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Szanowni Panowie Współprzewodniczący, 

w związku z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

dotyczącym rozdysponowania tabletek zawierających jodek potasu do jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej, Związek Powiatów Polskich pilnie zwraca się  

o uzupełnienie porządku obrad Zespołu ds. Administracji Publicznej  

i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego zaplanowanego na 26 września 2022 r. o punkt dotyczący tej 

sprawy. 

Jak wynika z docierających do Związku Powiatów Polskich sygnałów, cała 

procedura odbyła się bez wiedzy powiatów czy starostów. Co więcej, powiatowe 

komendy Państwowej Straży Pożarnej, do których trafił preparat, nie są przy 

okazji informowane jakie działania mają podjąć, zwracają się więc w związku  

z tym do starostów o informacje. 

Budzi to zasadniczo nasz niepokój w dwóch kwestiach. 



 

  

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z dotychczas przyjętymi zasadami, to powiaty miały 

rozdysponowywać tabletki z preparatem. Powiaty miały m.in. tworzyć centra dystrybucyjne, a tabletki 

odbierać z punktów magazynowych (samemu lub mieć dostarczone). Tymczasem materiały otrzymały, poza 

tą procedurą, jednostki straży pożarnej. Czy to oznacza, że Rząd pomija dotychczasowe ustalenia 

wyznaczane m.in. przez wojewódzkie plany na wypadek zdarzeń radiacyjnych? Czy powiatowe służby mają 

zgłaszać się w razie potrzeby do PSP, a nie do wyznaczonych magazynów Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych? Czy też zadania dystrybucji przejęła Państwowa Straż Pożarna? Zgodnie 

z funkcjonującą jeszcze ustawą o zarządzaniu kryzysowym, organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu, 

a nie komendant powiatowy PSP. Oczekiwalibyśmy więc, że organy powiatowe zostaną przynajmniej 

poinformowane o podjęciu tego typu działań z jasnymi wytycznymi dotyczących działań na wypadek 

ziszczenia się czarnego scenariusza w trakcie podjętej przez rząd akcji – najlepiej z podaniem podstawy 

prawnej. 

Ponadto, wszelkie rekomendacje i dotychczas ustalone procedury działania przewidywały podawanie 

tabletek określonym grupom ryzyka. Obejmowały one grupę ludności w przedziale wiekowym 0-60 rok 

życia. Potwierdza to rekomendacja Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. (a więc wydana już po 

rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę) sygn. DBO.531.10.31.2021.4 w sprawie wskazania grup ludności, dla 

których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 

Tymczasem komunikat MSWiA zawiera stwierdzenie, że zabezpieczono ilość potrzebną na potrzeby 

każdego obywatela Polski, co sugeruje, że w jednostkach straży pożarnej na każdego obywatela czeka co 

najmniej jedna dawka. Jest to informacja, która stoi w sprzeczności z podjętym działaniem oraz 

dotychczasowymi rekomendacjami – liczba dostarczonych tabletek wskazuje, że są przeznaczone dla liczby 

ludności do 60. roku życia. W samym powiecie bielskim szacujemy, że patrząc na dostarczoną do strażaków 

liczbę tabletek, zabrakłoby jej dla ok. 65 tysięcy osób powyżej tego wieku. Zwracamy uwagę, że takie 

stwierdzenie może wywołać niepokoje, a nawet panikę już w trakcie procedury wydawania tabletek z jodkiem 

potasu – osoby po 60. roku życia, w kontekście obecnego komunikatu MSWiA, mogą nawet odebrać 

odmowę wydania preparatu jako celowe pozostawienie ich na niebezpieczeństwo albo z powodu złej woli 

urzędników i funkcjonariuszy albo z powodu nieprzygotowania Państwa do sytuacji kryzysowej, które 

dodatkowo celowo okłamało obywateli. Żądamy więc wyjaśnień w tej sprawie, gdyż w naszej ocenie jest to 

sytuacja niedopuszczalna.  

Należy wskazać dodatkowo, że w komunikacie nie ma także informacji, czy tabletki przeznaczone są także 

w razie potrzeby dla osób innych niż obywatele polscy – co, choćby w kontekście znacznej liczby ukraińskich 

uchodźców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej, musi zostać jednoznacznie ustalone. 



 

  

Biorąc pod uwagę powyższe, a także zainteresowanie tematem przez media i względy poczucia spokoju 

społecznego, kwestie to powinny być priorytetowo wyjaśnione podczas najbliższego posiedzenia Zespołu 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 

Z poważaniem 

 

  Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich  

 

Andrzej Płonka 


