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Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. 

 

 

 

OLZ.5530.3.2013.MZ 

     

 

RAPORT 

 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

18 maja 2013 roku. 

 

 

I. TEMAT 

„ Powiatowe    manewry     KSRG    w     zakresie    ratownictwa     medycznego” 

pod kryptonimem „MANEWRY ABC 2013” 

 

II. CEL 

1) Unifikacja i weryfikacja  wiedzy  z  zakresu  Kwalifikowanej  Pierwszej  Pomocy,  wśród 

ratowników   Krajowego   Systemu   Ratowniczo  –  Gaśniczego   powiatu  kluczborskiego              

oraz pozostałych ratowników udzielających pomocy przedmedycznej;                                           

2) Zapoznanie się  ze  zmianami wytycznych  KSRG w  ramach  Kwalifikowanej  Pierwszej 

Pomocy; 

3) Wzrost poziomu umiejętności strażaków ratowników KSRG oraz innych podmiotów 

uczestniczących w  ćwiczeniach z zakresu ratownictwa medycznego;  

4) Zacieśnianie więzi pomiędzy ratownikami-strażakami OSP, PSP i innych podmiotów, 

oraz służb ratunkowych; 

5) Sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego w powiecie 

kluczborskim; 

6) Sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu 

ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb ratowniczych; 

7) Sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 

8) Dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego.  
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III.  ZAŁOŻENIA  

Manewry KSR-G powiatu kluczborskiego miały spełnić zadanie zunifikowania wiedzy                 

i umiejętności podmiotów działających oraz współdziałających w ramach KSR-G.                   

W ramach ćwiczeń zostały przeprowadzane warsztaty medyczne oraz manewry z zakresu 

ratownictwa medycznego, które wpłynęły na podwyższenie wiedzy i umiejętności                     

z zakresu podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych.    

Ponadto przeprowadzenie manewrów miało za zadanie zintegrowanie ratowników 

biorących udział w działaniach podejmowanych na terenie powiatu kluczborskiego. 

Wspólne działanie w ramach ćwiczeń pozwoliło na zdobycie nowej wiedzy, zapoznanie                           

się ze zmianami dotyczącymi procedur ratownictwa medycznego w KSRG                         

oraz zacieśnianiu więzi pomiędzy ratownikami wszystkich formacji w tym PSP, OSP, 

Policji, Wojska, Pogotowia Ratunkowego. 

Przy organizacji ćwiczenia dużo uwagi poświęcono realistycznemu ucharakteryzowaniu 

zaplanowanych scenek rodzajowych. 

IV. ZADANIA 

Określenie zadań dla poszczególnych służb: 

Scenariusz manewrów KSRG i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

przewidywał prowadzenie akcji ratowniczych przez 11 zespołów, między innymi z: 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku, jednostek ochotniczych straży pożarnych 

funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu 

kluczborskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, 

Odrzańskiego Ratownictwa Specjalistycznego, Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności 

w Szumiradzie i Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.  

Działania praktyczne poprzedziły całodzienne warsztaty tematyczne przeprowadzone              

w dniu 17 maja 2013 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku w zakresie 

kwalifikowanej pomocy medycznej oraz udzielanie pomocy poszkodowanym do czasu 

przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego.  

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

-    Jak najszybsze dotarcie do miejsca zdarzenia 

- rozpoznanie i zdefiniowanie zagrożenia; 

- kierowanie i organizowanie akcji ratowniczej; 

- udzielanie przez strażaków ratowników oraz ratowników innych formacji pierwszej   

- pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołów pogotowia ratunkowego; 

- oznakowanie miejsca akcji ratowniczej;  

-    zabezpieczenie logistyczne na potrzeby prowadzonej akcji. 
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Wykaz epizodów przeprowadzonych w czasie ćwiczeń PZZK pk. Manewry ABC 2013: 

