
 
 
 

RAPORT 
 

Z  ĆWICZEŃ  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 
 

7  maja 2008 R. 
 
 

I. TEMAT: 

       „Gotowość powiatowego systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kluczborskiego”. 
W celu przeprowadzenia ćwiczenia  PZZK  ustalono, że  ognisko ptasiej grypy wystąpi  na 

Fermie Drobiu w   miejscowości  Brzezinki gmina Wołczyn. 

II. CEL: 

 
Sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu 
kluczborskiego w sytuacji zagrożenia epizootycznego; 
Współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego, Gminnych Zespołów 
Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb, inspekcji, straży  
w sytuacji wystąpienia na terenie powiatu wysoce zjadliwej grypy ptaków – (HPAI); 
Sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 
Dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz 
powinności organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia; 

 
Sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 
Kluczborskiego. 

 
    

III. PODSTAWA RZEPROWADZENIA: 

 

- Plan pracy PZZK na 2008 rok; 

- Zarządzenie Nr 11/08 Starosty Kluczborskiego z dnia 11 marca 2008 roku w 

sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK. 

- Na podstawie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego Nr 20/08 z dnia 22 

kwietnia 2008 roku przeniesiono ćwiczenia PZZK z dnia 25 kwietnia 2008 

roku na dzień  07 maja /środa/ 2008 roku( z zachowaniem w dokumentacji 

ćwiczebnej obowiązującej daty 25 kwietnia 2008r.). 

 

 



 

IV. ETAPY ĆWICZENIA: 

 

Etap I. 

Polega na przygotowaniu  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku  
do dnia 21 marca 2008r. założeń oraz szczegółowego scenariusza do ćwiczenia.  

 

Etap II. 

Polega na przekazaniu do dnia 28 marca 2008r. uczestnikom ćwiczenia opracowanych 
założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego scenariusza ćwiczenia w celu dokonania przez nich 
zgodnie z posiadanymi kompetencjami i zakresem działalności i przedstawienia ewentualnych 
uwagi wniosków w terminie do 04 kwietnia 2007r. 

 

Etap III. 

W dniu 7 maja 2008r. – odbyło się ćwiczenie przeprowadzone w formie gry decyzyjnej 

realizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku. 

 

V. MIEJSCE I CZAS ĆWICZENIA: 

 

1.Ćwiczenie w formie gry decyzyjnej   przeprowadzono w dniu 7 maja 2008r. w siedzibie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w godzinach od 10.00 

do 14.30. 

2.W godzinie od 13.00 do 14.30 odbyły się ćwiczenia praktyczne składające się z dwóch 

części. Pierwsza część przygotowana przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Gminy Wołczyn polegała na pokazie rozłożenia i montażu  specjalnie przygotowanej 

według własnego pomysłu na potrzeby ćwiczenia maty dezynfekcyjnej. Następnie przez 

matę dezynfekcyjną przejechały samochody osobowe oraz ciężkie wozy strażackie, co 

potwierdziło że przygotowana mata dezynfekcyjna bardzo dobrze spełnia swoją rolę. W 

drugiej części ćwiczenia praktycznego odbył się pokaz sprzętu do 

dezynfekcji(zamgławiacza)  przygotowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Kluczborku i  Komendę Powiatową PSP w Kluczborku. 

   

 



3.  W ćwiczeniu uczestniczyli: prowadzący ćwiczenia Powiatowy Lekarz Weterynarii 

oraz   Szef i członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendant 

Powiatowej Państwowej Straży   Pożarnej w Kluczborku, Komendant Powiatowej Policji 

w Kluczborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kluczborku, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Wołczyn , przedstawiciele GZZK gminy Kluczbork, Byczyna, Lasowice Wielkie (lista 

uczestników zał. nr 1) . 

 

VI. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH DO ĆWICZENIA: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku: 
 
Skład osobowy lekarzy weterynarii uczestniczących w zwalczaniu ptasiej grypy ( HPAI ) w 
obszarze zapowietrzonym wokół ogniska tej choroby zlokalizowanego na Fermie Drobiu 
Brzezinki gm. Wołczyn. 
 
1. Zwalczanie choroby w ognisku     - 2 x 2 lek wet – pracowników Powiatowego Inspekto- 
                                                            ratu   Weterynarii w Kluczborku , ze zmianą co 12 godz 
 
Zwalczanie w ognisku od 25.04. 2008  do  27.04.2008 r. 
 
2. Obsada mat dezynfekcyjnych    -  3 x 8 lek wet. – powołanych do  tego celu decyzjami  
                                                             Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku, ze   
                                                              zmianą co 8 godz. 
 
