
150" placówek SPSP podległych finansowo różnym resortom. W chwili obecnej

COPSP nie istnieje Jako wydzielona Jednostka. Według statutu CLOR ((15),
4

§8} "funkcje COPSP pełni CLOR" . Jest to sytuacja utrudniająca Jasne
określenie kompetencji 1 odpowiedzialności. Wzmocnienie efektywności
działania COPSP można by było osiągnąć przez:

- wyodrębnienie COPSP w strukturze CLOR,

- wzmocnienie etatowe COPSP dla zapewnienia stałych, bezpośrednich
konsultacji i kontroli placówek SPSP w terenie, prowadzenia w szer-
szym zakresie własnych szkoleń, udziału ośrodka we wszystkich opraco-
waniach metodycznych i atestacji używanych w sieci SPSP przyrządów
pomiarowych,

- ustanowienie niezależnego 1 pewnego finansowania ośrodka (niektóre
elementy obecnej, wysoce niewłaściwej sytuacji w tej dziedzinie omawia-
my w Rozdz. II.2.).

Proponujemy połączenie tak wzmocnionego COPSP z Ośrodkiem Dyspozycyj-
nym Służby Awaryjnej (ODSA) i aktualnie tworzonym Międzynarodowym Punktem
Kontaktowym (MPK) CLOR. Zadaniem powstałej Jednostki byłoby zbieranie 1
analizowanie Informacji z sieci SPSP oraz prognozowanie rozwoju zagroże-
nia dla podlegającego Prezesowi PAA centrum decyzyjnego.

Innym elementem organizacji systemu monltorlngu radiologicznego Jest
sieć pomiarowa Obrony Cywilnej, której centrum stanowi Krajowy Ośrodek
Analizy Skażeń Obrony Cywilnej (KOAS-OC) - Jednostka o niezbyt Jasno
określonych kompetencjach, zbierająca informacje o skaleniach różnego
typu (nie tylko promieniotwórczych). KOAS-OC został utworzony w 1987 r.
1 Jest umiejscowiony w Ministerstwie Zdrowia 1 Opieki Społecznej (KZ1OS)

4 COPSP istnieje nieformalnie w Zakładzie Ochrony przed Skażeniami CLOR.



na podstawie uchwały RM w sprawie obronie cywilnej (41. Znajduje się on
w obecny* Departamencie Zdrowia Publicznego tego Ministerstwa. W KOAS-OC
przygotowywany Jest tzw. System Wczesnego Wykrywania Skażeń Promienio-
twórczych I oparty na sieci rentgenometrów SAP0S-90M. finansowany przez
PAA na mocy Jej wcześniejszych decyzji.

Należy w tym miejscu poświęcić nieco uwagi zagadnieniu roli Obrony
Cywilnej w pomiarach monitorlngowych. Naszym zdaniem, w "okresie pokoju"
rola ta winna polegać raczej na uzupełnianiu funkcji sieci SPSP, nie zaś
poszerzaniu Jej o dodatkowe stacje. Mamy na uwadze na przykład formacje
OC. przygotowane do usuwania skutków awarii. U tym celu formacje te winny
być właściwi* wyszkolone, w założeniu - profesjonalni*: np. oparte na od-
działach Straży Pożarnej 1 Policji oraz wyposażone w przenośny, specjali-
styczny sprzęt pomiarowy, m. In. dóbr* dozymetry . Z tego punktu widzenia
wyposażani* OC (WIOC) w stacjonarne przyrządy pomiarów* "Sapos-90M*. wy-
daj* slf niepotrzebnym dublowaniem struktury sieci SPSP (w każdym woje-
wództwie istniej* bowiem placówka SPSP w Oddział* Ochrony Radiologicznej
H»Je«*mzkieJ Stacji Sanltaroo-EpldealoloflczneJ (OOR WSSE). a często tak-
że inna stacja SPSP). U ramach U J koncepcji Jednostki OC ni* prowadziły-
by stałego aonltorlngu radiologicznego, a byłyby uruchamiań* J*dyni* do
wykonania doraźnych zadań (patrol*, odkażani*, l.t.p.) w momencie zaist-
aleafa awarii. V fconaakwancjł, ni* włazimy również potrzeby funkcjonowa-
nia EJMS-OC Jako ośrodka analizy danych radiologicznych, roi* t* powinien
bowisar pełnić COPSP.

N.2. FIIMN90IMNIE

Raport zalecał Jednoznaczne ustaleni* zasad finansowania prac/ SPSP
Kasz* badania wykazują Jednoznaczni*, iż obecnie Jest to Jemen z sreble-
SJOW • fuastmmiiym znaczeni* dla działania Sieci, wynika to z aktualnych
zmian w funkcjonowaniu struktur gospodarczych oraz Ich powiązań z Insty-
tucjami państwa. Zgodni* z §7 Uchwały Mr 265 RM z 1964 r. ( U ) , działal-
ność placówek SPSP Jest finansowana przez resorty, do których on* należą.
zaś prace COPSP finansuj* resort atomistyki (obecni* PAA). W realizacji

Za niewłaściwą należy uznać dotychczasową, częstą praktykę wyposażania
Obrany Cywilnej w sprzęt otrzymywany od wojaka, np. dozymetry o czułości
aewyzej S affk, całkowicie nieprzystosowane do oceny skutków awarii Ją-
«r*w*J s dala *d miejsc* awarii.
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tych postanowień panuje chaos. Je* 11 chodzi o terenowe stacje SPSP to
istotny* ola nich problemem natury strukturalnej Jest fakt. Iż najczęś-
ciej budżet stacji nie stanowi wydzielonej pozycji w budżecie placówki,
której Jest ona częścią (np. stacja SPSP umiejscowiona w OCR WSSE). Powo-
duje to. Iż potrzeby stacji konkurować susza z potrzebami Innych, bieżą-
cych zadań danej placówki, a w sytuacji braku środków często w tej konku-
rencji przegrywają. Np. według informacji uzyskanych przez nas w Państwo-
wym Zakładzie Higieny (PZH), wiele placówek w USSE zaprzestaje z braku
funduszy wykonywania analiz radiochemicznych. U dodatku, wraz z* zmianami
ustrojowymi zaczynaj* pojawiać sic nowe, nieznane uprzednio zależności
finansowe. Na przykład niektóre Jednostki gospodarcze zobowiązane dotych-
czas Uchwałą do bezpłatnego dostarczania próby kontrolnej (patrz (11],
§S). działając obecnie Jako Jednostki finansowo niezależne, żądają opłaty
za takie czynności.

Odrębnego potraktowania wymaga sprawa finansowania OOPSP. Jednostka
ta nie aa. stałego, wydzielonego źródła finansowania alao. ii zgodni* z §6
cytowanej Uchwały w Jej obowiązkach Jest a.In. zaopatrzenie w sprzęt 1
aparaturę oraz opracowywanie aetodykł poalarów. Są to aajbardziej znaczą-
ce pozycje w finansach Sieci . Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy Jest.
Jak sis wydaje, nlsjasn* sytuacja organizacyjna ośrodka (patrz Rozdz.
II.1). Drugla, może nawet ważniejszym problemem Jest to, iż czesc istot-
nych dla Sieci decyzji (a. in. dysponowanie funduszami z Uchwały Nr 112 RM
na aparatur* 1 sprzęt) podejmowano poza OOPSP. W tych warunkach możliwa
była szeroka dystrybucja przyrządów niedopracowanych ("Sspos-90"). czy
też przyrządów do nowych, bardziej zaawansowanych pomiarów ("Tristan") -
rozaieszczanych bez konsultacji z OOPSP i PZH, czasaa w placówkach sła-
bych, nieprzygotowanych kadrowo (p. Rozdz. II.6).

Podsumowując, należy podkreślić konieczność wprowadzania zaian w
Uchwale Nr 265 RM z 1964 r.. Idących w kierunku stworssala Jednolitego,
scentralizowanego systemu finansowania struktury ffff (ap. w ramach mają-
cego powstać PM5) z CDPSP/CLOR w roli głównego dyapoaaatł funduszy.
U przeciwnym wypadku funkcjonowanie Sieci ulegnie zahamowaniu.

* V latach 1M7-19M działalność bieżąca OOPSP opłacana była z funduszy
Centralnego Programu tadawczo-RozwoJowego (CPM) 5.10 oraz przyznanych w
związku z budową EJ Żarnowiec funduszy Grupy Dozoru Jądrowego GLOR. Obyd-
wa te źródła obecnie nie Istnieją. Sprzęt 1 aparatur* dla Sieci (główni*
przyrządy aSapos*f0*) finansowano w tym okrasi* z* irsdkftr nadzwyczajnych
przyznanych na nocy Uchwały Nr 112 RM z tftt r. (161.



