
Protokół z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w dniu 25 września 2009 r. 

 

Posiedzenie otworzył Szef PZZK Wicestarosta Kluczborski Pan Mieczysław 

Czapliński, który po przywitaniu przybyłych uczestników posiedzenia przedstawił 

porządek spotkania ustalony zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w 2009 roku. 

Porządek spotkania: 

   I Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

      1. Podsumowanie powiatowej akcji  „Bezpieczne Wakacje 2009r.”, 

      2. Ocena stanu sanitarno epidemiologicznego w okresie letnim, 

      3. Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim. 

 

   II Szkolenie doskonalące Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

      - Działania sił ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrofy kolejowej 

 

I Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

1. Podsumowanie powiatowej akcji  „Bezpieczne Wakacje 2009r.” 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku w okresie 

wakacyjnym z czynności w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009 r. ” realizował: 

 

a) Działania represyjne: 

b) Działania prewencyjno - profilaktyczne 

W okresie wakacyjnym kontrolowano niestrzeżone kąpieliska w rejonie działania 

jednostki. 

Duży nacisk położono na przestrzeganie przepisów  ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

oraz realizację akcji, którą prowadzą funkcjonariusze p.t. „Pozory mylą dowód nie” (akcja 

dotyczy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim). 

Na zakończenie w podsumowaniu Pan Komendant stwierdził, że okres wakacyjny na 

terenie Powiatu Kluczbork należy ocenić jako wysoce bezpieczne 

 

2. Ocena stanu sanitarno epidemiologicznego w okresie letnim 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku realizowała zadania  zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku w 2009 r. 

Wspólnie ze KP PSP w Kluczborku  zakwalifikowano siedem placówek (łącznie 15 

turnusów). Dwie placówki nie zostały zakwalifikowane. 

Łącznie odpoczywało 518 uczestników letniego wypoczynku. 
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Przeprowadzono 21 kontroli. 

Zdarzały się drobne uchybienia ale organizatorzy na bieżąco je usuwali. 

Zwracano uwagę na stan pomieszczeń, wyposażenie sanitariatów, poprawność 

wyżywienie dzieci. W okresie wakacji nie wpłynęła do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 

w Kluczborku żadna skarga od rodziców wyrażająca niezadowolenie z zorganizowanych 

turnusów. 

Prowadzono działania profilaktyczno-edukacyjne i na każdym turnusie pracownicy Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej uświadamiali młodzież o sposobach właściwego 

utrzymywania higieny w związku z występującą grypą oraz o sposobach zapobiegania 

innym chorobom zakaźnym, zapobieganie urazom, wypadkom, dużo uwagi poświęcano 

prawidłowemu korzystaniu z kąpieli słonecznych. 

Edukacja była również kierowana do wychowawców. 

Prowadzono kontrole żywności i żywienia w placówkach gastronomicznych. 

Przede wszystkim kontrolowano zachowanie łańcucha chłodniczego. 

Sprawdzono utrzymywanie porządku w obiektach użyteczności publicznej. 

Prowadzono wizytacje indywidualnych rolników (gospodarstw rolnych) wspólnie                    

z inspekcją pracy, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz opiekę dzieci             

w trakcie prowadzenia prac oraz czy dzieci nie są wykorzystywane w pracach rolniczych. 

W trakcie przeprowadzonych wizytacji nie stwierdzono zaniedbań. 

 

3 Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim 

Pan Janusz Krupa Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku omówił ocenę  i wnioski z przeprowadzonych kontroli w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego w 2009r. 

odnotowano: 

pożary     - 64 

miejscowe zagrożenia  -184 

fałszywe alarmy    - 3 

w sumie zdarzeń   - 251 

Z wstępnej analizy można zauważyć, że do analogicznego okresu roku ubiegłego suma 

zdarzeń zmalała o 53 przypadki. 

Odnotowano spadek pożarów w rolnictwie, obiektach mieszkalnych, produkcyjnych oraz 

użyteczności publicznej. 

W roku bieżącym odnotowano spadek strat pożarowych w stosunku do roku ubiegłego          

o 599 tyś. zł. 

Najczęstsze przypuszczalne powody powstawania pożarów to nieostrożność dorosłych, 

niesprawność urządzeń elektrycznych. 

Wniosek nasuwa się jeden - ilość zdarzeń w roku bieżącym w  stosunku do roku 

ubiegłego istotnie zmalał.  
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Działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku                

w okresie wakacyjnym: 

W obiektach gdzie organizowany był wypoczynek dzieci i młodzieży prowadzono stały 

nadzór prewencyjny oraz kontrolno rozpoznawczy gdyż są to obiekty wykorzystywane do 

innych celów.  

Prowadzono pogadanki na temat przepisów przeciwpożarowych z uczniami 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. W ramach akcji 

„Otwartych Strażnic” odbyło się sześć spotkań z młodzieżą i przeprowadzono pogadanki 

na temat ochrony przeciwpożarowej z grupą młodzieży. 

 

Część II  Szkolenie doskonalące Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

 

Działania sił ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrofy kolejowej 

Pan Jan Krupa Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku zaprezentował i omówił plan prowadzenia akcji ratowniczej w związku  

z zaplanowanym na dzień 30.09 2009r.  ćwiczeniem PZZK p.k. ”KOLEJ 2009”. 

W tym celu Pan Komendant zaprezentował film zarejestrowany kamerą przemysłową na 

stacji przeładunkowej, który obrazuje zagrożenia jakie mogą powstać w trakcie 

rozszczelnienia  cysterny z gazem propan butan w stanie płynnym. 

Komendant szczegółowo omówił również: 

- Ogólną charakterystykę katastrof kolejowych; 

- Specyfikę akcji ratunkowej katastrofy pociągu osobowego. 

 

W podsumowaniu Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski, Szef 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podziękował przedstawicielom  służb, 

inspekcji i straży za udział w posiedzeniu PZZK oraz za zaangażowanie  w realizacji zadań 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

Podkreślił także, iż na podstawie zaprezentowanych sprawozdań możemy stwierdzić, 

poprawę bezpieczeństwa w porównaniu z poprzednimi latami, a okres wakacyjny 2009 

roku należy ocenić jako wysoce bezpieczny.  

 

 


