
1/1 

 

 Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,  
ul. Gen.Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra 
Tel. +48 68 456 07 00 • fax : +48 68 456 07 01 
e-mail : ias.zielonagora@mf.gov.pl • ePUAP : /95i13yiinr/skrytka • www.lubuskie.kas.gov.pl 

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  

W ZIELONEJ GÓRZE 

UNP: 0801-21-055198 Zielona Góra, 7 września 2021 roku 

Sprawa: Informacja 

Znak sprawy: 0801-IWH.135.5.2021

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Izbę Administracji Skarbowej 
w Zielonej Górze na zdrowie ludzi i na środowisko 
 

Na podstawie art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021. 

623) informuję, że w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze wykonywana jest 

działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu 

urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie urządzeń wytwarzających 

promieniowanie jonizujące. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021. 

623), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, 

zatrudnieni zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia zatrudnionych 

prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz 

pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalajacy stwierdzić 

prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. 

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek 

granicznych/skutecznych, dawki równoważnej dla zatrudnionych. 

Wykonywanie działalności związanej z narażeniem jest zgodne z zasadą optymalizacji 

wymagającą, żeby- przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych 

oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej- liczba narażonych zatrudnionych i osób z ogółu 

ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez 

nich dawki promieniowania jonizującego były możliwe małe. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdzam, że działalność w minionych 12 miesiącach 

nie miała negatywnego wpływu na działanie na zdrowie ludzi i środowisko. 

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane 

substancje promieniotwórcze. 
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