11.3. ROZMIESZCZENIE PLACÓWEK SIECI POMIAROWEJ

U Raporcie postulowano zweryfikowanie rozmieszczenia placówek pomia-
rów skated promieniotwórczych w kraju ze względu na zapewnienie kontroli
skażeń na całym obszarze państwa. Weryfikacja Idąca w tym kierunku zosta-
ła podjęta. Miedzy Innyal nastąpił wzrost liczby placówek SPSP w OCR WSSE
z 38 w 1986 r. do 49 w 1990 r. [171. (Podstawowe Informacje o aktualnej
sieci SFJP podajesy w Dodatku A). Sprawa większej wagi wydaje sle Jednak
•odyflkacja samsj struktury sieci pomiarowej. Poniżej przedstawiona zo-
stała, naszym zdanie* przekonywująca, koncepcja zalań zaproponowana w
opracowaniach (18-20].

Trzon zmodyfikowanego systemu SPSP stanowiłaby "struktura regionalna" -

- 17-20 placówek SPSP umiejscowionych w WSSE. głownie w tzw. "starych wo-
jewództwach"7. Powinny one zostać wyposażone w przyrządy nowej generacji
służące do posiani globalnej aktywności film oraz układy spektrometrii r
o średniej zdolności rozdzielczej z sondami NaJ(Tl). Placówki te powinny
wykonywać także radiochemiczne oznaczani* Cs 1 Sr (a w przypadku awarii
także J). Ważne Jest również, aby placówki w strukturze regionalnej po-
siadały zaplecze w postaci miejscowych wyższych uczelni lub instytutów
naukowych wyposażonych w układy spektrometrii » o dużej zdolności roz-
dzielczej z detektorami germanowymi. Pomiary w tej strukturze winny być
prowadzone rutynowo. Co do reszty Sieci . to pomiary mogłyby być wykony-
wane z mniejszą częstotliwością Ł obejmować Jedyni* pomiar globalnej ak-
tywności $ na przyrządach typu "ZAPKS-i" lub "Sapos-90". Prowadzenie ta-
kich pomiarów zapewniałoby utrzymywani* w gotowości aparatury stacji na
wypadek awarii radiologicznej. Należy zaznaczyć, z* czetfć placówek Sieci

- placówki umiejscowione w stacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Argument** przaamwłającya za ustanowieni** wiodącej roli placówek SPSP
umiejscowionych w niektórych stacjach WSSE Jest syst** podejmowania de-
cyzji odnośni* dystrybucji produktów żywnościowych. Zgodni* z obowiązują-
cy* praw— J*dyal* placówka W9SE, działająca w strukturze Państwowej Ins-
pekcji Sanitarnej (obecni* Dtpartaa—t Zdrowia Publicznego) ICiOS. note
d*cydować o dopuszczaniu (bądź ni*) produktu na rynek lub do *ksportu.

S Wg koncepcji prz*d*tawion*J w (19.201. dotychczasowa fi*ć zredukowana
zostałaby do placówek usytuowanych w V M E 1 OBUCŚ. Ta propozycja Jest
warta dyskusji, Jaimulrti ewentualna decyzja rezygnacji z innych placówek
•mil aa* być podjęta a* rozwassmlm motllwyoh zysków i strat.
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Wodnej (IM1GU), dysponując przyrządami do szybkich pomiarów skazania po-
wietrza i aocy dawki ekspozycyjnej, pełnić bodzie role sieci alaraowej.
Aktualnie Jest Ich 12. w dalszej perspektywie aa Ich być 18-20. Jest to
ważny eleaent Sieci, niezbędny, szczególnie w pierwszym okresie awarii,
dla ostrzegania 1 prognozowania rozwoju sytuacji zagrożenia radiologicz-
nego.

U przedstawionej koncepcji struktury sieci SPSP wspoalna si* o proble-
ale spektroaetrli 7 o dużej zdolności rozdzielczej. Jak pokazują doświad-
czenia z okresu katastrofy czarnobylskicj poaiary taki* są zagadnlenlea
bardzo ważnym, umożliwiają bowiea Identyfikacje Izotopów proaimiotwór-
czych. Należy wyraźnie podkreślić, że spektrometria 1 o średniej zdolno-
ści rozdzielczej (NaJ(TD) proponowana dla stacji regionalnych będzie
niewystarczająca w przypadku awarii z ealsją dużej liczby radioizotopów.
Konieczna w takia przypadku aparatura Jest droga, zas aaaliza skempllko-
wana, stąd sugestia skorzystania z potencjału badawczego uczelni wyższych
lub Instytutów naukowych. Byłby to etap przejściowy w docelowym wyposaże-
niu struktury regionalnej w sprzęt do spektrometrii t o dużej zdolności
rozdzielczej. Schemat nadzoru radiologicznego kraju Clltl. Rys. 2) prze-
widuje taką możliwość. Wymaga ona Jednak dopiero opracowania. V okrasie
katastrofy czarnobylskiej niektóre uczelni* wyższe Cm. In. Zakład Fizyki
Jądra Atomowego Wydziału Fizyki i Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jo-
nów Uniwersytetu Warszawskiego) prowadziły własna pomiary skażania pro-
mieniotwórczego, ale były te działania sporadyczne, ni* wapart* stosowny-
mi uzgodnieniami Uczelnia - CLOR - PAA. Latem 1990 r. NlmlsUrstwo Edu-
kacji Narodowej odpowiadając na zapotrzebowani* Państwowej Inspokcjl Och-
rony Środowiska zwróciło sie do uczelni wyższych z prosoą o podani* swych
możliwości metodycznych 1 aparaturowych, mogących mleć zastosowani* w po-
wstającym systemie Państwowego Monltorlngu Środowiska (211. UydaJ* sit
celowym, aby CLOR 1 PAA podjtły z* swej stromy te sprawą sawiarająe odpo-
wiednie uzgodnienia z zainteresowanymi uczelniami (wydziały fizyki lub
pokrewne).

Według Jednej z koncepcji nożna by było w niektórych uczelniach dys-
ponujących detektorami germanowymi wdrożyć metodyk* ponlarów r dla typo-
wych izotopów promieniotwórczych ( mCs, "*Cs. 1 MJ. * S i , **Vu) w
wybranych produktach spożywczych (nisko, aleso) 1 sroaowinku (powietrze,
gleba). W takin przypadloi głewnyn problemom byłyby namiary interkallbra-
cyjne (z racji zróżnicowania istniejącego emrsetw) eras kemU



ustanowienia zasad korzystania ze sprzętu danej Jednostki bądź Jego sta-
łego wydzielenia dla celów SFSP. Koordynatorem prac wdrożeniowych powi-
nien być COPSP lub która* z uczelni na Jego zlecenie. Pomiary byłyby
uruchamiane w okresie awarii; okresowo COPSP sprawdzałby stan przygoto-
wania urządzeń 1 sprzętu wytypowanych do pracy monitorlngowej. Widzimy
możliwość taniego wyposażenia zainteresowanych Jednostek w Jednolitej
konstrukcji interfejs do mikrokomputera IBM PC/XT, wytwarzany w kraju,
wraz z oprogramowaniem do Jego obsługi (zbieranie i operowanie widmem),
a także zautomatyzowanym programem do Jakościowej i Ilościowej analizy
widma r dla badanych próbek.

Jak wspomnieliśmy w Rozdz. II. 1, Obrona Cywilna przygotowuje poza stru-
ktur* SPSP tzw. "Sieć Wczesnego Wykrywania Skażeń I", opartą na automaty-
cznych rentgenometrach "Sapos-90M", mierzących moc dawki y w powietrzu.
Niezależnie od pewnych wątpliwości co do samej celowości Jej tworzenia,
natrafiliśmy w naszych badaniach na głosy krytyczne dotyczące praktycznej
realizacji tej sieci. Sprowadzają sle one głównie do następujących zagad-
nlert:

- sama moc dawki ekspozycyjnej r (|iR/h) nie Jest dobrym alarmowym wskaź-
nikiem skażenia (szczególnie skażenia wywołanego awarią elektrowni
Jądrowej), gdyż słabo odzwierciedla skażenie powietrza lBq/m3) oraz
podlega bardzo silnym fluktuacjom naturalnym,

• zautomatyzowana sieć oparta została na zawodnych połączeniach telefo-
nicznych,

- układy rodziny "Sapos-90" mają bardzo poważne braki konstrukcyjne
(patrz Rozdz. II.6).