Obsada  tych mat  od 25.04. 2008  do 25.05 2008 r.  
 
3.  Dezynfekcja i uzupełnianie środka dezynfekcyjnego na matach – 2 x 1 osoba ; osoby  
powołane do tego celu decyzjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku. 
 
Działania te od   25.04. 2008  do 25.05 2008 r. . 
 
4. Bieżący nadzór nad terenem zapowietrzonym – 2 x 2 lek. wet. - pracowników 
Powiatowego Inspektoratu   Weterynarii w Kluczborku , ze zmianą co 12 godz 
. Działania te od   28.04. 2008  do 25.05 2008 r. 
 
 
Szczegółowo : 24  lek. wet. powołanych decyzjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w   
                              Kluczborku ( osoby te  zostaną skierowane z innych powiatów   
                               województwa opolskiego do dyspozycji  tutejszego PLW ) 
                          4  lek wet. – pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  
                              Kluczborku 
                           2  tech. wet. wyznaczonych do dezynfekcji 
 
 
Razem:  30 osób. 

 



 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku : 

 

 Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej użyte do 

rozładunku, montażu oraz demontażu mat dezynfekcyjnych na drogach w strefie 

zapowietrzonej: 

1. JRG Kluczbork – GCBA IVECO – 4 osoby, 

2. OSP KSRG Wołczyn – SLRT Ford – 6 osób, 

3. OSP KSRG Wołczyn – GBA Magirus – 6 osób, 

4. OSP KSRG Gierałcice – GCBA Jelcz – 4 osoby. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku : 

 
Planowane siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w systemie 
całodobowym: 
 
Policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego             -  24 funkcjonariuszy; 
Radiowozy       -  24 pojazdy; 
 
 Do działań porządkowych  zostaną również użyte siły i środki KWP w Opolu. 
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku : 
 
            Zarząd Dróg Powiatowych w informuje, iż wyłączenie dla ruchu obszaru 
zapowietrzonego i zagrożonego wymaga podjęcia następujących działań: 
 

1. Dwie trzyosobowe brygady poruszające się samochodami Polonez TRUCK 
przewiozą i ustawią oznakowanie, które wyłączy dla ruchu drogi powiatowe 
wyznaczone do zamknięcia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

2. Codziennie jedna dwuosobowa brygada poruszająca się samochodem Polonez 
TRUCK będzie monitorować stan oznakowania.  

3. Po wygaśnięciu choroby, z chwilą otrzymania polecenia zdjęcia oznakowania jedna 
trzyosobowa brygada poruszająca się samochodem Polonez TRUCK dokona 
demontażu oznakowania.  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kluczborku : 

Siły i środki Powiatowej  Stacji  Sanitarno Epidemiologicznej w Kluczborku użyte na 
potrzeby  ćwiczenia : 11 pracowników PSSE. 
 

 



Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Wołczyn : 

 

 Na wniosek  Powiatowego Lekarza Weterynarii  gmina Wołczyn  przygotuje  8 mat 

dezynfekcyjnych, z których jedna mata będzie umieszczona  przed Fermą Drobiu                   

w Brzezinkach , a pozostałe siedem będzie rozmieszczone na drogach dojazdowych do 

obszaru zapowietrzonego. 

 

Zabezpieczenie logistyczne punktów kontrolnych przy matach dezynfekcyjnych obszaru 
zapowietrzonego dla ogniska „ptasiej grypy”  w miejscowości Brzezinki. 
 

I. Siły i środki własne 
1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

- nadzorowanie i koordynowanie działań, przygotowanie dokumentacji 

2. Członkowie OSP Wołczyn – obsługa samochodu terenowego 
- dostarczanie materiałów niezbędnych do budowy i funkcjonowania mat  

3. Sołtysi 
- przekazanie informacji 

4. Referat ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy 
- przygotowanie i rozpropagowanie ulotek i innych informacji. 

II. Zakwaterowanie i wyżywienie 
 

Lp Miejsce usytuowania maty 
na drodze 

Miejsce 
zakwaterowania Lokalizacja Liczba 

osób 

1. Krzywiczyny – Wołczyn  
(od strony Krzywiczyn) Krzywiczyny 

Świetlica Wiejska – 
budynek byłej szkoły 
podstawowej 

40 

2. Krzywiczyny – Wołczyn  
(od strony Wołczyna) Wołczyn Hotel Granpol 24 

3. Wołczyn – Skałągi 
(od strony Skałąg) Skałągi Świetlica wiejska 40 

4. Wołczyn – Skałągi  
(od strony Wołczyna) Wołczyn Remiza OSP 24 

   Razem 128 

 
Punkty zakwaterowania posiadają pomieszczenia sanitarne, sale umożliwiające rozlokowanie łóżek, 
materacy oraz pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków. Zaopatrzenie wszystkich 
punktów zakwaterowania w żywność w formie cateringu prowadzonego przez Restaurację „Pod 
Winogronami” oraz „Arkadia”. W przypadku punktu znajdującego się w hotelu Granpol, wyżywienie 
na miejscu. W wytypowanych budynkach funkcjonuje instalacja grzewcza i wodna. 
 

