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Regulamin  
dla osób odwiedzających Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie  

w dniach otwartych tj. od dnia 16.07.2022 r. do dnia 17.07.2022 r. 
 

Wejście na teren Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (dalej: ,,KSOP”) wiąże się z 

koniecznością zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

poniższego regulaminu. 

1. Zwiedzanie jest bezpłatne. 

2. Każda osoba wchodząca na teren KSOP, każdorazowo zobligowana jest do okazania dowodu 

osobistego/legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Informacja o wejściu na teren zostaje odnotowana przez pracowników ochrony w „Karcie 

ewidencji kontroli dozymetrycznej osób wchodzących na teren Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych (dalej: ,,ZUOP”)”.  

3. Zwiedzanie KSOP możliwe jest jedynie po:  

1) uprzednim zarejestrowaniu się uczestnika, 

2) zapoznaniu się z kartą informacji o zagrożeniach występujących podczas zwiedzania 

KSOP, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, 

3) złożenia oświadczenia w przedmiocie akceptacji treści regulaminu, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do regulaminu.  

4. ZUOP zastrzega sobie możliwość: 

1) odmowy wyrażenia zgody na zwiedzanie KSOP z przyczyn technicznych, 

organizacyjnych lub eksploatacyjnych o których nie jest w obowiązku informować, 

2) przerwania zwiedzania w przypadku stwierdzenia przez organizatora lub pracownika 

ZUOP nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących 

zasad BHP. 

5. Na potrzeby dni otwartych prowadzonych w KSOP organizator dopuszcza wejście na teren 

rodziców lub opiekunów z dziećmi od 11 roku życia.  

6. Pełną odpowiedzialność za dziecko podczas zwiedzania KSOP odpowiada ponosi rodzic lub 

opiekun. 

7. Organizator lub ochrona może odmówić wstępu na teren KSOP osobom, których obecność 

może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku w tym 

osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 

8. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem obiektu 

zostaną usunięte z terenu. 

9. Poruszanie się wycieczek po terenie KSOP odbywa się tylko w obecności pracownika ZUOP po 

wyznaczonych terenach i ścieżkach.  

10. W trakcie zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) wchodzenia na tereny kontrolowane i nadzorowane, 

2) opuszczania wyznaczonych do zwiedzania terenów i ścieżek oraz dotykania wszelkich 

urządzeń znajdujących się na terenie KSOP, 

3) biegania, zbliżania się do stromych skarp oraz krawędzi betonowych konstrukcji, 

4) wychylania się za barierki i zabezpieczenia; 

5) samowolnego oddalania się od grupy, 

6) palenia tytoniu (w tym papierosów elektrycznych), spożywania wyrobów 

alkoholowych i zażywania środków odurzających, 
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7) spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

8) modyfikowanie lub niszczenia zieleni, infrastruktury w tym istniejących oznakowań, 

kamer, anten, ogrodzeń itp. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i osobiste powstałe w trakcie 

zwiedzania, wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, poleceń organizatora, a 

także spowodowane wskutek innego zawinionego przez zwiedzającego działania lub 

zaniechania.  

12. Osoby zwiedzające KSOP odpowiadają wyłącznie za szkody powstałe z ich winy.  

13. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany stosować się do poleceń wydawanych przez organizatora 

lub służby ochrony. 

14. Na teren KSOP nie mogą być wnoszone następujące przedmioty: 

1) telefony komórkowe, 

2) kamery wideo, aparaty fotograficzne, tablety, iPady lub inne urządzenie rejestrujące, 

3) torby, plecaki, walizki, torebki, 

4) ostre przedmioty, w tym noże kieszonkowe, 

5) broń palna, amunicja, fajerwerki, elektryczne paralizatory, buława, broń/urządzenia 

sztuk walki, lub inne, które mogą posłużyć jako broń, 

6) repliki broni, amunicji i fajerwerków, 

7) gaz pieprzowy, 

8)  materiały wybuchowe, żrące i inne, które pracownicy ochrony uznają za 

niebezpieczne.  

15. Na terenie KSOP obowiązuje ruch pieszy. Zwiedzający nie mogą posiadać ze sobą rowerów i 

hulajnóg itp.  