1.  Osoba uwięziona w studni. 

 Poszkodowany nieprzytomny po upadku z wysokości 

 Potrzeba natychmiastowego transportu 

 Dodatkowe wyposażenie kamizelka KED 

2.  Uczniowie pogryzieni przez osy. 

 Wielu poszkodowanych 

 Kwestia kluczowa – opanowanie paniki 

3.  Pożar w garażu. 

 Poszkodowany strażak w strefie zadymienia 

 Zatrzymanie krążenia u poszkodowanego 

 Dodatkowy sprzęt Automatyczny defibrylator AED 

4.  Poród w samochodzie. 

 Symulacja nieskomplikowanego porodu 

 Noworodek z zatrzymanym krążeniem 

 Ograniczony dostęp do poszkodowanego 

5.   Wypadek komunikacyjny  

 Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym 

 Duża ilość urazów 

6.  Zatrucie tlenkiem węgla. 

 Miejsce działania zatrute toksycznym gazem 

 Potrzeba natychmiastowej ewakuacji 

7. Upadek z wysokości. 

 Jeden poszkodowany 

 Stan poszkodowanego ulegający ciągłym zmianom 

8. Oparzenie substancją chemiczną  

 2 poszkodowanych 

 Pierwszy - poparzony chemikaliami 

 Drugi – zatrzymanie krążenia, zatrucie wziewne 

9. Upadek z wysokości (Galeria Miodowa, Kluczbork) 

 2 poszkodowanych po upadku z dachu Galerii 

 Urazy wielonarządowe 

 Dodatkowy sprzęt - automatyczny defibrylator AED 

10. Topielec.  

 Poszkodowany znajduje się w wodzie (miejsce do kąpieli przy zbiorniku retencyjnym 

w Kluczborku) 

 Zastosowanie procedur dla osób podtopionych 
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11.  Amputacja urazowa. 

 Dwóch poszkodowanych  pilarzy 

 Uraz w wyniku amputacji  

 Dodatkowo przygniecenie kończyny u jednego z poszkodowanych 

 

V. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2013 rok; 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 14 z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie 

przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

1. Przeprowadzenie ćwiczeń w IV etapach: 

1) Etap I polega na przygotowaniu  założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego scenariusza 

ćwiczenia do dnia 30 kwietnia 2013 roku przez: 

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie 

przeprowadzenia powiatowych manewrów KSRG w zakresie ratownictwa medycznego; 

- inne służby i podmioty w zależności od potrzeb. 

2) Etap II polega na przekazaniu do dnia 10 maja 2013 roku uczestnikom ćwiczenia 

opracowanych założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego scenariusza ćwiczenia  

w celu dokonania przez nich analizy zgodnie z posiadanymi kompetencjami                

oraz zakresem działalności i przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków                                  

w  terminie do 15 maja  2013 roku. 

3) Etap III -  przeprowadzenie ćwiczenia w dniu 18 maja 2013 roku.  

W ramach ćwiczenia PZZK przeprowadzenie zgodnie z Planem Pracy PZZK na 2013 rok, 

szkolenia doskonalącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

dotyczącego: 

„ Procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażaków - ratowników  

KSRG” – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej  w  Kluczborku. 

4) Etap IV - przeprowadzanie spotkań roboczych z przedstawicielami reprezentujących 

uczestników ćwiczenia w dniu 07 maja 2013 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP                 

w Kluczborku. 

5) Etap V -  podsumowanie ćwiczenia PZZK odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r.               

o godz. 13.00 na  posiedzeniu Zespołu. 
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VII. TERMIN, CZAS I MIEJSCE ĆWICZENIA 

Termin :  18 maja 2013 r. :  

 
- o godz. 9 00   rozpoczęły się ćwiczenia,  

- o  godz. 11 00 odbyło się szkolenie doskonalące PZZK na temat: 

„Procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez  strażaków  -  ratowników   

 KSRG”, które przeprowadził Z-ca  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  

Pożarnej  w  Kluczborku. 