Niezależnie od sieci SPSP w ostatnich latach w 7 punktach na terenie
Polski rozmieszczono (głownie pod eksploatacyjnym nadzorem Zakładu Dozy-
metrii CLOR (22)) wielkoprzepływowe układy do poboru próbek aerozoli dla
pomiaru Śladowych aktywności r powietrza. Sieć tych bardzo czułych ukła-
dów może dobrze służyć do sygnalizowania niewielkich skażeń powietrza
związanych z drobnymi bądź bardzo odległymi awariami. Niezbędne Jest
Jednakże zintegrowanie tej sieci z siecią alarmową w placówkach IH1CW
struktury SFSP,

Jednym z zaleceń Raportu było powo/anie na bazi* Tahłtiht Ochrony Jta-
tlologlcMMj i JUfiooioJofii FZM pracami anaiis/ widmo**J promieniowania
i, którm będzie nadzorowała arrytoryesnie prawidłowość pomiarem skażeń
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wykonywanych w USSE. Interpretacje wyników 1 sposobów Ich wykorzystania
[... ] Prowadzić będzie również badania w zakresie doskonalenia metod po-
miarów widma promieniowania 7. Pracowni* taka (pod nazwą "Pracownia Ra-
diacyjnych Badali środowiska")Jest obecnie w ostatniej fazie tworzenia w
wymienionym zakładzie PZH. w oparciu o grupę wyposażoną m. in. w dobrej
klasy sprzęt do spektrometrii 7, zakupiony w ciągu ostatnich dwóch lat
(patrz Rozdz. II.6). Grupa ta stanowi pewne zaplecze szkoleniowo-doradcz*
dla stacji SPSP w 00R USSE, choć działania te nie są usankcjonowane praw-
nie. 00R USSE podlegają merytorycznie i finansowo Departamentowi Zdrowia
Publicznego MZ1OS. zaś w kwestiach aparaturowych 1 metodycznych placówki
SPSP w tych stacjach podlegają OOPSP. Rola PZH, znajdującego sle w tym
samym departamencie tCiOS. względem SPSP nie Jest prawnie określona. U
PZH wyraża sie Jednak opinie, iż nie Jest to sytuacja krytyczna, gdyż w
przypadku awarii powiązania PZH-SPSP zostaną ustanowione zarządzeniem mi-
nistra.

U sprawie postulowanego przez Raport reaktywowani* placówek SPSP w Cen-
tralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich, niezależnie od praktycznej nle-

' możliwości spełnienia tego postulatu, uważamy ze aktualnie funkcjonujący
system, w którym mleko mierzone Jest w placówkach SPSP w USSE, Jest cał-

' kowicie wystarczający, a także logiczny - biorąc pod uwagę możliwość po-
1
1 dejmowania bieżących decyzji dotyczących dystrybucji.
t

11.4. PERSONEL

Raport Komisji Rządowej zalecał zwiększenie zatrudnieni* w CLOR 1 Od-
działach Ochrony Radiologicznej VSSE. Jesll chodzi o CLOR. to llosc za-
trudnionych tutaj osób zmalała w ostatnich latach, •rakuje młodych. Jedną
z przyczyn są niskie płace. Naszym zdaniem PAA wlana przedsięwziąć nad-
zwyczajne działania celem zahamowania odchodzenia pracowników z instytu-
cji resortu atomistyki i przyciągnięcia młodych (231.

W rozmowach w OOPSP wyrażano opinie, ii stwierdzone wstępnie pewne po-
gorszenie wyników pomiarów interkallbracyjnych w Sieci (kviecieii It»l)
może być spowodowane płynnością kadr. Opinii tej nie podzielają nasi roz-
mówcy w PZH Jesll chodzi o grupę placówek w OOR MBE. Sytuacja kadrowa w
tych SPSP uległą nlewlelkleau polepszeniu - od 19K r. liczba zatrudnio-
nych w oddziałach wzrosła z 147 do !7» osób. Wzrost ten Jest Jednak nie-
wystarczający. Szacuje sie, it obseda OOR powinna wynosić 4-5 osób (w od-
działach w dużych miastach nawet więcej) (171. Tymczasem w 30 Oddziałach
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zatrudnionych Jest poniżej a osób. Niewystar^.a jacy stan zatrudnienia

spowodowany Jest głownie trudnoSclaail finansowymi «'.w kilku przypadkach -

- warunkami lokalowymi lub polityka kadrowa, dyrekcji WSSE) nie zaS, Jak

to było w ubiegłych latach, brakłeś fachowców [171.

Jeszcze gorsza Jest sytuacja w SPSP wchodzących w skład Zakładów Hi-

gieny Weterynaryjnej (ZHW) - na 18 zarejestrowanych laboratoriów radiolo-

gicznych. Jest tylko 6 faktycznie wydzielonych pracowni. Z powodu braku

personelu (brak 18 etatów) dla 9 ZHW badania radioaetryczne wykonywane są

Jako czynności dodatkowe w innych pracowniach, zas w 3 nie są prowadzone

w ogóle.

Lepsza Jest natomiast sytuacja kadrowa w IM1GW, gdzie zgodnie z za-

leceniem Raportu stan obsadzenia placówek SPSP uległ poprawie wraz z

ustanowieniem całodobowych dyżurów dodatkowych przeszkolonych osób bada-

jących co 2 godziny moc dawki ekspozycyjnej. Również obsada personalna

SPSP w Stacjach Chemlczno-Rolnlczych (SChR) oceniana Jest Jako wystarcza-

jąca, choć poziom wyszkolenia personelu wykazuje poważne brakł (patrz

również Rozdz. 11.9)

H.5. METODYKA POMIARÓW

W placówkach SPSP pomiary wykonuje sie dotychczasowymi metodami: glo-
balnej aktywności p i (w niektórych) radiochemicznego oznaczania Cs 1 Sr
(ewentualni* J). Np. w OOR WSSE wszystkie 49 placówek wykonuje pomiary
globalnej aktywności fi. zas około 20 z nich także analizy radiochemiczne
Cs i Sr.

Zgodnie z Uchwałą Nr 265 RM z 1964 r. za metodykę pomiarów wykonywa-
nych w placówkach sieci SPSP odpowiedzialny Jest COPSP. Uważamy, że Jest
to sytuacją właściwa. Jeśli chodzi o opracowywane now* metodyki, to Jest
Ich niewiele i. Jak sl* wydaje, mogą mleć on* zastosowani* głowni* w
OOPSP. Nożna tutaj wymienić: metodyk* szybkiej oceny dawki pochłonlctej,
metodyk* szybkiego oznaczania Jodu w ciekłych ośrodkach oraz opracowmną
niedawno przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki
Łódzkiej metodyk* pomiaru skażeń promieniotwórczych «. W P2H wyrażano
oplnl*, li poza instrukcjami obsługi nowych przyrządów pomiarowycłi, ni*
są konieczne now* opracowania metodyczne, a w szczególności opracowani*
dla potntb VSSE dodatkomgo programu pomiarów, dottotottamgo do potrzeb
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PIS. Celowym wydaje sle nam Jednak podjęcie opracowywania przez OOPSP me-
todyk oceny radiologicznego zagrożenia zdrowia, głownie na użytek lokal-
nych ośrodków analizy 1 podejmowania decyzji.

Jesienią 1990 CLOR rozesłał projekt metody pomiarów z ul-yciem "Sapos-
-90" (w przyrządy te wyposażone są obecnie wszystkie omawiane stacje), w
tym także Metodykę posiani globalnej aktywności 7. Należy tutaj zwrócić
uwagę na fakt. ze pomiary globalnej aktywności okazały sle w czasie kata-
strofy czarnobylskiej niewystarczające, pozwalając Jedynie na zgrubne
określenie dynamiki rozwoju sytuacji. Głównym przedmiotem zainteresowania
były koncentracje okreslon' jh Izotopów promieniotwórczych (głownie J 1
13*Cs + 1 3 7Cs) (24, 13). Potrzebne były i są pomiary spektrometryczne 7
(p. Rozdz. II.3.).

Istotnym zagadnieniem, na co zwrócono uwagę w opracowaniu 124], Jest
metodyka przygotowania niektórych próbek środowiska poprzez spalanie, dla
pomiaru globalnej aktywności 0. Chodzi głównie o roślinność «Kł»«nn drogą
opadu radioaktywnego. Spalanie takiej próbki może prowadzić do ulatniania
sic niektórych lotnych izotopów (np. Jodu). Wydaje sle, 11 sprawa ta wy-
maga wyjaśnienia, w szczególności zas - stopień opanowania w Sieci metodyk
pomiarowych operujących na świeżej (nie palonej) próbce.

Jeśli chodzi o dokumentacje metodyk różnych pomiarów w Sieci, to Jest
ona rozproszona (w OOPSP powstaje dopiero zestaw zbiorczy instrukcji) 1
są w niej luki. Brak np. aetodyki-instrukcjl pomiarów spektrometrycznych
7 z użyciem przyrządu "Tristan". (Por. Dodatek 0).

Na kolejny, naszym zdaniem bardzo ważny problem, zwrócono uwagę w
opracowaniu (221: w związku ze zmianami politycznymi ostatnich lat. isto-
tnego znaczenia nabiera sprawa dostosowania polskich standardów w metody-
kach pomiarowych do standardów europejskich.

