
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu 
na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.), art. 90 pkt 3 i art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1941 z późn. zm.) oraz §3 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. z 2012 r. poz. 741), zarządzam co następuje: 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób przechowywania, transportu i dystrybucji preparatu jodowego na 
terenie Gminy Małkinia Górna w sytuacji wystąpienia realnego zdarzenia radiacyjnego. 

§ 2. Aktualizacja Planu dystrybucji odbywa się nie rzadziej niż raz w roku do 31 lipca według danych na dzień 
30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

§ 3. W celu właściwego przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia 
promieniowania jonizującego, mającego na celu podanie ludności przebywającej na terenie Gminy Małkinia Górna 
preparatów jodowych organizuje się i przygotowuje punkty przechowywania i dystrybucji preparatu jodowego 
w postaci tabletek jodku potasu. 

§ 4. Wójt Gminy Małkinia Górna koordynuje przebieg akcji dystrybucji tabletek jodowych zgodnie z „Planem 
dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Małkinia 
Górna” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronności – Pełnomocnikowi ds. informacji 
niejawnych. 

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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              ZATWIERDZAM                                                                                       

      Wójt Gminy Małkinia Górna 

 

 

 

   ……………………………………….. 

 

 

                            Egzemplarz pojedynczy 

OJN.5532.1.2022 

 

PLAN  

DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU                            

NA WYPADEK WYSTĄPEINIA ZAGROŻENIA 

RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Inspektor ds. obronności – Pełnomocnik ds. informacji niejawnych                                                                                                                                     

Agata Małkińska        
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I. ARKUSZ UZGODNIEŃ 

 

LP. INSTYTUCJA /JEDNOSTKA PODPIS 

1. Praktyka Lekarska Kostecki Jerzy 

Prostyń 86 

07-319 Prostyń 

 

 

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej                    

MAK-MED w Małkini Górnej 

ul. Biegańskiego 3 

07-320 Małkinia Górna 

 

 

3. Przychodnia ZAWAMED oraz Przychodnia              

OST-MED w Małkini Górnej 

ul. Leśna 17 

07-320 Małkinia Górna 

 

 

4. Apteka mgr farm. Barbara Grzelak 

ul. Nurska 33 

07-320 Małkinia Górna 

 

 

 

5. Apteka mgr farm. Barbara Grzelak 

Prostyń 165 

07-319 Prostyń 

 

 

 

6. Apteka Bliska w Małkini Górnej 

ul. Leśna 17 

07-320 Małkinia Górna 
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II. ARKUSZ AKTUALIZACJI 

 

Lp. Zakres aktualizacji Data wprowadzenia aktualizacji i podpis 
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III. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU: 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941). 

2. Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 637).  

3. Rozporządzenie 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 z 2012 r.                        

poz. 741). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów 

postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U z 2021 r. Nr 20, 

poz. 1086). 

5. Rekomendacje Ministra Zdrowia znak: DBO.531.10.31.2021.3 z dnia 02 marca 2022 r. 

w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw 

strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

6. Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w sprawie dystrybucji preparatu                                 

ze stabilnym jodem. 
 

IV. OCENA ZAGROŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO: 

Ludność zamieszkujące terytorium Polski zawsze była i jest narażona na negatywne 

skutki działania promieniowania jonizującego. Potencjalne źródła zagrożenia radiacyjnego 

stanowią obiekty i instalacje znajdujące się na terenie kraju oraz elektrownie jądrowe 

państw sąsiednich zlokalizowane w pobliżu granic z Polski, obiekty związane                                       

z przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych oraz obiekty posiadające 

źródła promieniowania jonizującego. Dodatkowo zagrożeniem jest ryzyko związane                        

z transportem materiałów promieniotwórczych, w tym nielegalny transport oraz użycie 

materiałów promieniotwórczych do celów terrorystycznych. 

 Na terenie kraju do obiektów i instalacji stanowiących potencjalne źródła zagrożenia 

radiacyjnego należą: 

1. reaktor badawczy MARIA w Instytucie Energii Atomowej w Świerku, 

2. przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Promieniotwórczych w Świerku, 

3. instalacje wytwarzające otwarte i zamknięte źródła promieniotwórcze w Ośrodku 

Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM. 