- od godz.  1130  udział  członków PZZK  w ćwiczeniach  na terenie Komendy Powiatowej 

PSP  w Kluczborku oraz na terenie gminy Kluczbork. 

-  godz.  1400 – zakończenie ćwiczenia. 

Miejsce : Ćwiczenia odbyły się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku            

oraz na terenie gminy Kluczbork. 

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli :  

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu,  Komenda  Powiatowa PSP w  Kluczborku,  Jednostka  

Ratowniczo  – Gaśnicza  PSP   w   Kluczborku,   Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone                 

do Krajowego Systemu  Ratowniczo –  Gaśniczego, Jednostki   Ochotniczej   Straży  Pożarnej  poza  

KSR - G,   Komenda   Powiatowa   Policji w  Kluczborku,  24  Polowa   Techniczna   Baza   Wojsk   

Łączności   J.W.  w Szumiradzie,  Pogotowie Ratunkowe NZOZ FALCK Kluczbork, Odrzańskie  

Ratownictwo  Specjalistyczne, Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu, Harcerska  

Grupa  Ratownicza, pozoranci - młodzież szkolna Zespołu Szkół Licealno – Technicznych                        

w Kluczborku, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Zespoły Zarządzania 

Kryzysowego. 

IX. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIU 

Organizatorzy Manewrów: 

 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku – 25 osób 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – 12 osób 

 Komenda Wojewódzka PSP w Opolu – 2 osoby 

 Pogotowie Ratunkowe NZOZ FALCK Kluczbork – 2 osoby 

 Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne – 2 osoby 

 Harcerska Grupa Ratownicza – 6 osób 

 Polski Czerwony Krzyż – 6 osób 

 Pozoranci z Zespołu Szkół Licealnych w Kluczborku – 6 osób 

 Pozoranci z Ochotniczych Straży Pożarnych – 14 osób 

 Razem : 75 osób  
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Uczestnicy Manewrów: 

 JRG Kluczbork 2 zastępy – 8 ratowników 

 OSP KSRG 9 zastępów – 36 ratowników 

 JW Szumirad 1 zastęp – 4 ratowników 

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 4 ratowników 

 Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne – 4 ratowników 

 Polski Czerwony Krzyż - 4 ratowników 

 Razem –  60 ratowników 

Ogółem w Manewrach ABC 2013 uczestniczyło 135 osób. 

9. Samochody operacyjne, gaśnicze: 

- 2 samochód operacyjny (SLOp) 

- 1 samochód rozpoznania (SLRR)  

- 7 samochody gaśniczy średnie (GBA)  

 - 3 samochody gaśniczy ciężki GCBA 

Razem: 13 pojazdów ratowniczych. 

10. Ogółem w ćwiczeniu „Manewry ABC 2013”   uczestniczyło: 

- 135 osób, 

- 13 pojazdów ratowniczych. 

 

X. USTALENIA I WNIOSKI 

Ustalenia:  

 
1. Podczas ćwiczeń podniesiono na wyższy poziom umiejętności strażaków ratowników             

w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej oraz udzielanie pomocy poszkodowanym 

do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego.  

3.  Przeprowadzanie   tego rodzaju  ćwiczeń  jest niezbędne w celu  koordynacji  działań, 

podnoszenia umiejętności służb ratowniczych  w  sytuacjach  różnego rodzaju  zagrożeń. 

Wnioski: 

1. Istnieje konieczność kontynuacji szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego 

tak aby liczba przeszkolonych strażaków była odpowiednia, a zdobyta  wiedza  utrwalona. 

2. W związku z dużym zapotrzebowaniem ze strony strażaków na przeprowadzania 

powyższych ćwiczeń wskazane jest zorganizowanie podobnych Manewrów ratowniczych 

corocznie w innej gminie powiatu kluczborskiego. 

Wnioskodawca: Wojciech Kleszczyński - Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku.                                                                                                                                           

                                                                                  SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

 