Niezwykle ważne Jest zapewnienie, poprzez procedure interkallbracji,
ujednolicenia pomiarów dokonywanych przez różne placówki SPSP. Odpowie-
dzialność za organizację Interkallbracji spoczywa na OOPSP. Wg. danych 2
ostatnich lat sytuacja w tej dziedzinie przedstawiała sit •i«*l«* rosrsu*
ty miedzy różnymi placówkami nie przekraczały 30X, co Jest wynikiem zado-
walającym biorąc pod uwagę Jedynie lndykacyjny charakter pomiarów global-
nej aktywności 0. Wstępne wyniki pomiarów tegorocznych wykazują pogonie
nie rozrzutu, zwłaszcza Jeśli chodzi o metody radiochemiczne. Przyczyny
tego nie są Jeszcze znane. (Por. Dodatek 0).
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H.6. APARATURA

Istniejący w momencie katastrofy w Czarnobylu system aonitorlngu ra-

diologicznego w Polsce charakteryzował sle dużą Ilością punktów pomiaro-

wych zaopatrzonych w prymitywny sprzęt. W tej sytuacji postulaty Komisji

Rządowej zmierzały do:

- szerszego wyprażenia CLOR w środki informatyczne

- wyposażenia CLOR w dodatkową aparaturę spektrometryczną

- unowocześnienia wyposażenia aparaturowego placówek SPSP

- wyposażenia w dodatkową aparaturę placówek o istotnym znaczeniu w Sieci

(Jak np. IMtGW, PZH. Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ).

Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to plany przewidywały wyposażanie CLOR w

skomputeryzowany system gromadzenia informacji dotyczącej:

- danych o zakładach posiadających urządzenia jądrowe lub stosujących

Izotopy promieniotwórcze,

- kwalifikacji i rozmieszczenia kadry związanej z ochroną radiologiczną.

- liczby 1 rodzaju aparatury dozymetrycznej 1 radiologicznej otaz Jej

rozmieszczenia w kraju.

- danych pomiĄrowych uzyskiwanych od służb ochrony radiologicznej

- danych o ilości, rodzaju 1 rozmieszczeniu materiałów jądrowych.

Niestety, mimo wagi tego zagadnienia działania ograniczyły się głów-

nie do zakupu (znów niestety - nie dla COPSP) sporej liczby mikrokompute-

rów. Nie wystarczyło nawet pieniędzy na zatrudnienie Informatyka, który

by wykorzystywał zakupiony sprzęt do tworzenia niezbędnych baz danych.

Postulaty dotyczące wyposażenia CLOR w zestawy pomiarowe spektrometrii

t zostały w diiżej Bierze zrealizowane, choć nie stało sle to z funduszy

przyznanych w rasach realizacji Uchwały Nr 112 RM. CLOR z własnych Środ-

ków zakupił d U Zakładu Dozymetrii CLOR analizatory "Canberra-90" i "Can-

berra-10" ora* trzy stacjonarne 1 Jeden przenośny detektory germanowe.

Niezależnie, Zakład Higieny Radiacyjnej CLOR zakupił Jeden analizator

"Canberra-90". Zbudowano w CLOR Jedno ruchome laboratorium radlometryczne

z dwoma przenośnymi detektorami germanowymi do spektrometrii y. Pewne za-

kupy przypuszczalni* nic zostały dokonane również z braku wystarczająco

silnych grup w CLOR, mogących taki zakup wspierać, a następnie aparaturę

te efektywnie wykorzystać. Dotyczy to np. systemu pomlarowo-obliczenlo-

ymgo nlskopoziomovtgo promiinlovanim «-0,

W ramach Wyposażenia PZH w zestaw wysokoczułej aparatury spektrom*-

trycznej zakupiono dla Zakładu Ochrony Radiologicznej 1 Radiobiologll PZH
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zestaw do pomiarów spektrometrycznych 7, w tym: analizator firmy Sllena,
detektor germanowy oraz domek niskiego tła produkcji CLOR.

Postulat wyposażenia Instytutu Ochrony Środowiska w aparaturę do po-
•larów skażeń promieniotwórczych był nieuzasadniony: Instytut nie prowa-
dził dotychczas i nie planuje prowadzenia tego typu badali - uruchomienie
ich wymagałoby bardzo wysokich nakładów. Od realizacji tego postulatu od-
stąpiono.

Jeśli chodzi o unowocześnienie wyposażenia aparaturowego placówek
SPSP, to choć formalnie postulat ten został spełniony, w rzeczywistości
sytuacja uległa Jedynie niewielkiej poprawie. Podstawowym układem pomia-
rowym w stacjach SPSP był dotychczas przyrząd "ZAPKS-1", umożliwiający
pomiar mocy dawki oraz globalnej aktywności 0 i 7 próbek. U ostatnich la-
tach wszystkie placówki SPSP zostały zaopatrzone w przyrządy typu "Sapos-
90", które teoretycznie winny stanowić następną generację w stosunku do
"ZAPKS-1". Bardziej wyczerpującą informacje na temat tego przyrządu można
znaleźć w sprawozdaniu specjalnej komisji (25]. W tym miejscu chcielibyś-
my Jedynie zasygnalizować skargi niektórych użytkowników na Jego dużą
niestabilność działania, częste przypadki samoczynnego wyłączania, brak
zasilania awaryjnego, błędy oprogramowania, grzanie sle drukarki. Podob-
nie przedstawia sle sprawa pokrewnego przyrządu do pomiaru mocy dawki
ekspozycyjnej "Sapos-90M". w oparciu o który budowana Jest Sieć Wczesnego
Wykrywania Skażeń I (p. Rozdz. II.3).

Spektrometryczne pomiary aktywności nadal należą w sieci SPSP do wy-
jątków. Po 1986 r. 16 stacji WSSE zostało wyposażonych w analizatory
"Tristan" wraz z sondą scyntylacyjną NaJ(Tl) do spektrometrii 7 o śred-
niej zdolności rozdzielczej. Oznacza to niewątpliwy postęp. Jednakże, Jak
dotychczas, układ ten Jest praktycznie nie używany (171. Wynikać to może
z kilku przyczyn. Jak o tym wspomniano poprzednio, brak Jest metodyki po-
miarów przy użyciu tego przyrządu. Brak też dostatecznej liczby przeszko-
lonych do pracy z nim osób (wymaga ona znacznie wyższych kwalifikacji).
Nie zadbano również o przygotowanie "otoczenia pracy" (pojemniki, źródła
kallbracyjne, komputery i programy opracowywania wyników ). Jest paradok-
sem, że analizatora "Tristan" ni* posiadał do niedawna PZH mimo pewnego

9 ___
Na 37 ankietowanych placówek w O0R WSSE, 13 posiada mikrokomputery.

zaś 17 ni* ma ani swojego, ani też dostępu do Innego komputera (171.
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przygotowania do doradztwa w sieci WSSE, w tym także w odniesieniu do

tego właśnie przyrządu.

U Raporcie postulowano zabezpieczenie placówkom SPSP działającym w ra-

nach IMIGU 13 urządzeń do ciągłej rejestracji radioaktywności a-£ powiet-

rza, co sprzyjałoby zautomatyzowaniu sieci alarmowej. W Instytucie Che-

mii i Techniki Jądrowej (IChiTJ) budowany jest model takiego urządzenia,

jednakże brak Jest funduszy na budowę prototypu. Wątpliwą jest rentowność

uruchomienia produkcji f26], m. in. ze względu na płytkość rynku (20-40

egzemplarzy). Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłby zakup tej apara-

tury w renomowanej firmie zagranicznej (cena Jednego egzemplarza wynosi

ok. 70 tys. DM), być noże przy finansowym wsparciu Zachodu, który może

być zainteresowany zainstalowaniem sprawnej sieci alarmowej pomiędzy ZSRR

a Europą Zachodnią.

11.7. SERWIS APARATURY

W Raporcie postulowano zabezpieczenie serwisu aparatury dozyoetrycznej

i radiometrycznej, stanowiącej wyposażenie służb ochrony radiologicznej

Niestety, z powodu braku funduszy oraz zmian strukturalnych w gospodarce,

sytuacja w tej dziedzinie uległa ostatnio pogorszeniu. Np. wyniki ankiety

przeprowadzonej w WSSE wykazały, że spośród 37 ankietowanych 00R WSSE,

jedynie 14 nie ma kłopotów z serwisem. Pozostałe nie mają stałych umów,

narzekają na Jakość usług lub nie są w stanie finansować bardziej kosz-

townych napraw [17]. Z 18 SPSP w ZHW stały serwis zapewnionych aa tylko

11, w pozostałych brak środków finansowych na ten cel. Podobną sytuację

sygnalizuje większość SPSP usytuowanych w SChR.

Jeszcze gorzej Jest z serwisem przyrządów "Sapos-90, -90M, -90KS",

mających stanowić nowe, podstawowe wyposażenie SPSP. Sygnalizowany Jest

brak powtarzalności Jego podukładów, co oznacza. Iż w zasadzie każdy

egzemplarz Jest zestawiany i strojony indywidualnie. Konsekwencje dla

serwisu są oczywiste, zwłaszcza że Zakład Urządzeń Jądrowych "Polon" -

- Jego producent. Jest w poważny* kryzysie organizacyjno-finansowya. W

rezultacie, Jak sygnalizują np. liczne placówki SPSP w SChR, okres ocze-

kiwania na naprawę przyrządu "Sapos" wynosił ostatnio 3-6 miesięcy .

