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Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 06.11.2017 r. 

Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

 

OLZ.5530.6.2017.MZ 

     

 

RAPORT 

 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

08 września 2017 roku. 

 

I. TEMAT 

Powiatowo - Wojewódzkie manewry KSRG w zakresie ratownictwa                           

pod kryptonimem „MANEWRY KSRG 2017”. 

 

 

II. CEL 

1) unifikacja i weryfikacja wiedzy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy                  

wśród ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu kluczborskiego                      

i województwa opolskiego; 

2) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy w szczególności z izolowanymi zdarzeniami medycznymi; 

3) integracja służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa opolskiego; 

4) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego w powiecie 

kluczborskim; 

5) sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu 

ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb ratowniczych; 

6) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 

7) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego.  

 

III.  ZAŁOŻENIA  

Dysponowanie jednostek KSRG do wypadków masowych, jako wsparcie zespołów 

ratownictwa medycznego, lub jako jednostki zabezpieczające funkcje życiowe 

poszkodowanego i udzielające kwalifikowaną pierwszą pomoc do przyjazdu zespołu 

ratownictwa medycznego, niesie się ze sobą szereg zdarzeń z którymi muszą                            
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się zmierzyć jednostki KSRG. Wyzwania te powodują obowiązek ciągłego dokształcania 

się ratowników, oraz częstszej weryfikacji wiedzy jak i wypracowania oraz doskonalenia 

spójnych i jednakowych modelów działania.                   

Przy organizacji ćwiczenia należało realistycznie ucharakteryzować zaplanowane             

epizody - scenki rodzajowe. 

 

IV. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2017 rok; 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 36/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku                     

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego pod kryptonimem „MANEWRY KSRG 2017”. 

 

V. FORMA: 

Ćwiczenia praktyczne. 

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK należy przeprowadzić w sześciu etapach:  

1) Etap I - opracowanie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie przygotowania           

i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK p.k. „MANEWRY KSRG 2017”. 

2) Etap II - opracowanie założeń do ćwiczenia przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie przeprowadzenia manewrów KSRG 

w zakresie ratownictwa medycznego. 

3) Etap III – opracowanie dokumentacji ćwiczenia przez Naczelnika Wydziału                   

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia  Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku i przekazanie jej uczestnikom ćwiczenia do dnia 25 sierpnia 

2017 roku.  

4) Etap IV – wniesienie przez uczestników ćwiczenia ewentualnych uwag i wniosków                  

do otrzymanej dokumentacji ćwiczenia w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku. 

5) Etap V -  przeprowadzenie ćwiczenia w dniu 8 września 2017 roku.  

6) Etap VI -  podsumowanie ćwiczenia. 

VII. TERMIN, CZAS I MIEJSCE ĆWICZENIA 

Termin :  08 września 2017 r.:  

1) o godz. 11 00   rozpoczęcie  ćwiczeń,  

2) o godz. 1400   podsumowanie ćwiczeń, 

3)  o godz. 1430 zakończenie ćwiczeń.  

 

Miejsce: Ćwiczenia praktyczne odbędą się na terenie Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego w Bąkowie. 
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VIII. ZADANIA 
 

Manewry Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  województwa opolskiego                 

miały za zadanie zunifikowanie wiedzy i umiejętności podmiotów działających  w ramach 

KSRG.  

Wspólne działania ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa 

opolskiego miały przyczynić się do wypracowanie niezbędnych umiejętności 

podejmowanych na miejscu zdarzenia dotyczącymi procedur ratownictwa medycznego               

w KSRG. 

Działania praktyczne poprzedziły całodzienne warsztaty szkoleniowe przeprowadzone              

w dniu 07 września 2017 r., które dotyczyły doskonalenia zawodowego w zakresie 

ratownictwa medycznego w strukturach KSRG na terenie województwa opolskiego, 

systemów działania służb ratowniczych, rocznego działania Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Opolu, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, stany 

nieurazowe, przygotowania do manewrów. 

Podejmowane działania zespołów ratowników w czasie manewrów dotyczyły m.in.:  

- rozpoznanie i zdefiniowanie zagrożenia, 

- organizacja dowodzenia w wypadku masowym, 

- udzielanie przez strażaków ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu 

przybycia zespołów pogotowia ratunkowego 

-    resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 

-    metody udrażniania dróg oddechowych, 

-    ewakuacja przyrządowa. 

 

Wykaz epizodów – scenek  występujących w czasie ćwiczeń PZZK                                               

pk „MANEWRY KSRG 2017”: 

Zdarzenie I 

Wypadek drogowy. zderzenie dwóch samochodów. 