 



 
 
 

III. Wsparcie jednostkami OSP służb nadzorujących eksploatację mat : 
 
 
 
 

Lp Miejsce usytuowania maty na drodze Jednostka wspierająca Liczba osób 

1. Krzywiczyny – Wołczyn (od strony 
Krzywiczyn) 

OSP Komorzno 6 

OSP Szymonków 8 

2. Krzywiczyny – Wołczyn (od strony Wołczyna) 
OSP Wierzbica Górna 8 

OSP Wierzbica Dolna 4 

3. Wołczyn – Skałągi (od strony Skałąg) 
OSP Skałągi 8 

OSP Wierzchy 4 

4. Wołczyn – Skałągi (od strony Wołczyna) 
OSP Szum 6 

OSP Wąsice 6 

  Razem 50 

 
 
 
Wszystkie jednostki wspierające posiadają własne środki transportu i łączności radiowej. Z 
wsparcia służb nadzorujących zostały wyłączone jednostki OSP w Wołczynie i Gierałcicach, 
gdyż działają w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.  
 
 
 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego       –         członkowie Zespołu. 
 
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kluczborskiego   -  3 osoby. 
 
 
 
 

 



VII.       USTALENIA : 

 

1.Kierującym działaniami przy zwalczaniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI) jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku. 

 

2.W sytuacji uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu na terenie powiatu 

kluczborskiego ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii zorganizuje  spotkanie z 

podmiotami mogącymi brać czynny udział w ewentualnym zwalczaniu  HPAI. 

 

3. Powyższa procedura będzie obowiązywać  przy uzasadnionym podejrzeniu 

wystąpienia innych chorób zakaźnych zwierząt. 

 

4. W związku z otrzymaniem od Powiatowego Lekarza Weterynarii informacji o 

potwierdzonym wyniku badań laboratoryjnych dotyczącym wystąpienia grypy ptaków 

na terenie powiatu kluczborskiego,  Starosta Kluczborski w trybie alarmowym zwołuje 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w 

siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku, wspólnie z  

Powiatowym Zespołem Kryzysowym  powołanym przez Powiatowego Lekarza  

Weterynarii.  

 

5. W przypadku wydawania komunikatów i  oświadczeń dla prasy Szef PZZK wydaje je 

po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

 

6. Informację dla lokalnych mediów przekazuje osoba wyznaczona przez Szefa PZZK . 

 

7. Szef PZZK wyznaczy termin i godzinę przekazywania meldunków o wykonanych 

zadaniach przez poszczególne służby biorące udział w akcji. 

 

8. Ustalono, ze maty dezynfekcyjne w ilości i z materiałów określonych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku zostaną wykonane i dostarczone w 

ustalonym terminie przez gminy na wskazane punkty przez Powiatowego Lekarz 

Weterynarii. 

   

 



9. Dokonano ustalenia, że Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej   w 

Kluczborku przeprowadzi rozładunek wraz z montażem konstrukcji mat 

dezynfekcyjnych dostarczonych  przez gminę w miejscach wskazanych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ustalenie powyższe dotyczy również demontażu mat 

dezynfekcyjnych.  

 

10. Dokonano ustalenia , że nadzór i kontrolę w punktach lokalizacji mat 

dezynfekcyjnych prowadzić  będzie lekarz weterynarii oraz policjant z Komendy 

Powiatowej Policji. 

 

11. Środki dezynfekcyjne i uzupełnianie środka dezynfekcyjnego na matach zabezpiecza 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

12. Burmistrzowie i Wójt gmin powiatu kluczborskiego na wniosek Powiatowego 

Lekarza Weterynarii powołają rzeczoznawców ds. szacowania wartości ptaków 

przewidzianych  do  uśpienia.  Powołani  rzeczoznawcy   zostaną      przeszkoleni         w 

powyższym zakresie  oraz w zakresie stosowania odzieży ochronnej i zasad bezpiecznego 

zachowania się w ognisku choroby przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przy 

udziale Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach jego kompetencji. 

 

13. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku posiada Plan działania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń epizootycznych Ptasia Grypa  na  terenie  powiatu kluczborskiego. 