Z dniem 1 kwietnia b. r. serwis przyrządów radiometrycznych został
przejęty przez "Inter-Polon" Spółka z o.o., utworzoną po likwidacji
Zakładu Techniki Jądrowej "Polon".
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H.8. ŁĄCZNOŚĆ

Nie ma potrzeby wyjaśniać, Jak podstawowe znaczenie aa, zwłaszcza w

sytuacji awaryjnej, sprawna sieć łączności. Dlatego Raport Koalsjl Rządo-

wej formułował wiele wniosków wynikających z dalece niezadowalającej sy-

tuacji w tej dziedzinie. Postulowano a.in.:

- utworzenie systemu przekazywania wyników pomiarów do Centralnego Ośrod-

ka Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych, oraz łączność miedzy placówkami

SPSP.

Niestety, od 1986 r. systea przekazywania danych nie uległ zmiano*. Nie

dokonano automatyzacji 1 komputeryzacji systemu gromadzenia Informacji w

sVeci SPSP. Od strony technicznej sprowadza się on nadal do połączenia

teleksowego pomiędzy placówkami SPSP a COPSP/CLOR, służącego do przesy-

łania raportów: przez stacje alarmowe IM1GW codziennie, przez pozostałe

- Jeden raz w miesiącu. W praktyce Jednak, systea ten bywa całkowicie

sparaliżowany przez częste awarie linii kablowej pod Kanałea Zerariskia, z

której korzysta CLOR, co odcina COPSP i ODSA/MPK od sieci SPSP 1 świata.

Nadal też brak jest połączeń pomiędzy placówkami w terenie - poza

ogólną siecią telefoniczną.

- przydzielenie telefonów służbowych pracownikom CLOR I PIS zatrudnionym

w służbach awaryjnych.

Pracownicy COPSP nie uzyskali takich telefonów (około połowa z nich po-

siada Jednak telefony prywatne). Należy tu nadmienić. Iż w okresie kata-

strofy w Czarnobylu CLOR/OOPSP nie dysponował połączeniem telefonicznym

wydzielonym z ogólnodostępnej sieci. Sytuacja ta nie uległa zmianie do

dzisiaj. Wg cytowanej Już kilkakrotnie ankiety PZH, na 37 ankietowanych

00R WSSE, 20 starało się uzyskać telefony służbowe dla pracowników

oddziału - bezskutecznie, telefon przyznano tylko w Jednym przypadku

[17]. Pracownicy 6 stacji w 00R mają telefony prywatne.

- zaopatrzenie VSSE we własne środki łączności teleksowej.

Jedli chodzi o WSSE, to obecnie prawie wszystkie posiadają połączenia te-
leksowe (17], natoalast z 18 stacji usytuowanych w SChR. teleks posiada
tylko Jedna.

- ustanowienie systemu sygnalizacji alarmowej, powiadamiani* I instruowa-
ni* ludności o środkach prewencyjnych oraz niezawodnego systemu łącz-
ności miedzy uczestnikami postępowania awaryjnego.
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Wg posiadanych przez nas Informacji. Jedyny* istniejącym systemem sygna-

lizacji alarmowej Jest. opierający się na kilku tysiącach syren alarmo-

wych, tzw. System Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania. Wchodzi on w

skład Obrony Cywilnej (patrz Dodatek B) i ulega raczej degradacji niż po-

prawie. Nie obejauje on zresztą "powiadamiania i instruowania", a wskutek

powszechnej nieznajomości kodów alarmowych syren. Jego alarmowa funkcja

Jest również wątpliwa. Jak się wydaje, role tę pełnić może obecnie Jedy-

nie radio 1 telewizja. Nie ma postępu w sprawie specjalnego systemu łącz-

ności miedzy potencjalnymi uczestnikami postępowania awaryjnego.

Z przytoczonych faktów widać wyraźnie brak postępu w tak istotnej

kwestii Jak sprawna łączność w systemie monitoringu radiologicznego, w

tym łączność z centrum Sieci. Uważamy, że sprawy te winny być rozwiązane

szybko, bez czekania na ogólną poprawę stanu łączności w kraju.

U.9. SZKOLENIE

Raport stwierdzał konieczność zweryfikowani* systemu szkolenia perso-

nelu SPSP oraz przeszkolenia pracowników SPSP.

Nie Istnieje specjalny "system szkolenia" personelu SPSP. W szczegól-

ności, nie organizuje takich szkoleń COPSP (na zasadzie rutynowych, regu-

larnych działań) mimo zobowiązań wynikających z Uchwały Nr 265 RM (§6,

pkt. 2.7). Personel SPSP Jest szkolony przy okazji kursów organizowanych

w różnych celach przez różne instytucje. Na szkolenia prowadzone przez

OC, MZ1OS i MOŚZN1L zapraszani są w charakterze Instruktorów m. In.

pracownicy COPSP. Dodatkowym problemem Jest sprawa finansowania - COPSP

nie ma własnych funduszy (p. Rozdz. II.2.). W przeszłości szkolenia orga-

nizowane przez COPSP finansowane były w zasadzie przez resorty posiadają-

ce u siebie stacje SPSP. Jedyne większe szkolenie COPSP na przestrzeni

ostatnich kilku lat (1989, ok. ISO osób), poświęcone głównie pracy z

przyrządem "Sapos", opłacono z pieniędzy CPBR 5.10, budżetów wojewódzkich

oraz resortów posiadających placówki SPSP.

U COPSP sądzi się, iż obecny "zróżnicowany" system szkoleń w zasadzie

spełnia swoje zadanie, aczkolwiek konieczne Jest wprowadzenie regularnych

(co 2 lata) szkoleń-spotkart personelu placówek SPSP, organizowanych przez

COPSP, które uzupełniałyby robocze kontakty centrum z terenem. Naszym

Jednak zdaniem sprawy tej ni* można pozostawić w Jej obecnym "żywiołowym"

kształci* (por. Dodatek 0) tym bardziej, że liczne placówki sygnalizuj*
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pilne potrzeby szkoleniowe (np. personel Jednej tylko placówki SPSP w
SChR, na 18 placówek tego typu, zosta) dotychczas przeszkolony w obsłudze
przyrządu "Sapos-90"). Poza tym w związku ze smlanaal systemowymi w kraju
można oczekiwać silnej niestabilności kadr.

Wydaje się więc, że niezbędne Jest: wydzielenie w finansach COPSP
stałej pozycji "szkolenia", prowadzenie przez COPSP regularnych szkoleń
personelu SPSP, przygotowanie specjalnych skryptów do takich szkoleń, a
także utrzymywanie 1-2 etatów "objazdowych" dla stałych, roboczych kon-
taktów z placówkami.

11.10. TRANSPORT

Rozumiejąc konieczność umożliwienia szybkiego przewożenia sprzętu i
specjalistów, Koalsja Rządowa postulowała zabezpieczenie dla CLOR 1 PIS
przydziału środków transportu dla działalności w wypadku awarii jądro-
wych. U szczególności przewidywano wyposażenie CLOR w 3 samochody (1 oso-
bowy I 2 mikrobusy) przeznaczone wyłącznie do stosowania w sytuacji awa-
rii radiologicznej.

Jak się wydaje druga część postulatu Raportu Jest nieco na wyrost. Do-
świadczenie roku 1986 wskazuje, że w przypadku awarii, w warunkach ogól-
nej mobilizacji, uzyskanie dodatkowych środków transportu ni* powinno
stanowić problemu, utrzymywanie zaś sprzętu w okresie bezawaryjnym, to
dodatkowe koszty. Inną natomiast sprawą Jest koniecznołć posiadania wła-
snego środka transportu przez COPSP, niezbędnego dla częstszych, robo-
czych kontaktów pomiędzy centrum a placówkami SPSP 1 przypisanego do 1-2
etatów "objazdowych" w COPSP.

Zgodnie z postulatem Komisji, w latach 1988-90 wykonano w CLOR rucho-
me laboratorium radlometryczne (w Raporcie sugerowano dwa takie laborato-
ria, Jedno wydaje się być Jednak wystarczające).

Sytuacja w terenie nie budzi poważniejszych zastrzeżeń: np. z ankiety
(17] wynika, że praktycznie wszystkie OOR WSSE mają pewność otrzymania
odpowiednich środków transportu w przypadku awarii.

