
ZARZĄDZENIE NR 275/ROA/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie powołania Zespołu w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem 
preparatów ze stabilnym jodem 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 
w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. nr 219 poz. 2218), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1941 ze 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. z 2012 r. 
poz. 741) oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa systemu stałych dyżurów tworzonych na 
potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatów ze 
stabilnym jodem. 

§ 2. Wykaz punktów dystrybucji preparatów stabilnego jodku wraz z przydziałem osób odpowiedzialnych 
za punkt dystrybucji preparatu oraz osób odpowiedzialnych za jego wydawanie, określa załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zakres i sposób działania Zespołu ds. zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem 
preparatów ze stabilnym jodem, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Nadzór nad działaniem Zespołu pełni Sekretarz Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 275/ROA/2022 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 6 października 2022 r. 

Wykaz punktów dystrybucji preparatów stabilnego jodku wraz z przydziałem osób 
odpowiedzialnych za punkt dystrybucji preparatu oraz osób odpowiedzialnych za jego wydawanie 

Osoby odpowiedzialne za wydawanie preparatu Punkt dystrybucji/osoba odpowiedzialna za punkt 
dystrybucji 

Dunder Magdalena 
Kalemba Monika 

1.NZOZ „PARTNER MED.” 
ul. Gryfa Pomorskiego 21-23,Międzyzdroje 
Osoba odpowiedzialna: Bernadetta  Zaręba 

Baczyńska Małgorzata 
Wojciechowska Katarzyna 

2.Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Leśna 17, Międzyzdroje 
Osoba odpowiedzialna: Izabela Suchłabowicz 

Murawska Bożena 
Zygan Edyta 

3.Świetlica Iskierka OPS 
ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje 
Osoba odpowiedzialna: Ewa Horbań 

Oler Andrzej 
Osowicka Rita 

4.Przedszkole Miejskie, 
ul. Myśliwska 13, Międzyzdroje 
Osoba odpowiedzialna: Hanna 
Radwańska 

Deptuła Patrycja 
Dubako Grażyna 

5.Świetlica, Remiza OSP 
ul.Główna 1, Lubin 
Osoba odpowiedzialna: Daniel Strużyna 

Winiarski Przemysław 
Mioduszewska Ewa 

6.Świetlica Wiklina 
ul. Turkusowa 24, Wapnica 
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Auguścik 

Żołędziewska Magdalena 
Przygodzka Andżelika 

7.Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Jodłowa 3, Wapnica 
Osoba odpowiedzialna: Iwona Sołtysiak 

Paluch Marzena 
Bartczak Anna 

8.Wicko/Zalesie 
ul. Podgórna 7/4 
Osoba odpowiedzialna : Marian Buśko 

Lysiuk Anna 
Widorowski Artur 

9.UM Miedzyzdroje 
Plac Ratuszowy 1, Międzyzdroje 
Osoba odpowiedzialna: Anna Lysiuk 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 275/ROA/2022 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 6 października 2022 r. 

Zakres i sposób działania Zespołu ds. zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem 
preparatów ze stabilnym jodem 

1. W momencie ogłoszenia alertu przez RCB osoby odpowiedzialne za punkty dystrybucji oraz osoby 
przydzielone do wydawania preparatów niezwłocznie udają się do  przydzielonych im punktów dystrybucji. 

2. Osoby odpowiedzialne za punkty dystrybucji odpowiadają za : 

- przygotowanie i zabezpieczenie punktów dystrybucji w kontakcie ze Strażą Miejską i Komisariatem Policji, 

- przekazanie   osobom odpowiedzialnym za wydawanie preparatów, dostarczonych wcześniej do punktów 
dystrybucji : tabletek jodku potasu, list ewidencyjnych wydawania preparatów oraz ulotek informacyjnych. 

3. Osoby odpowiedzialne za wydawanie preparatów odpowiadają za : 

- prawidłowość wydania preparatów (według rejonizacji – udostępnionych list ewidencyjnych); 

- udostępnianie instrukcji dawkowania preparatów poprzez wskazanie jej lokalizacji na stronach 
internetowych, plakatach i ulotkach, ale nie odpowiadają  za prawidłowość dawkowania preparatu. 

- rozliczają się z ilości pobranych preparatów na podstawie dostarczonych list ewidencyjnych. 
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