Użycie sił policyjnych przy blokowania i kontroli ruchu w obrębie strefy zapowietrzonej 

wymagać będzie potrzebę użycia sił przekraczających możliwości Komendy Powiatowej 

Policji w Kluczborku. W zależności od ustaleń służbowych do wzmocnienia działań 

Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku będą użyte siły i środki  KWP w Opolu . 

 

14. Użyte siły i zasoby  Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku na potrzeby założeń 

ćwiczenia są wystarczające . 

 

15. W czasie prowadzenia akcji zwalczania grypy ptaków lub innych chorób zakaźnych 

zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania,  gmina  wyznacza miejsca 

zakwaterowania i wyżywienia dla osób biorących udział w akcji. 

 

 



16. Decyzja o wycofaniu z obrotu jaj konsumpcyjnych pochodzących z fermy , w której 

stwierdzono ognisko ptasiej grypy, które trafiły do placówek handlowych jeszcze przed 

wydaniem  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  decyzji w sprawie określenia 

obszary zapowietrzonego  zostanie podjęta na posiedzeniu zespołu ds. oceny ryzyka 

działającego przy Państwowym Powiatowym Inspektorze Sanitarnym w Kluczborku 

przy udziale Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wycofane z obrotu jaja konsumpcyjne  

zostaną  oszacowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, który wskaże miejsce ich 

utylizacji.    

   

17. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawarł z gminami Kluczbork, Wołczyn, Byczyna 

porozumienia dotyczące realizacji zadań i współpracy w przypadku wystąpienia           

na terenie gminy jednej z chorób zakaźnych zwierząt wyszczególnionych w aneksie 

Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

 

18. Wypracowane  dokumenty decyzyjne należy przyjąć jako obowiązujące dla 

wszystkich gmin powiatu kluczborskiego 

 

 

VIII. WNIOSKI : 

 

1. Wnioskuje się o opracowanie przez Burmistrzów i Wójta gmin powiatu 

kluczborskiego przykładowej instrukcji wjazdu i poruszania  się pojazdów i osób do 

oraz w strefie zapowietrzonej. Instrukcja stanowiłaby  załącznik do wydanego  

zarządzenia przez Burmistrza i Wójta. Podstawę do wydania zarządzenia stanowi 

wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rozporządzenie w sprawie określenia 

obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wysoce zjadliwą grypą ptaków(HPAI), sposobu 

oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów na nich obowiązujących. 

 

2. Wnioskuje się do Burmistrzów i Wójta gmin powiatu kluczborskiego o przygotowanie 

jeszcze w 2008 roku trzech  mat dezynfekcyjnych , które stanowić będą zabezpieczenie 

dla gmin w sytuacji wystąpienia na swoim terenie ogniska wysoce zjadliwej grypy 

ptaków(HPAI) i innych chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu. Do 

wykonania konstrukcji maty dezynfekcyjnej można   zastosować rozwiązanie techniczne 

przedstawione w trakcie ćwiczenia praktycznego przez gminę Wołczyn, które zdaniem 

 



obecnych na pokazie przedstawicieli służb , inspekcji, straży,  członków PZZK i  GZZK 

we właściwy sposób spełnia swoje zadanie. 

 

3. Wnioskuje się do Burmistrzów i Wójta gmin powiatu kluczborskiego o przygotowanie 

jeszcze w 2008 roku  tablic ostrzegawczych służących do oznakowania   obszaru 

zapowietrzonego. Ważny jest sposób właściwego i stabilnego postawienia tablicy 

ostrzegawczej . 

 

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku wnioskuje do Burmistrzów i Wójta 

gmin   powiatu   kluczborskiego  o  wyznaczenie   miejsc grzebania   padłych   zwierząt   

z powodu choroby zakaźnej, które powinny zostać wprowadzone do Gminnych Planów 

Reagowania Kryzysowego . 

 

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wnioskuje, aby osoby 

zawodowo narażone na zakażenie się wirusem grypy ptaków oraz osoby przewidziane 

do zwalczania ogniska  grypy ptaków  co roku były szczepione przeciwko grypie 

sezonowej.  

 

6. Należy uaktualnić procedury obowiązujące przy zwalczaniu grypy ptaków w planach 

reagowania kryzysowego podmiotów biorących udział w ćwiczeniu PZZK. 

 

7. Należy prowadzić dokształcanie ludności z terenów  potencjalnie zagrożonych                

w zakresie HPAI. 

 

 

 

                                                                                                        SZEF  

                                                                                            Powiatowego Zespołu 

                                                                                        Zarządzania Kryzysowego 

 

 

                                                                                            Mieczysław Czapliński                                                                                                   

 

                                                                                          

 