11.11. ZAPASY AWARYJNE

Kilkumiesięczne trudności z zabezpieczeniem po katastrofie w Czarnoby-
lu dostaw na rynek wystarczającej ilości mleka w proszku sprawiły, ż« Ko-
misja Rządowa sformułowała następując* zal«c*nia:
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- utworzyć rotacyjny zapas P.200 t proszku mlecznego dla niemowląt
- utworzyć rotacyjny zapas 10000 t mleka chudego w proszku dla dzieci 1
młodzieży oraz odbiorców specjalnych

- ustalić sposób finansowania tych zapasów oraz miejsce pobierania wody
do mleka.
Wg Informacji uzyskanych przez nas w Agencji Rynku Rolnego, zalecenia

Koalsjl dotyczące zapasów rotacyjnych wykonane były (i to tylko częścio-
wo) w roku 1987. Od 1988 r. sprawa ta uważana była za coraz miej pilna i
coraz trudniejszą <io realizacji ze względu na problemy finansowe. Aktual-
nie, po podjęciu przez Rząd decyzji o znacznym zmniejszeniu zapasów stra-
tegicznych państwa. Istnieje zapas 500 t mleka w proszku dla niemowląt
(uzupełnieni* do 2200 t kosztowałoby rocznie 2.8 min USD). Nie aa zapasów
odtłuszczonego proszku siecznego, wykonanie zaleceń w tym punkcie koszto-
wałoby roczni* 11.5 min USD. Obecnie, w związku z* zalań* relacji cen
krajowych 1 importu, wydaj* sie naa niecelowe magazynowani* zapasu mleka,
gdyż koszty J*go zakupu na rynku wewnętrzny* 1 wieloletniego rotacyjnego
•agazynowanla byłyby wyższe od kosztów zakupu zagranica w wypadku awarii.

III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Katastrofa elektrowni Jądrowej w Czarnobylu uświadomiła wszystkim glo-
balny charakter skutków tego typu awarii. Dlatego Raport słuszni* propo-
nował podjęci* szeregu inicjatyw na forum międzynarodowym. Bilans osiąg-
nięć w t*J dziedzinie uznać należy za dosc skromny. Oto podsumowani*
wykonania głównych postulatów:

- zawarcie konwencji międzynarodowej w sprawie stosowania Jednolitych
przepisów bezpieczeństwa Jądrowego I ochrony radiologicznej.

Jest to postulat sformułowany zbyt ogólni* i na wyrost. 0 11* nam wia-
domo, konwencji takiej w Innych krajach ni* planuj* sit. Istnieją nato-
miast zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (KACA), któr* -
tak. Jak i przepisy innych państw - bran* były pod uwag* przy formułowa-
niu Prawa Atomowego.

- współprac* międzynarodowa w spranie standaryzacji materiałów, urzą-
dzeń i konstrukcji dla energetyki Jądrowej.

Nikt nigdzie Urno ni* zrobił, istnieją Jedyni* zalecenia MAEA oraz stan-
dardy producentów. Obecnie na obszarze b. WffC obowiązują dc facto stan-
dardy radzieckie. Ujednolicenie standardów obowiązujących w różnych
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krajach wydaje sle sprawą nieprędką, gdyby to Jednak (na rożnych pozlo-
sach szczegółowości) następowało, należy oczekiwać, ze będzie dotyczyło
1 naszego kraju w rasach procesu przystępowania do EUC. Do tego czasu
stosować bedziesy standardy tych krajów, z któryal zawierane będą ewen-
tualne kontrakty na dostawę urządzeń Jądrowych.

- zawarcie konwencji międzynarodowej o natychmiastowym Informowaniu sle
krajów o awariach w EJ. Zapewnienie szybkiego I niezawodnego kanału
łączności z HAEA.

Podpisana została odpowiednia konwencja w rasach MAEA oraz pojęto decyzje
o przystąpieniu do tworzenia tzw. Międzynarodowego Punktu Kontaktowego
(MPK). do którego lnforsacja spływa poprzez IHIGtf (bądź bezpośrednio) łą-
czes telefoniczny* l/lub teleksowy*. Sprawy nie sozna Jednak uznać za za-
łatwioną: łączność Jest Jednostronna (do Warszawy), ponieważ csąsć eaee
pełniących dyżury necne nie zna Jeżyka angielskiego i sio petrafi obsłu-
giwać teleksu.

- włączenie do planów awaryjnych elektrowni Jądrowych, lokalizowanych
w pobliżu polskich granic, działań awaryjnych dotyczących Polski oraz
odwrotnie.

Sprawa ta powinna być przedsiotes negocjacji z krajani sąslednlsl. Jed-
nakże z powodów politycznych negocjacje z ZSRR i Hioacaai zostały zawie-
szone, rozsowy z Białorusią 1 Ukrainą sają charakter Jedynie lnfomacyj-
ny. natoalast rokowania z Czechosłowacją 1 Szwecją napotykają na prze-
szkody nerytoryczne. Porozunienia z Austrią, Danią 1 Norwegią zostały za-
warte, sają Jednak charakter czysto forselny z powodu braku energetyki
Jądrowej w tych krajach.

- zorganizowanie ścisłej współpracy dozorów bezpieczeństwa Jądrowego
w ramach MłfG I ME*.

W 1909 utworzona została Rada Organów Państwowego Madsont w Energetyce
Jądrowej Krajów HUK, która w związku z rozwlązaalea M I K w kwietniu 1991
uległa reorganizacji: weszła do niej Finlandia oraz (Jako eeserwater)
Męscy. Jej eelea Jest wysiana lnfomacjl o eksploatacji i Iscysentsoh.
które nastąpiły w reaktorach zaprojektowanych w ZMt.

- ustalenia zasad lokalizacji elektrowni Jąśrawyek na tmranaoh mils-
kich granicom państwowym.

Sprawy ta nysy porsasene w rezaowach Bilateralnych. Jeaynya SMkossan Jest
zapis w zawartych perotuaiealaoh, głoszący te pntshs) plafMiJąoe
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EJ w pobliżu gra-ilcy bed* powiadamiały o tym państwo sąsiednie nie po2-
nlcj niż w momencie wydawania decyzji lokalizacyjnej, co umożliwi wymia-
nę opinii na ten temat.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Pozytywna tendencja przemian systemowych w Polsce, polegająca na de-
centralizacji władzy, może mieć obecnie negatywne efekty uboczne w tych
dziedzinach, w których centralizacja Jest niezbędna (można sadzić, że
Jest to sytuacja przejściowa - do czasu wypracowania nowych, skutecznych
struktur państwowych). Dotyczy to również systemu ochrony przed skutkani
wielkich katastrof, a w szczególności przed skażeniem promieniotwórczym.
Jaki* może nastąpić w wyniku awarii w jednej z wielu elektrowni Jądrowych
funkcjonujących w krajach sąsiednich. Generalnym wnioskiem wynikającym z
analiz niniejszego opracowania Jest niewykonanie większości Istotnych za-
leceń Koalsjl Rządowej [1). Fakt ten, w powiązaniu ze wspomnianymi powy-
żej konsekwencjami przemian systemowych w Polsce, sprawia. Iż obecnie
spodziewać sle można pogorszenia sprawności naszego systemu ochrony przed
zagrożeniem radiologicznym w porównaniu do tego. Jaki funkcjonował w cza-
sie katastrofy czarnobylsklej.

Wydaje sle niecelowe szczegółowe wyliczanie wniosków wynikających z
powyższego opracowania. Podajemy Jedynie najważniejsze z nich.

Uważamy za konieczne:

1. Aktualizacje 1 uzupełnienie uregulowań prawnych, a w szczególności
opracowanie planu postępowania w sytuacji awaryjnej.

2. Wzmocnienie systemu ochrony radiologicznej przez ustanowienie krajo-
wego centrum analityczno-decyzyjnego. opartego na wzmocnionej struk-
tura* COPS*.

3. Ustanowienie scentralizowanego systemu finansowania struktury SPSP,
z COPSP/CLOIt w roli głównego dysponenta funduszy, zapewniającego
komputeryzacja Centrum, unowocześnienie aparatury pomiarowej Sieci.
J»J serwis, a także prowadzenie szkoleń.

4. Modyfikacje struktury sieci SPSP, łącznie z Jej częścią alarmową.

5. Zaawwrnleaie szybkiej i niezawodnej łączności, bez której funkcjonowa-
ale Sieci ale Jest możliwe.
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6. Przegląd 1 unowocześnienie aetodyk poalarowych. zwłaszcza w związku z

upowszechnienie* spektrometrii jr oraz dostosowanie* sle do standardów

europejskich.

7. Ustanowienie systeau testów aparatury poalarowej, poalarów

interkalibracyjnych oraz systeau szkoleń personelu Sieci.

8. Zapewnienie stanu pełnej gotowości Międzynarodowego Punktu Kontrol-

nego.

9. Zalane roll 0C w systeale ochrony radiologicznej na służebną, unika-
nie dublowania Sieci.

Realizacja tych zaleceń nie ausl koniecznie oznaczać dużych wydatków
w skali kraju. Większość z nich aa bowlea charakter organizacyjny. Do-
świadczenie katastrofy czarnobylsklej powinno nas nauczyć przynaJanieJ
tego. ze poważna awaria elektrowni Jądrowej nie Jest czya* nieaozllwya.
Następna Jest zapewne tylko kwestią czasu. Wielko*ć poniesionych strat w
istotnej alerze zależeć będzie od stopnia przygotowania kraju.

