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RAPORT 

 Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO – 27 WRZESIEŃ 2007 R. 

 
 
 
 

I. TEMAT: 

Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego  

i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

Zakres ćwiczeń: 

I część: otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia. 

II część: incydent bombowy 

 

II. CEL: 

 
1. Sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 

Kluczborskiego. 

2. Sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości i reagowania   kryzysowego Powiatu 

Kluczborskiego w sytuacji zagrożenia; 

3. Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji, straży oraz Powiatowego i Miejskiego 

Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia aktu terrorystycznego   

w siedzibie Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 

4. Doskonalenie procesu decyzyjnego i procedur postępowania kadry i pracowników 

Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Pracowni Zajęć Praktycznych  

ZSP Nr 1 w Kluczborku  w warunkach zagrożenia aktem terrorystycznym  

(w tym przeprowadzenie ewakuacji osób). 

5. Dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących reagowania kryzysowego oraz 

powinności organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia; 

    
III. PODSTAWA RZEPROWADZENIA: 

- Plan pracy PZRK na 2007 rok; 

- Zarządzenie Nr 41/07 Starosty Kluczborskiego z dnia 09 sierpnia 2007 

roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia PZRK. 

 

 

 



 

 

 

IV. ETAPY ĆWICZENIA: 

 
Etap I. 

Polegał na przygotowaniu do dnia 22 sierpnia 2007r. założeń do ćwiczenia oraz 

szczegółowego scenariusza ćwiczenia przez :  

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w zakresie sytuacji 

otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, 

- Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w zakresie zaistnienia incydentu 

bombowego .   

 

Etap II. 

Polegał na przekazaniu do dnia 5 września 2007r. uczestnikom ćwiczenia opracowanych 

założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego scenariusza ćwiczenia w celu dokonania analizy 

zgodnie z posiadanymi kompetencjami i zakresem działalności i przedstawienia 

ewentualnych uwag i wniosków w terminie do 14 września 2007r. 

• 17.09.2007 r. spotkanie z podmiotami biorącymi udział w ćwiczeniu dotyczące 

omówienia przebiegu ćwiczenia.  

• 20.09.2007 r. szkolenie doskonalące  w ramach posiedzenia PZZK Zagrożenie 

terrorystyczne w obiektach użyteczności publicznej oraz omówienie przebiegu 

ćwiczeń PZZK w dniu 27 września 2007 roku. 

  

Etap III. 

27 września 2007r. – odbyło się ćwiczenie praktyczne realizowane przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Komendę Powiatową Policji  

w Kluczborku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Starosty Kluczborskiego oraz Gminny Zespół Reagowania 

Gminy Kluczbork. 

• I część ćwiczenia: otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia. 

• II część ćwiczenia: incydent bombowy. 

 

V. MIEJSCE I CZAS ĆWICZENIA: 

 

 



 

1. Ćwiczenie przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, Pracowni Ćwiczeń Technicznych ZSP Nr 1  

w Kluczborku. 

I część: otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia – godz. 9 00 

II część: incydent bombowy – godz. 11 00 

2. W ćwiczeniu uczestniczyli: Członkowie PZZK, pracownicy Starostwa, pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Kluczborku, uczniowie i nauczyciele Pracowni Ćwiczeń 

Technicznych ZSP Nr 1 w Kluczborku, służby, straże i inspekcje powiatu 

kluczborskiego, pogotowia miejskie, pogotowie ratunkowe, zaproszeni goście  

/zał. Nr 1/. 

 

VI. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH DO ĆWICZENIA: 

 

I część: otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 4 osoby. 

2. PCZK Starosty Kluczborskiego – 3 osoby. 

3. GZR Gminy Kluczbork – 3 osoby. 

4. KP PSP w Kluczborku – jednostka JRG:  

- samochody: STAR MANN GBA 2,5/22, IVECO GCBA 4/32, IVECO FIAT 

SLRChem, DAEWOO NUBIRA Sop. 

- ilość osób: 10 

5. OSP Kuniów: 

- samochód: JELCZ GCBA 5/32 

- ilość osób: 5 

6. KP Policji: 

- samochody: 2 

- ilość osób: 6 

 

Razem: 31 osób 

 
II część: incydent bombowy 

1. PCZK Starosty Kluczborskiego – 3 osoby. 

2. GZR Gminy Kluczbork – 3 osoby. 

3. KP PSP w Kluczborku - jednostka JRG:  

a. samochody: STAR MANN GBA 2,5/22, IVECO GCBA 4/32 

b. ilość osób: 6 

4. KP Policji: 

a. samochody: 4 

 



 

b. ilość osób: 20 

5. Pogotowie Ratunkowe „Falck’: 3 osoby. 

6. Pogotowie Gazowe: 3 osoby. 

7. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 4 osoby. 

8. Pogotowie Ciepłownicze – 3 osoby.  

 

Razem: 45 osób 

 

Ilość osób w I i II części ćwiczenia: 76 osób  

  

Ewakuowano pracowników Starostwa (71 pracowników), pracowników Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku (68 pracowników), uczniów i nauczycieli Pracowni Ćwiczeń 

Technicznych ZSP Nr 1 w Kluczborku (70 osób). 

