
Zarządzenie Nr 75/2021 

Starosty Stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu  

z dnia 16 grudnia 2021 roku 

w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim 

 

Na podstawie art. 17 i art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.), art. 90 pkt 3, art. 91 pkt 1  

i art. 91a w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1941), art. 19 i 20 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 255 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  

(Dz. U. poz. 741) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.  

w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań 

interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. Nr 98, poz. 987) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, 

zwany dalej planem opracowuje się na okres wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów 

nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu zapewnienia jak 

najszybszego dostarczenia preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców województwa 

podkarpackiego. 

§ 2. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w 

powiecie stalowowolskim oraz jego gmin wykonują urzędy: Starostwo Powiatowe w Stalowej 

Woli, Urząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Miejski w Zaklikowie, Urzędy Gmin w: Bojanowie, 

Pysznicy, Radomyślu nad Sanem oraz Zaleszanach. 

§ 3. 

Organami odpowiedzialnymi za opracowanie, treść planów dystrybucji preparatów stabilnego 

jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie powiatu stalowowolskiego oraz 

jego gmin  jest Starosta Stalowowolski, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Burmistrz Zaklikowa oraz 

Wójtowie Gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany. 

§ 4. 

1. Zabezpieczenie działań interwencyjnych na terenie powiatu w tabletki jodku potasu wylicza 

Wojewoda według danych pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. 



2. Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach określa załącznik nr 

1 do zarządzenia.  

3. Wyliczenia, o których mowa w ust. 1 Starosta przekazuje do właściwych organów gminnych 

(prezydentów, burmistrzów, wójtów), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 5. 

1. Starosta Stalowowolski, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Burmistrz Zaklikowa oraz Wójtowie 

Gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany opracowują wykaz podstawowych 

miejsc dystrybucji preparatów jodowych, podając sposób transportu preparatów jodowych oraz 

wykaz osób odpowiedzialnych za ich odbiór dla przynależnego terenu (powiat w ujęciu gmin  

i gmina w ujęciu sołectw) 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 organy samorządu terytorialnego przekazują do organu 

wyższego szczebla. 

§ 6. 

Procedura udostępnienia rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu stanowi załącznik  

nr 4 do zarządzenia. 

§ 7. 

Procedura pobierana z magazynu powiatowego tabletek jodku potasu przez upoważnionych 

przedstawicieli gmin stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 8. 

Starosta Stalowowolski, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Burmistrz Zaklikowa oraz Wójtowie 

Gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany określają szczegółowe zasady 

opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego w powiecie stalowowolskim oraz gminach na  jego terenie. 

§ 9. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu składa się z: 

1. Planu głównego: 

1) podstawa prawna opracowania planu; 

2) ogólna charakterystyka oraz zagrożenia  promieniotwórcze dla powiatu stalowowol-

skiego; 

3) grupy ryzyka i dawkowanie jodku potasu w przypadku skażenia radiologicznego 

i przekroczenia limitów interwencyjnych;  

4) koncepcja dystrybucji preparatów stabilnego jodu na terenie powiatu stalowowol-

skiego w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;  

2. Procedury postępowania: 

1) procedura udostępnienia rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu zgodnie 

z art. 19 i 20 ustawy o rezerwach strategicznych;  

2) procedura pobierana z magazynu rezerw strategicznych (składnicy wojewódzkiej) ta-

bletek jodku potasu przez upoważnionego przedstawiciela powiatu. 

3. Załączniki funkcjonalne: 



1) dane dotyczące liczby ludności powiatu stalowowolskiego w poszczególnych grupach 

ryzyka wraz z podziałem tabletek jodowych; 

2) dane dotyczące punktów dystrybucji preparatów jodu na terenie powiatu; 

3) lokalizacja poszczególnych punktów wydawania preparatów jodu na obszarze po-

szczególnych gmin; 

4) sposób transportu preparatów jodu na obszarze powiatu; 

5) wzory: 

a) Zarządzenia  nr …/… Starosty Stalowowolskiego z dnia …… w sprawie wprowa-

dzenia działań interwencyjnych na terenie powiatu stalowowolskiego po wystą-

pieniu zdarzenia radiacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia; 

b) wniosku do Prezesa Rady Ministrów o nieodpłatne udostępnienie z rezerw strate-

gicznych tabletek ze stabilnym jodem, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia; 

c) upoważnienie do odbioru preparatów jodowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

zarządzenia; 

d) protokół wydania/przyjęcia preparatów jodowych (w postaci tabletek),  zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do zarządzenia; 

6) arkusz aktualizacji planu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia. 

§ 10. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

powinien odwoływać się do informacji zawartych w Wojewódzkim planie postępowania awaryj-

nego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listo-

pada 2000 roku Prawo atomowe, dokonując skoordynowanego i efektywnego działania w sytuacji 

zdarzenia radiacyjnego, korelacji danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji 

wynikających z ww. planu. 

§ 11. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

opracowuje się w formie: 

1) dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbieranie  

i przetwarzanie danych niezbędnych do powiatowego planu postępowania awaryjnego na wypa-

dek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego; 

2) dokumentów graficznych – zestawień, map, planów, szkiców i aplikacji komputerowych 

pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować dane. 

§ 12. 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, 

wymaga zatwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego. 

§ 13. 

1. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

podlega aktualizacji w części dotyczącej ilości tabletek jodku potasu wyliczonych przez Wojewodę 

zgodnie z podziałem określonym dla liczebności poszczególnych grup ryzyka. 

2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się raz na dwa lata.  



§ 14. 

Wszelkie zmiany w zakresie dystrybucji preparatów jodowych, czyli: miejsca dystrybucji 

preparatów jodowych, sposobu transportu preparatów a także osób odpowiedzialnych za ich 

odbiór należy zgłaszać do organu nadrzędnego celem aktualizacji planu. 

§ 15. 

O nadaniu klauzuli niejawności planu decyduje organ sporządzający plan, stosownie do zakwalfi-

kowania w nich informacji niejawnych. 

§ 16. 

Traci moc Zarządzenie nr 41/2017 Starosty Stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 

z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego 

jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie stalowowolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