&&&
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DODATKI

A. SIEC SŁUŻBY POMIARÓW SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH (SPSP)

Placówki terenowe SPSP podlegające różny* resortom, stan na 1991 r.:

1. Ministerstwo Zdrowia 1 Opieki Społecznej

- 49 placówek w OOR USSE.
Kontrola: opadu całkowitego, mleka, produktów spożywczych.
Placówki objęte są doradztwa 20R1R PH2.

2. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 1 Leśnictwa
- 12 placówek alarmowych w IM1GW.
Kontrola: powietrza, opadu całkowitego, opadów atmosferycznych.

- 49 placówek w Ośrodkach Badań 1 Kontroli Środowiska (OB1KŚ).
Kontrola: wód powierzchniowych, ścieków, gleby, opadu całkowitego.

3. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- 18 placówek w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolnlczych.
Kontrola: płodów rolnych, warzyw, owoców.

- 18 placówek11 w Zakładach Higieny Weterynaryjnej.
Kontrola: aiesa, pasz, trawy.
Doradztwo Zakładu Radiobiologll Instytutu Weterynarii w Puławach i
Zakładu Higieny środków Spożywczych Wydziału Weterynarii SGGW w
Warszawie.

4. Samorządy Miejskie
- 11 placówek w Przedsiębiorstwach Wodociągów 1 Kanalizacji.
Kontrola wody pitnej, ścieków komunalnych.

5. Instytuty Naukowo -Badawcze i Laboratoria Specjalistyczne
- 11 placówek.
Pomiary specjalistyczne.

11 Jest to liczba placówek posiadających formalne uprawnienia. Iloić pla-
cówek realnie prowadzących badania radloaetryczne Jest mniejsza, patrz
Rosdz. II. 4.



B. NIEXTORE ELEMENTY STRUKTURY OGROMY CYUILHEJ

Struktura systemu Obrony Cywilnej (OC) wynika z Ustawy (3] i Uchwały
RM Nr 191 z 1983 r. (4] 1 jest dostosowana do potrzeb 1 wymagali zagroże-
nia spowodowanego stanem wojny ((4], Rozdz. 1. §1. ust. 1-4). OC znajdo-
wała się zawsze w strukturze MON 1 była kierowana przez wojskowych. Jesll
chodzi o okres pokoju, to w Uchwale mówi sie Jedynie o współdziałaniu OC
na wniosek wojewody z organami administracji państwowej w zwalczaniu
klęsk żywiołowych i usuwaniu ich skutków w okresie pokoju ((4), Rozdz. 1.
§1.- ust. S oraz Rozdz. 6. $44.).

W odniesieniu do spraw omawianych w niniejszy* opracowaniu zastosowa-
nie aa Ja. dwa elementy Obrony Cywilnej:

1. System Powszechnego Ostrzegania 1 Alarmowania, przewidziany w zasa-
dzie na czas wojny, w rasach którego zainstalowanych Jest w kraju
kilka tysięcy syren alarmowych CS rodzajów sygnałów - w zależności od
sytuacji). U ramach OC istnieje system łączności radiowej miedzy
Urzędami Wojewódzkimi a gminami, który Jednakże wskutek braku fundu-
szów na konserwacje sprzętu ulega degradacji.

2. System wykrywania Skażeń (SUS) składający sit z następujących zasad-
niczych elementów:
- posterunki i patrole wykrywania skazcłi. działające w zakładach
pracy w ramach formacji OC;
Jak Już wspomnieliśmy w rozdz. II.ł, nie są one dotychczas wyposa-
żone w odpowiedni (na okres pokoju) sprzęt radlometryczny. Obrona
Cywilna tradycyjnie otrzymywała sprzęt schodzący z eksploatacji w
wojsku, czasem również nowy, z funduszy przyznawanych przez MON.
Po 19t* r. OC otrzymała sprzęt pracz PAA (w ramach Uchwały UN Mr
112 z 19M r. tUJ).

- wojewódzki* i Miejskie Ośrodki Analizy Skazen, powoływane przez
wojewodów, którzy są Ich szefami;
Ich celem Jest zbieranie danych, ocena sytuacji, prognozowanie,
przygotowywanie raportów dla KOAS-OC 1 URN*

- Krajowy Ośrodek Analizy Skate* Obrany Cywilnej (KOAS-OC);
Komórka OC •sytuowane w Ministerstwie Zdrewla 1 Opieki Społecznej.
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SUS działa na podstawie Zarządzenia MON z 1977 r. (27). Jednakże, wg
oceny przeprowadzonej po katastrofie w Czarnobylu w OC [28]. zarzą-
dzenie to nie stanowi właściwej podstawy działania System w okresie
pokoju. Trwają przygotowania do Jego nowelizacji (przewidywany termin
ukończenia 30.VI.1991 r. (291).

Pytanie o treść tej nowelizacji dotyczy w Istocie roli wojska 1 Obro-
ny Cywilnej w służbach państwowego monitoringu skażeń promieniotwórczych.
Jest to problem istotny dla Państwowej Agencji Atomistyki w kontekście
budowanego od pewnego czasu przez OC Systewi Wczesnego Wykrywania Skażeń
Promieniotwórczych I, ponieważ oznacza on utworzenie niezależnej sieci
monltoringu skażeń promieniotwórczych. Dominującą role w tym systemie
pełnić mają placówki zlokalizowane w dyżurnych służbach operacyjnych Jed-
nostek wojskowych oraz w tzw. Stanowiskach Kierowania OC Służby Dyżurnej
Wojewodów w WIOC (SKOC). Wg. udzielonych nam w PAA Informacji system ten
składać się będzie z połączonych z komputerami w PAA 1 KAOS-OC zestawów
rentgenometrów "Sapos-90M*:

- 4 (3) w resorcie PAA (PAA. CLOR. Różan. IEA Świerk)

- 11 («) w resorcie MON

- ls (15) w SKOC.
gdzie liczby w nawiasach oznaczają stan na dzieli 19. II. 1991.

Do czasu podjęcia decyzji dotyczących dalszych losów przyrządu
"Sapos-90" funkcjonowanie systemu zostało wstrzymane decyzją Prezesa PAA.

C. POMIARY SUZEN PROHIEMIOTWOBCZYCH W WOJSKACH OBROMY

Po katastrofie w Czarnobylu ze strony Wojsk Chemicznych w działa-
niach uczestniczyło (29]:
• 7 grup operacyjnych Szefostwa Wojsk Chemicznych 1 Rodzajów Sił

Zbrojnych
- 12 maigtowoów powietrznego rozpoznania skazeit
• 90 posterunków obserwacji skazę*
• 3 patrol* rozpoznania skaleń na pojazdach opancerzonych
- 9 grup kontroli stopnia skazania pojazdów

1 2 W swlajfcu s podpisaniem przeć Polskę konwencji o zakazie broni che-
nlcznej, zostały ens przenlanowane na Wojska Obrony Przeciwchemicznej
(WOPCh).
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Ogółem zaangażowanych było około S00 żołnierzy.

W wyniku analizy przeprowadzonych działali sformułowano następujące
wnioski:

- brak Jest dokumentów normatywnych regulujących zasady organl7acji,
przygotowania i działania system wykrywania skażeń (SUS) w czasie
pokoju.

- wyposażenie techniczne Wojsk Chemicznych nie spełnia wymagali czasu
pokoju.

- Istnieje potrzeba merytorycznego przygotowania kadry 1 żołnierzy przez
opracowanie Instrukcji, podręczników i pomocy metodycznych oraz uwzglę-
dnienie tej problematyki w programach szkolenia wojsk.
Zarządzeniem MON Nr 85 z 16 listopada 1989 r. [30] powołano 15 spec-

jalistycznych oddziałów Chemicznych 1 Radiacyjnych Zespołów Awaryjnych
(ChRZA) na szczeblu:
- centralnym
- okręgu wojskowego
- wyznaczonych związków taktycznych i pododdziałów.

V skład takiego zespołu awaryjnego wchodzą:
- grupa operacyjna d/s kierowania likwidacją skutków awarii
• grupa zbioru danych 1 oceny skutków awarii
- oddziały, pododdziały i grupy ratownictwa.

Grupy zbioru danych utworzono:
- na szczeblu centralnym - na bazie Centralnego Ośrodka Analizy Skazert,
dyżurnej służby operacyjnej Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwchemicznej
oraz Wojskowego Instytutu Higieny 1 Epidemiologii

- na szczeblu okręgów wojskowych - na bazi* ośrodków analizy skazert

• na szczeblu związków taktycznych i oddziałów - aa bazie stacji
obliczonlowo-analltycznych.