Poszkodowani: 

1. Kierowca I - Przytomny, nie chodzi NK=3, oddech=6/10 s (podajemy wartość  

po badaniu). Złamanie otwarte podudzia, złamanie zamknięte kości ramiennej, znaczny 

wysiłek oddechowy i ból przy nabieraniu wdechu, rana cięta łuku brwiowego - 

CZERWONY 

2. Kierowca II - Nieprzytomny NK=2 oddech=4/1 O s tętno= 19/1 O s (podajemy 

wartość po badaniu). Uraz przedramienia (otarcie z krwawieniem i złamanie otwarte), 

brzuch (twardy, napięty) przy badaniu. Jeżeli będzie prawidłowa systematyczna kontrola 

czynności życiowych ratownicy powinni wykryć wzrastające tętno i częstość oddechów - 

CZERWONY 
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3. Pasażer III - Lekkie rany cięte twarzy, po wyjściu z samochodu na widok swych 

kolegów mdleje. Jeżeli zostanie zastosowane uniesienie nóg, poszkodowany odzyskuje 

przytomność - ZIELONY 

4. Pasażer IV - Przytomny, nie chodzi, NK –1s,. oddech : 3/10 s tętno 13/10 s. Złamanie 

zamknięte kości udowej, rana cięta przedramienia, spełnia polecenia -ŻÓŁTY 

5. Pasażer V Przytomny, nie chodzi, NK = 2 s. oddech3/10/s. tętno 10/10 s. Narzeka  

na ból kręgosłupa, złamanie zamknięte kości ramieniowej, spełnia polecenia - ŻÓŁTY 

Zdarzenie II 

Wypadek drogowy, zderzenie dwóch samochodów. 

Poszkodowani: 

1. Kierowca I - Przytomny, nie chodzi NK=3, oddech=6/10 s (podajemy wartość  

po badaniu). Złamanie otwarte podudzia, złamanie zamknięte kości ramiennej, znaczny 

wysiłek oddechowy i ból przy nabieraniu wdechu, rana cięta łuku brwiowego - 

CZERWONY 

2. Kierowca II - Nieprzytomny NK=2 oddech=4/10 s tętno= 19/10 s (podajemy wartość 

po badaniu). Uraz przedramienia (otarcie z krwawieniem i złamanie otwarte), brzuch 

(twardy, napięty) przy badaniu. Jeżeli będzie prawidłowa systematyczna kontrola 

czynności życiowych ratownicy powinni wykryć wzrastające tętno i częstość oddechów - 

CZERWONY 

3. Pasażer III - Nieprzytomny, zatrzymanie krążenia, brak oddechu po udrożnieniu dróg 

oddechowych. Złamanie miednicy i krwotok wew. brzucha (twardy, napięty) przy 

badaniu. Krwotok z uszu, uraz kręgów szyjnych -CZARNY 

4. Pasażer IV - Nieprzytomny, oddech 4/10 s, NK < 2, podbite oko, uraz głowy i 

obrażenia brzucha - CZERWONY 

5. Pasażer V - Przytomny, oddech 6/10s, NK 3s, masywny krwotok z klatki piersiowej  

i pojawiające się bąbelki powietrza - CZERWONY 

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli :  

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku                        

Komendy Powiatowe PSP w województwie opolskim, Komenda Miejska PSP w Opolu,  

Jednostka  Ratowniczo  – Gaśnicza PSP w  Kluczborku, Jednostki  Ratowniczo  – Gaśnicze  

PSP województwie opolskim, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone                         

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe                       

w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego. 
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IX. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIU 

Uczestnicy ćwiczeń: 

1. Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu. 

2. Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku. 

3. Wykładowcy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu 3 osoby. 

4. Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP.  

5. Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

6. Przedstawiciele  LPR w Opolu - 2 osoby. 

7. Po 3 osoby z każdej Komendy Powiatowej/Miejskiej  w województwie opolskim                   

   - 33 osoby. 

8. Rozjemcy, pozoranci z Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku, razem 10 osób. 

9. członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz  PCZK – 6 osób. 

10. Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego – 3 osoby. 

W ćwiczeniu uczestniczyło - 61 osób. 

Samochody operacyjne, gaśnicze biorące udział w ćwiczeniu: 

- 1 samochód rozpoznania (SLRR),  

- 2 samochody gaśnicze ciężkie z autopompą GCBA, 

- 1 samochodów  gaśniczy średni z autopompą (GBA), 

W ćwiczeniu wzięły udział 4 pojazdy. 

Ogółem w ćwiczeniu „MANEWRY KSRG 2017” uczestniczyło: 

61 osób, 

4 pojazdy operacyjne i  gaśnicze. 

 

X. USTALENIA I WNIOSKI 

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie ćwiczeń „MANEWRY KSRG 2017”. 

Podsumowania dokonali;  

1) st. bryg. mgr inż. Witold TROJNAR Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

    Państwowej Straży Pożarnej, 

2) bryg. Wojciech Kieszczyński  Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku, 

3) asp. Artur Maj Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby Komendy Wojewódzkiej    

    Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

4) rozjemcy,  

5) uczestnicy.  

Ustalenia i wnioski:  
 
1. Podczas ćwiczeń zdecydowanie podniesiono na wyższy poziom umiejętności strażaków 

ratowników KSRG powiatu kluczborskiego i województwa opolskiego w zakresie 

kwalifikowanej pomocy medycznej oraz udzielania pomocy poszkodowanym                         

w wypadkach masowych do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego.  
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2. Przeprowadzanie ćwiczeń o takim charakterze jest niezbędne w celu koordynacji  

działań, podnoszenia umiejętności służb ratowniczych  w  sytuacjach  różnego rodzaju  

zagrożeń oraz do zacieśniania więzi pomiędzy ratownikami KSRG. 

  

                                                                                                

                                                                                  SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

 