 

Wszystkie te obiekty zlokalizowane są na terenie ośrodka jądrowego w Świerku k/Otwocka 

i na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie k/Ostrołęki. 

 

Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej. Natomiast w odległości około 300 

kilometrów od granic znajduje się 10 czynnych elektrowni jądrowych (25 bloków – reaktorów 

energetycznych o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto 17 GWe). 

 

Ze względu na odległość od źródła zagrożenia obszar Gminy Małkinia Górna może być 

zagrożony opadem promieniotwórczym powstałym w wyniku awarii technicznych elektrowni 

jądrowych eksploatowanych na terenie Czech, Słowacji i Ukrainy.  
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Rys. Rozmieszczenie elektrowni atomowych wokół Polski www.energia.ep.pl 

 

 

V. GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIA TABLETEK JODOWYCH                                                  

W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH: 

W przypadku zaistnienia zagrożenia radiacyjnego powodującego przekroczenie poziomu 

interwencyjnego dla izotopów radioaktywnych w powietrzu, zagrożonej ludności,                            

będzie wydawany preparat jodowy w postaci tabletek jodku potasu. Podanie doustne jodku 

potasu zawierającego jod stabilny sprawia, że gruczoł mniej chłonie radioaktywny jod 

występujący w pyle promieniotwórczym. 

 

SPOSÓB DAWKOWANIA: 

Grupa ryzyka Liczba 

podawanych 

tabletek 

Ilość 

stabilnego 

jodu 

Sposób podawania 

 

 

 

Noworodki i niemowlęta                            

do 1 miesiąca życia 

¼ tabletki 12,5 mg ¼ tabletki jednorazowo. Tabletkę należy 

całkowicie rozkruszyć, dodać                                   

do podawanego pokarmu i podać 

noworodkowi lub niemowlakowi. 

Wydana zostanie cała tabletka, za podział 

tabletki i podanie odpowiedniej dawki 

odpowiadają rodzice bądź opiekunowie 

dziecka. 

Dzieci w wieku od 1 

miesiąca do 3 lat 

½ tabletki 25 mg ½ tabletki jednorazowo. Tabletkę należy 

całkowicie rozkruszyć, dodać                                  
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do podawanego pokarmu i podać 

niemowlakowi lub dziecku. Wydana 

zostanie cała tabletka,  za podział tabletki 

i podanie odpowiedniej dawki 

odpowiadają rodzice bądź opiekunowie 

dziecka. 

Dzieci w wieku od 3                   

do 12 lat 

1 tabletka 50 mg 1 tabletka jednorazowo. Tabletkę należy 

połknąć i poić wodną lub innym 

chłodnym napojem. Tabletkę można 

rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju. 

Dzieci powyżej 12 roku 

życia i dorośli 

2 tabletki 100 mg 2 tabletki jednorazowo. Tabletki należy 

połknąć i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem. 

Kobiety w ciąży                                

i karmiące 

2 tabletki 100 mg 2 tabletki jednorazowo. Tabletki należy 

połknąć i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem. Kobiety karmiące 

piersią matki do 16 roku życia kwalifikują 

się do tyreoprotekcji – 2 tabletki 

jednorazowo z jednoczesnym 

stanowczym zaleceniem powstrzymania 

się przez 48 godzin od karmienia piersią 

oraz przejście na żywienie dziecka 

preparatami mleka w proszku. Tabletki 

należy połknąć i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem. 

 

Całość dawki w każdej z grupy ryzyka podawana jest JEDNORAZOWO 

 

 

Zaleca się aby pomieszczenie, w którym jest przechowywany produkt lecznicy                            

nie było narażone na zwilgocenie oraz bezpośrednie nasłonecznienie. Temperatura powietrza 

nie powinna przekraczać 25°C. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu                      

w celu ochrony przed światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym                   

i niedostępnym dla osób postronnych i dzieci.  

 Odbiorcy tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek, muszą 

mieć zapewniony dostęp do ulotki dołączonej do opakowania przez wytwórcę produktu 

leczniczego. 

 W przypadku gdy rodzic bądź opiekun dziecka odbiera tabletki dla więcej niż jednego 

dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki                      

dla dwojga dzieci.  