W ramach realizacji zadań dotyczących WOPCh sformułowanych w związku
z działalnością Komisji Rządowej zrealizowano m. in. następując* przedsię-
wzięcia:
- opracowano zasady współdziałania ChRZA z 0C.
• określono formy powiadamiania • awariach i alarmowania ChRZA.
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- uruchomiono sieć monitoringu w oparciu o 11 przyrządów "Sapos-90". 11
"Sapos-90M", 2 spektrometry wielokanałowe 1 2 mikrokomputery.

- wyposażono Stacje Obllczeniowo-Analltyczne Skażeii (SOAS) związków ope-
racyjnych i taktycznych Pomorskiego 1 śląskiego Okręgu Wojskowego w
aparatownie ADK-11

- opracowano przenoiny rentgenometr nowej generacji "GERION-4"; opracowa-
niu Jest pokładowy rentgenometr o zwiększonej czułości "GERION-5".

- uruchomiono Punkt Kierowania SUS. który Jest centralnym ogniwem zbiera-
nia i opracowywania informacji w zakresie sytuacji skażeń na obszarze
kraju.

Dla informacji warto dodać, że w resorcie MON znajdują, się:

- wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, podległy Szefostwu Służby
Zdrowia, który odpowiada m.In. za problemy merytoryczne ochrony radiolo-
gicznej w wojsku, oraz

- Wojskowy Instytut Chemii 1 Radiometrii, podległy Dowództwu Wojsk Obrony

Przeciwchemicznej, który odpowiada a. In. za problemy techniczne i metody-

czne ochrony radiologicznej w wojsku.

D. ZAPEUNIENIE JAKOŚCI (QUALITY ASSURANCE)

Wiele z poruszanych w tym opracowaniu spraw, na przykład dotyczących
pomiarów aonitorlngowych. Jest przedmiotem zainteresowania analizy zapew-
nienia Jakości (Quality Assurance; QA). Analiza QA ujawnia najbardziej
Istotne warunki od których zaletą rezultaty pracy danej instytucji (w tym
przypadku pomiary skated promieniotwórczych, ich anal' a także oparte
•m mich decyzje). Chodzi przede wszystkim o Jako*c wynlLów, tj. Ich wla-
rygimiisfl i rearezeatatywnoafi. Poniżej przedstawiliśmy wybór kilku zagad-
nie* rozpatrywanych w rasach QA (wg [311 i (321) wraz z przyporządkowany-
mi do mlek niektórymi problemami dotyczącymi

Niezbędny Jeet dobrze ekreslony "cel" i wynikające z niego: "funkcja" i
•struktura" instytucji wykonująoej pomiary. Dla aTCP oznacza to n. in.

klarownego rozróżnienia poalarów w okresie wojny od poalarów

i* to WMtnryionens stacje łącawtcl radiowej zaopatrzone w rzutniki
•aa, na kUrych na .^etąoo wtnawitf aotna sytuacje radiologiczną.
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w czasie pokoju, konieczność pełnej analizy faktu umiejscowienia placówek

SPSP w Innych strukturach (np. 00R W53E. ZHW, l.t.p.). konieczność okreś-

lenia roli OC. l.t.p.

- "Zestaw procedur pomiarowych"
Vyaac*ny Jest opis wszystkich procedur (operacji) używanych w Instytucji
(por. braki metodyk pomiarowych. Instrukcji do nowych przyrządów, brak
'Instrukcji zbiorczej" dla SPSP. l.t.p.).

- "System szkoleń"
Niezbędne Jest: Jasne określenie celu szkolenia, regularne (systemowe)
działania szkoleniowe, a także testy osiągnięcia zamierzonego celu.
Obecny system szkoleń nie spełnia. Jak sit wydaje, żadnego z tych kryte-
riów.

- "Kontrola sprzętu, materiałów"
Niezbędne są regularne testy urządzeń, używanych materiałów • także sto-
sowanych procedur (wg z gory określonego rozkładu - nie doraźnie).
Jak sle wydaje, tak prowadzona kontrola Jest w Sieci nieznana.

« POaZI&OUAKU ft

Autorzy vyrmi*J* podzlękonnU mgr D. Gr*bovskl*mi. dr K. fschockt*
mgr. Int. A. Fletruszcvskiemi i dr 2. Mzycfcieau, za Jftotn* uv«f J eto
ttkstu niniejszego raportu.
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SPIS WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE

CEC - Common European Communities

ChRZA - Chemiczne 1 Radiacyjne Zespoły Awaryjne
CUOR - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
GOPSP - Centralny Ośrodek Skażeń Promieniotwórczych

EJ - Elektrownia Jądrowa

IChiTJ - Instytut Chemii 1 Techniki Jądrowej
IEA - Instytut Energii Atomowej

IMiGU - Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej

IOś - Instytut Ochrony Środowiska
KOAS-OC - Krajowy Ośrodek Analizy Skażeń Obrony Cywilnej
MAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
MOSZN1L - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 1 Leśnictwa
MPK - Międzynarodowy Punkt Kontrolny

MZ1OS - Ministerstwo Zdrowia 1 Opieki Społecznej

OB1KS - Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
OC - Obrona Cywilna

OESA - Ośrodek Dyspozycyjny Służby Awaryjnej
OOR - Oddział Ochrony Radiologicznej
PAA - Państwowa Agencja Atomistyki
PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna

PMS * Państwowy Monitoring Środowiska
PZH - Państwowy Zakład Higieny

RM - Rada Ministrów

SChR - Stacja Chcmlczno-Rolnicza
SKOC - Stanowisko Kierowania Obrony Cywilnej
SOAS * Stacje Obllczeniowo-Analltyczne Skażeń
SPSP - Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych

SUS - System Wykrywania Skażeń
WChem - Wojska Chealczne

WIOC - Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej
WQAS - Wojewódzki Ośrodek Analizy Skażeń
WOPCh - Wojska Obrony Przeciwchemicznej
WSSE - Wojewódzka Stacja Sanltarno-Epldemiologiczna
ZHW - Zakład Higieny Weterynaryjnej
ZORIR - Zakład Ochrony Radiologicznej 1 Radloblologlł
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>. Ustawa z dnia 21 listopada z 1967 r. o powszechny* obowiązku obro-

ny PRL (tekst Jednolity Dz. U. z 1988 r. Nr 30. poz. 207)
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12. Projekt Ustawy o ochronie środowiska przyrodniczego. Warszawa,

31.05.1991 r.
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sfinansowania modernizacji 1 rozbudowy systemu wykrywania skażeń

(nie publikowane)

17. Ankieta Państwowego Zakładu Higieny dla 00R WSSE. opracowanie

Z. Rózycki. listopad 1990

18. System nadzoru radiologicznego kraju (projekt koncepcyjny), PAA,

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 1986

19. Monitoring skaleń promieniotwórczych. Stan obecny i koncepcja

docelowa, D. Grabowskl z zespołem. Warszawa, czerwiec 1990 r.

20. Program Państwowego Monitoringu środowiska. Zespół Monitoringu PIOS.

Warszawa. 1991

21. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Nr

DS-III z 9. VIII. 1990 do rektorów wszystkich szkół wyższych resortu

edukacji narodowej

22. Monitoring radiologiczny w Polsce prowadzony w ramach resortu PAA,

opracował R. Zaruckl, CLOR, Warszawa, kwiecień 1991

23. P. Jaracz, w materiałach seminarium System Ochrony Radiologicznej

Kraju; Państwowa Agencja Atomistyki. 19-20.11.1991. Warszawa

24. Ocena skuteczności działali regulacyjych w dziedzinie zagrożeń zdro-
wia; ekspertyza Komisji1 Epidemiologicznej Komitetu Ekologii Czło-
wieka PAN, Warszawa 19t7

25. Sprawozdania Komisji powołanej Decyzją Prezesa PAA Nr 14 z dnia
i grudnia 1990 r.
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26. Aparatura dozymetryczna. Stan, potrzeby, perspektwy. K. Hlickl.
Instytut Energii Atomowej. Warszawa, luty 1991 r.

27. Zarządzenie Nr 014 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października

1977 r. w sprawie organizacji, przygotowania 1 funkcjonowania

Systemu Wykrywania Skażeń (nie publikowane)

28. Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej kraju po awarii EJ w Czar-
no by 1 u do ochrony ludności przed skażeniami promieniotwórczymi po-
jstałymi w wyniku awarii obiektów Jądrowych. T. Stawskl. 11. X. 1990

29. Pismo Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwchemicznej Nr 1105 z dnia

28.XI1.1990 r. do Prezesa PAA

30. Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 85 z dnia 16 listopada 1989
r. w sprawie organizacji, uruchamiania oraz zasad użycia chemicznych
i radiacyjnych zespołów awaryjnych

31 Quality assurance and sample aeasurcBtnts, Y. Panteleev; w materia-

łach IAEA Interregional Training Course on Target Preparation and

Assay in Nuclear Analytical Techniques and Nuclear Data Measurements.
3-22 June. 1991, Leningrad, USSR

•2 ^.„allty assurance handbook for measurement laboratories.
.» : Delvin. Westinghouse Kandford Company. HELD-7481, October 1984
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