16. Organizator informuje, iż z uwagi na brak przechowalni w KSOP, Uczestnik posiadający 

przedmioty, o których mowa w pkt 14 ust od 1 do 3 będzie mógł pozostawić je w sali 

konferencyjnej. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w 

sali konferencyjnej.    

18. Osoby wchodzące na teren KSOP zobowiązane są poddania się kontroli dokonanej przez 

pracowników ochrony. Kontrola obejmuje także bagaż osób wchodzących do budynku. 

19. Wybrani dwaj reprezentanci grupy w czasie zwiedzania zostaną wyposażeni w indywidualne 

dawkomierze umożliwiające odczyt bezpośredni. Po zakończeniu zwiedzania dawkomierze 

zostaną odebrane przez służbę ochrony KSOP a uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach 

pomiaru, które będą odnotowane w „Karcie ewidencji kontroli dozymetrycznej osób 

wchodzących na teren ZUOP”. 

20. Przed opuszczeniem terenu KSOP każda osoba poddawana jest pomiarowi na obecność skażeń 

promieniotwórczych za pomocą przyrządów do pomiaru skażeń promieniotwórczych 

znajdujących się na wyposażeniu w KSOP. 

21. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz poproszone o opuszczenie terenu KSOP. 

22. W czasie dni otwartych zabronione jest:  

1) używanie dronów i innych urządzeń latających lub poruszających się w inny sposób 

nad terenem KSOP, 

2) filmowanie, fotografowanie, szkicowanie oraz jakiekolwiek inne formy uwieczniania 

terenów KSOP. 
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23. Wejście na teren KSOP przez odwiedzającego oznacza zgodę na udostępnianie wizerunku w 

celach promocyjnych w mediach zewnętrznych informujących o działalności KSOP. 

 

 

załącznik nr 1 do regulaminu 

 
 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas przebywania na terenie KSOP 

 

 

 

Zagrożenie Możliwe źródło zagrożenia Środki zapobiegawcze 

 
Promieniowanie jonizujące 

 
Odpady promieniotwórcze 
 
 

Bezwzględny zakaz wchodzenia na 
tereny kontrolowane i nadzorowane, 
poruszanie się po terenie wyłącznie 
w obecności pracownika ZUOP, 
kontrola narażenia dawkomierzem 
indywidualnym z odczytem 
bezpośrednim. 

 
Niebezpieczeństwo upadku 

Składowiska zlokalizowane na 
wysokości, skarpy, schody 

Bezwzględny zakaz wychylania się 
poza obrys barier ochronnych i 
balustrad, poruszanie się wyłącznie 
po wyznaczonych terenach i 
ścieżkach, zachowanie szczególnej 
ostrożności oraz trzymanie się 
poręczy podczas komunikacji po 
schodach. 

 
Niebezpieczeństwo 

potknięcia się 
 

Nierówności terenu, właz do 
obiektu zlokalizowany w drodze 

Komunikacja wyłącznie 
wyznaczonymi trasami, zachowanie 
ostrożności w rejonie oznakowanych 
miejsc niebezpiecznych. 
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załącznik nr 2 do regulaminu 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………………………………..oświadczam, że:  

1. zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem dla osób odwiedzających Krajowe Składowisko 

Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w dniach otwartych oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w nim zasad, 

2. zapoznałem/ zapoznałam się z zagrożeniami występującymi podczas zwiedzania KSOP   

i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami, 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych 

w mediach zewnętrznych informujących o działalności KSOP, 

4. zostałam/ zostałam poinformowana/ poinformowany, że utrwalony wizerunek mojej osoby 

może zostać rozpowszechniany przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych, w szczególności poprzez publikację na stronach internetowych i 

portalach społecznościowych Zakładu oraz wydawanych przez Zakład publikacjach zarówno w 

formie elektronicznej jak i drukowanej, w tym również łącznie z wizerunkiem innych 

uczestników zwiedzania oraz komentarzem opisującym przebieg zwiedzania, na co wyrażam 

zgodę. 

…………………………………………….………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