 

VI. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

 

Leku nie należy przyjmować:  

˗ jeśli występuje uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników 

tego leku, 
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˗ jeśli osoba z grupy ryzyka posiada  nadczynność tarczycy, 

˗ jeśli osoba z grupy ryzyka posiada  zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń 

z hipokomplementemią), 

˗ jeśli osoba z grupy ryzyka posiada  choroby autoimmunologiczne połączone                                

ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa). 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: 

˗ jeśli osoba z grupy ryzyka stosuje lub stosowała w przeszłości leczenie chorób tarczycy, 

˗ występuje nieleczona autonomia tarczycy, 

˗ występuje zaburzenie czynności nerek, 

˗ jeśli u osoby z grupy ryzyka występują zaburzenia czynności nadnerczy i stosuje 

leczenia z tym związane. 

 

Przed przyjęciem leku należy zwrócić się o poradę lekarza: 

˗ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia, 

˗ w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu). 

 

Podanie leku preparatu ze stabilnym jodem może pogorszyć stan zdrowia jeśli: 

˗ stosuje się lub stosowało w przeszłości leczenie chorób tarczycy, 

˗ występuje nieleczona autonomia tarczycy, 

˗ występuje zaburzenie czynności nerek, 

˗ w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego. 

 

 

VII. ZASADY PROWADZENIA AKCJI JODOWEJ  

 

Akcją jodową kierują: 

1) Wojewoda w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne  

o zasięgu wojewódzkim; 

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku zdarzenia radiacyjnego: 

˗ zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym; 

˗ zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie 

działań interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych Wojewodzie. 

 

Czynności do wykonania podczas akcji jodowej w województwie mazowieckim: 

W województwie akcja jodowa jest uruchamiana na hasło „PREPARAT” przekazane 

telefonicznie lub radiowo i potwierdzone mailem lub faxem.    
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VIII. PROCEDURY DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM                       

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Etap wstępny – przygotowanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOSTAWA PREPARATU Z RARS DO WOJEWODY, KONFEKCJONOWANIE OPAKOWAŃ 

TRANSPORTOWYCH WG. ROZDZIELNIKA NA POWIATY I GMINY W MAGAZYNIE 

WOJEWÓDZKIM 

2. WERYFIKACJA WYZNACZONYCH W GMINACH/MIASTACH MIEJSC PRZECHOWYWANIA                   

I PUNKTÓW DYSTRYBUCJI PREPARATU 

realizuje: właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta 

3. PRZEKAZANIE PREPARATU NA POZIOM POWIATU/MIASTA NA PRAWACH POWIATU 

  realizuje: Wojewoda, KW/KM/KP PSP                         

G+3 

4. PRZEKAZANIE PREPARATU DO GMIN/MIAST 

realizuje: starosta przy pomocy KP PSP oraz innych służb, inspekcji i straży G+5 

5. ROZMIESZCZENIE PREPARATU W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA LUB PUNKTACH 

DYSTRYBUCJI 

realizuje: realizuje: właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta 

przy pomocy KP/KM PSP oraz innych służb, inspekcji i straży 

G+8 
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Etap główny – uruchomienie: 

  

 Minister właściwy ds. wewnętrznych po konsultacji z Ministrem Zdrowia, Głównym 

Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem PAA – wydaje polecenie wojewodom o uruchomieniu 

akcji na wskazanym obszarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRZEKAZANIE INFORMACJI Z PCZK DO WÓJTÓW/BURMISTRZÓW/PREZYDENTÓW MIAST 

O KONIECZNOŚCI ROZPOCZĘCIA WYDAWANIA PREPARATU MIESZKAŃCOM 

(MCZK miast na prawach powiatu natychmiast informują prezydenta miasta) 

realizuje: właściwy starosta (poprzez PCZK), właściwe MCZK, GCZK 

natychmiast nie dłużej niż 35 min 

3. NATYCHMIASTOWE PRZEKAZANIE INFORMACJI DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

O ROZPOCZĘCIU WYDAWANIA PREPARATU MIESZKAŃCOM 

(lokalne media, strony internetowe urzędów, Regionalny System Ostrzegania, Alert RCB – 

treść komunikatu opracowuje MSWiA wraz ze wzorem ulotki) 

realizuje: właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda  

(zgodnie z właściwością) 

natychmiast G+1 

4. URUCHOMIENIE DYSTRYBUCJI PREPARATU W WYZNACZONYCH PUNKTACH DYSTRYBUCJI 

NA TERENIE MIAST I GMIN 

realizuje: właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta G+ 6 

 

5. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SPORZADZENIE RAPORTU I JEGO PRZEKAZANIE DO PCK/MCZK 

1. PRZEKAZANIE INFORMACJI Z WCZK DO PCZK/MCZK  

O KONIECZNOŚCI ROZPOCZĘCIA WYDAWANIA PREPARATU MIESZKAŃCOM 

realizuje: Wojewoda (poprzez WCZK) 

natychmiast nie dłużej G+15 min 
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IX. TRANSPORT I ODBIÓR  PREPARATU Z WOJEWÓDZKIEGO PUNKTU 

DYSTRYBUCJI 

 

Transport preparatu z Wojewódzkiego Punktu Dystrybucji do gminy odbędzie się środkami 

transportu Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Transport będzie odbywać się w warunkach: 

− zapewniających bezpieczeństwo oryginalnych opakowań przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i możliwością zabrudzenia lub skażenia; 

− ograniczających dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym; 

− w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. 

 

Zespół wyjazdowy złożony z kierowcy i dysponenta – urzędnika jednostki samorządu 

terytorialnego (opcjonalnie funkcjonariusza PSP, druha OSP, funkcjonariusza Policji                           

lub funkcjonariusza Straży Miejskiej/Gminnej) będzie kontaktował się z bazą i CZK                       

poprzez łączność radiową za pomocą radiotelefonów znajdującej się w pojeździe                                   

oraz radiostacji nasobnych, członków załogi oraz telefony komórkowe. 

 

Zespół wyjazdowy alarmowany będzie przez dyżurnego WCZK/PCZK za pomocą 

łączności radiowej lub telefonicznej (opcjonalnie za pośrednictwem Dyżurnego Stanowiska 

Kierowania PSP, Dyżurnego Stanowiska Kierowania Policji, Dyżurnego OSP, Dyżurnego 

Straży Miejskie/Gminnej). 

 

X. ROZWINIĘCIE PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU 

 

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu  (PWTJP): 

 

Lp. Punkty wydawania 

preparatów stabilnego                    

jodu - tabletek 

Adres punktu Zakres (obszar) odpowiedzialności 

1. Praktyka Lekarska Kostecki 

Jerzy 

Prostyń 86 

07-319 Prostyń 

Borowe 

Treblinka 

Boreczek 

Grądy 

Poniatowo 

Kiełczew 

2. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej MAK-MED                        

w Małkini Górnej 

ul. Biegańskiego 3 

07-320 Małkinia Górna 

Małkinia Górna: ulica Piaski, ulica Nurska,  

ulica Cicha, ulica Kolejowa, ulica Przedszkolna, 

ulica Biegańskiego, ulica Wilczyńskiego,                       

ulica Sienkiewicza, ulica Mickiewicza,                    

ulica Lipowa 

3. Przychodnia ZAWAMED                   

oraz Przychodnia OST-MED 

ul. Leśna 17 

07-320 Małkinia Górna 

Małkinia Górna: ulica Leśna 

Kańkowo 
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Akcja wydawania mieszkańcom tabletek jodku potasu nadzorowana jest przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna.  

W skład osobowy PWTJP wchodzą:  

1. Kierownik PWTJP 

2. Pracownicy PWJTP, w tym 1 pracownik służby zdrowia i od 2 do 4 pracowników                           

oddelegowanych z gminnych jednostek organizacyjnych  

Do zadań Kierownik PWTJP należy: 

- przybycie do miejsca rozwinięcia PWTJP po uzyskaniu informacji przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna lub upoważnionego pracownika; 

- otwarcie obiektu; 

- wezwanie do pracy pracowników Punktu; 

- przygotowanie  obiektu  do  dystrybucji  TJP  który  powinien  składać  się  z: 