 

Ewakuowano:   209 osób 

 

 

VII. WNIOSKI: 

 

I część – otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia 

 

1. Kierującym działaniami przy zagrożeniu bioterrorystycznym na terenie powiatu 

kluczborskiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  koordynuje działania policji i straży 

pożarnej  w czasie prowadzenia akcji, podczas  której policja i straż pożarna 

wykonują zadania zgodnie ze swoimi procedurami. 

3. Dyrektor PSSE w Kluczborku, jeżeli wystąpi taka potrzeba, będzie mógł zwrócić 

się do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, Komendy Powiatowej PSP,  

w sprawie udostępnienia  środka transportu w celu zawiezienia pracowników PSSE  

na miejsce zdarzenia. 

4. Pani Małgorzata Zabierowska  PPIS  zobowiązała się do jak najszybszego zakupu  

odpowiednich opakowań służących do właściwego  zebrania i  zabezpieczenia 

podejrzanej rozsypanej zawartości pochodzącej z otwartej przesyłki  oraz samej 

przesyłki (odpowiednie foliowe worki  oraz  pojemnik). Pani Dyrektor stwierdziła, 

że  bardzo trudno jest znaleźć w placówkach handlowych jak i u producentów 

odpowiednie worki i pojemniki. Po ich zakupieniu, pod nadzorem Pani Dyrektor, 

zostanie przeprowadzone praktyczne ćwiczenie z udziałem strażaków KPPSP, 

mające na celu sprawdzenie, czy będą mogą być one używane przez strażaków  

 



 

ubranych w kombinezony gazoszczelne w czasie podejmowania i zabezpieczania  

przesyłki. 

5. W KPPSP odbyła się  narada, na której podsumowano ćwiczenia PZZK zwracając 

szczególną uwagę na sposób podjęcia rozsypanego proszku i koperty. 

6. Pani Dyrektor opracowała wzór formularza potrzebnego do potwierdzenia faktu 

przekazania podjętej na miejscu zdarzenia przez strażaków przesyłki i następnie 

przewiezionej przez strażaków  do laboratorium WSSE w Opolu (formularz 

uwzględnia istotne informacje  niezbędne do przeprowadzenia badań). 

7. KPPSP w Kluczborku zakupiła środek  NU – Cidex do dezynfekcji  powierzchni 

podejrzanych o zanieczyszczenie laseczkami wąglika oraz powierzchni 

gazoszczelnych kombinezonów. Wstępna dezynfekcja kombinezonów  ma nastąpić  

jeszcze w pomieszczeniu, przed wejściem strażaków do kabiny 

dekontaminacyjnej. Dezynfekcji w pomieszczeniu,  podlegać będzie  także 

pojemnik, w którym umieszczono zawartość podejrzanej przesyłki. 

8. W dalszym ciągu należy dążyć wspólnie do znalezienia firmy, do której należałoby 

przekazać zdezynfekowane wyposażenie pomieszczenia, w przypadku 

potwierdzenia się, że mieliśmy do czynienia z substancją stanowiącą zagrożenie 

biologiczne (komputery, kopiarki, wykładziny podłogowe itp.). 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia u osób mających kontakt                  

z podejrzaną przesyłką Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadamia Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Oleśnie będącego dysponentem ambulansów 

pogotowia ratunkowego w powiecie kluczborskim i Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Kluczborku o istniejącym zagrożeniu, w celu  zastosowania  przez 

pracowników  stosownych środków ochrony osobistej. 

10.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przedstawi Panu 

Staroście Kluczborskiemu  instrukcję sposobu postępowania w przypadku 

otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia m.in. z uwzględnieniem  sytuacji 

kiedy podejrzana przesyłka zostanie otwarta, po jej uzgodnieniu z PWIS w Opolu. 

11.  Uznaje się za celowe przeprowadzanie szkoleń dla pracowników biur podawczych  

sekretariatów urzędów miejskich, gminnych oraz ich jednostek organizacyjnych  

w zakresie sposobów zachowania się i postępowania  w sytuacji otrzymania 

przesyłki niewiadomego pochodzenia. Odpowiedzialni za przeprowadzenie 

powyższych szkoleń są kierownicy tych jednostek. 

 

II część – incydent bombowy: 

 

1. Zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia 

wywołanego zgłoszeniem o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego  

w obiekcie użyteczności publicznej lub na jego  terenie,  Komenda Powiatowa 

 



 

Policji w Kluczborku  po otrzymaniu zgłoszenia odpowiedzialna jest za 

powiadomienie wszystkich służb  np.,: Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku, pogotowia miejskie (gazowe, energetyczne, wodno-

kanalizacyjne, ciepłownicze), Centrum Powiadamiania Ratunkowego  w Oleśnie 

oraz  inne podmioty, które są  niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej. 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku powiadamia także właścicieli lub 

zarządców obiektów o zaistniałym zagrożeniu. 

2. Dla właściwej koordynacji działania wszystkich służb biorących udział w czasie 

trwania akcji ratowniczej  policjant kierujący akcją ratowniczą powinien zostać 

dodatkowo oznakowany poprzez posiadanie kamizelki  z napisem Kierujący Akcją 

Ratowniczą. 

 

Szef PZZK 
Mieczysław Czapliński  

 