• miejsca przygotowania tabletek,  

4. Apteka mgr farm. Barbara 

Grzelak 

ul. Nurska 33 

07-320 Małkinia Górna 

Małkinia Górna: ulica Ostrowska,                                

ulica Brokowska, ulica Kościelna, ulica 1 Maja, 

ulica Strażacka 

Małkinia Dolna 

Błędnica 

Orło 

Niegowiec 

Żachy – Pawły 

Zawisty Nadbużne 

Rostki Wielkie 

Rostki – Piotrowice 

Podgórze – Gazdy 

Glina 

Klukowo 

Sumiężne 

5. Apteka mgr farm. Barbara 

Grzelak 

Prostyń 165 

07-319 Prostyń 

Małkinia Mała – Przewóz 

Prostyń 

 

6. Apteka Bliska                                       

w Małkini Górnej 

 

ul. Leśna 17 

07-320 Małkinia Górna 

Małkinia Górna: ulica Chopina, ulica Witosa,                                   

ulica Jana Pawła II, ulica Kochanowskiego,                                 

ulica Konopnickiej, ulica Konstytucji 3 Maja,                             

ulica Kopernika, ulica M.C. Skłodowskiej,                                 

ulica Słowackiego, ulica Wyspiańskiego,                                             

ulica Wyszyńskiego, ulica Żeromskiego,                           

ulica 15 Sierpnia, ulica 11 Listopada  

Zawisty Podleśne 

Zawisty Podleśne: ulica 15 Sierpnia, ulica 11 

Listopada 

Daniłowo 

Daniłówka Pierwsza 

Daniłówka Druga 

Daniłowo – Parcele 
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• miejsca wydawania preparatu,  

• punkt ewidencji wydanego preparatu,  

• poczekalni na której powinny znajdować się ulotki informacyjne o stosowanym 

preparacie); 

- powiadomienie Wójta Gminy Małkinia Górna lub upoważnionego pracownika o gotowości 

do działania; 

- nadzór nad wydawaniem tabletek jodku potasu dla poszczególnych grup ryzyka; 

- w przypadku zakłócenia porządku publicznego w rejonie PWTJP – powiadomienie Policji; 

 

Do Pracowników punktu należy: 

- wydawanie preparatu jodku potasu zgodnie  z zaleceniami dotyczącymi dawkowania; 

- po zakończeniu pracy punktu – przekazanie do Urzędu Gminy w Małkini Górnej informacji 

o liczbie wydanych tabletek jodku potasu. 

 

XI. SPOSÓB INFORMOWANIA LUDNOŚCI O CELU I MIEJSCACH 

WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH 

 

1. Komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małkini Górnej 

www.malkiniagorna.pl oraz portalu Facebook. 

2. Informacje w mediach lokalnych. 

3. Komunikaty przekazywane do Sołtysów przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Upoważnienie do odbioru i przechowywania preparatu ze stabilnym 

jodem. 

2. Załącznik nr 2 – Protokół wydania/przyjęcia tabletek. 
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Załącznik nr 1 do „Planu dystrybucji 

tabletek z jodkiem potasu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

na terenie Gminy Małkinia Górna”  

 

 

Upoważnienie do odbioru  i przechowywania 

preparatu ze stabilnym jodem 

 

 

Miejscowość, data 

 

………………………………….. 

 

 

 

 
…………………………………………… 
            pieczęć urzędowa 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

 

 Upoważniam Panią/Pana………………………………do odbioru i przechowywania w 

punkcie dystrybucji: 

- …………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres punktu dystrybucji) 

preparatu ze stabilnym jodem dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna.  

Liczba otrzymanych tabletek: …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………… 
                 
 

(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do „Planu dystrybucji 

tabletek z jodkiem potasu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego 

na terenie Gminy Małkinia Górna”  

 

                                                                                   ...…………………, ……...………..………. r.  
         (miejscowość, data) 

 

 
…………………………………………… 
            pieczęć urzędowa 

 

 

PROTOKÓŁ WYDANIA/ PRZYJĘCIA TABLETEK 

 
Sporządzony w dniu ……………………… przez……………………………………………...  

 

Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary  Ilość  Uwagi  

 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 

Punkt Wydawania Tabletek Jodku Potasu ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. . 

(adres punktu) 

 

 

 

 
……………………………………………                                                                                                        …………………………………………… 
          (podpis osoby wydającej)                                                                                                                          (podpis osoby odbierającej) 

 

 

 

 

 
Sporządzono w 2 egz.: 

 

1. Przekazujący 

 

2. Odbiorca 
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