
RAPORT 

 Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA 
KRYZYSOWEGO – 27 WRZESIEŃ 2006 R. 

 
 
 
 

I. TEMAT: 

Działanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego podczas katastrofy budowlanej 

Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Kluczborku.  

 

II. CEL: 

 
• Sprawdzenie obiegu informacji 

• Sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości i reagowania kryzysowego Powiatu 

Kluczborskiego w sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej hali widowiskowo-

sportowej 

• Doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi 

• Doskonalenie efektywności współdziałania PZRK i GZR Gminy Kluczbork  

• Doskonalenie umiejętności analizy i i oceny sytuacji podczas prowadzenia działań 

ratowniczych, ewakuacji oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia działań 

• Doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia działań ratowniczych, sposobu 

ewakuacji szkół oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych działań  

• Doskonalenie współdziałania różnych służb i instytucji podczas prowadzenia 

działań ratowniczych 

• Określenie zadań dla poszczególnych służb: 

- dokonanie oceny miejsca katastrofy 

- określenie niezbędnych potrzeb do prowadzenia działań ratowniczych 

- odcięcie dopływu mediów do obiektu hali oraz obiektów szkół 

- utworzenie punktu dowodzenia działaniami ratowniczymi 

- wyznaczenie obszarów działania służb medycznych 

- uwolnienie poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej 

- segregacja poszkodowanych 

- udzielanie pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanym 

- transport poszkodowanych do szpitali 

- przeprowadzenie ewakuacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 

- zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 

- zabezpieczenie logistyczne 

- informowanie ludności i środków masowego przekazu 

- określenie stanu bezpieczeństwa obiektu w czasie prowadzenia działań 

ratowniczych 

 



 

III. PODSTAWA RZEPROWADZENIA: 

- Plan pracy PZRK na 2006 rok; 

- Zarządzenie Nr 17/06 Starosty Kluczborskiego z dnia 04 sierpnia 2006 

roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia PZRK. 

 

IV. ETAPY ĆWICZENIA: 

 

Etap I. 

Polegał na przygotowaniu założeń do ćwiczenia, szczegółowego scenariusza ćwiczenia  

i sytuacji aplikacyjnych dla gminy Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie, podstawowej 

dokumentacji przez:  

- Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku . 

- Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku. 

 

Etap II. 

Polegał na przekazaniu do dnia 04 września 2006 r. 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 13 września 2006 r. 

– dnia 4 września 2006 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami reprezentujących 

wszystkich uczestników ćwiczeń do  /Starostwo Powiatowe w Kluczborku/, przekazano 

założenia i szczegółowy scenariusz ćwiczenia oraz sytuacji aplikacyjnej dla gmin 

Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie, zapoznano uczestników ćwiczenia z obiektem: 

Ø drogi dojazdowe 

Ø wyjścia ewakuacyjne 

Ø zaopatrzenie wodne 

Ø główny wyłącznik prądu 

Ø rozmieszczenie pomieszczeń. 

 

Etap III. 

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

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Komendę Powiatową Policji  

w Kluczborku, Powiatowy Zespół  Reagowania Kryzysowego oraz Gminny Zespół 

Reagowania Gminy Kluczbork. 

 

 

 



 

Etap IV. 

5 października 2006r. w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku, ul. Krakusa 1 odbyło się zebranie „Zespołu” podsumowujące „Działanie 

PZRK podczas katastrofy budowlanej Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Kluczborku  

ul. Mickiewicza 10”. 

 

V. MIEJSCE I CZAS ĆWICZENIA: 

 

27 września 2006 r. – Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR w Kluczborku ul. Mickiewicza 

10 godz. 9 45 

 

VI. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH DO ĆWICZENIA: 

 

W ćwiczeniu uczestniczyli: PZRK, KP PSP w Kluczborku, KPP w Kluczborku,  

GZR Gminy Kluczbork, Straż Miejska w Kluczborku, OSiR w Kluczborku, Zespoły 

Ratownictwa Medycznego – FALCK Medycyna, PSP Nr 1 w Kluczborku,  

ZSO w Kluczborku, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie 

Wodociągowe, Pogotowie Ciepłownicze,  Jednostki OSP Gminy Kluczbork,   

inne instytucje i jednostki w zależności od stwierdzonych potrzeb w czasie prowadzenia 

działań ratowniczych. 

1. PCZK Starosty Kluczborskiego – 10 osób. 

2. GZR Gminy Kluczbork – 8 osób. 

3. KP PSP w Kluczborku – jednostka JRG:  

- samochody: STAR MANN GBA 2,5/22, IVECO GCBA 4/32, SH-21 VOLVO, 

Skoda Octavia Sop. 

- ilość osób: 12 

4. OSP Kuniów: 

- samochód: JELCZ GCBA 5/32 

- ilość osób: 4 

 

5. OSP Byczyna 

- samochód: STAR GBA 1,5/16 

- ilość osób: 6 

6. OSP Biadacz 

- samochód: GBA 2,5/16 

- ilość osób: 6 

7. OSP Bogacica 

- samochód: GBA 2,5/16 

- ilość osób: 6 

 



 

 

8. OSP Kuniów 

- samochód: GCBA 5/32 

- ilość osób: 4 

9. OSP Chudoba 

- samochód: GBA 2,5/16 

- ilość osób: 6 

10.  OSP Jasienie 

- samochód: GBM 2,5/8 

- ilość osób: 6 

11.  OSP Wołczyn 

- samochód: GBM 2/8 

- ilość osób: 6 

12.  OSP Wołczyn 

- samochód: GLBM 0,1/04 

- ilość osób: 3 

13. OSP Byczyna 

- ilość osób: 6 

14. KP Policji: 

- samochody: 6 

- ilość osób: 17 

15. Zespoły Ratownictwa Medycznego  

- ambulanse 7 

- ilość osób: 29 osób 

16.  Pogotowie energetyczne  - 2 osoby 

17.  Pogotowie Gazowe – 2 osoby 

18.  Pogotowie Wodociągowe – 2 osoby 

19.  Pogotowie Ciepłownicze – 2 osoby 

20.  Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego – 2 osoby 

21.  Pomoc psychologiczna PSP – 2 osoby 

22.  Studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Nysie – 2 osoby 

23.  Straż Miejska  

- samochody: 1 

- ilość osób: 4 

 

  Razem: 147 osób   samochody: 34  

 

Ewakuowano uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (1009 osób – kadra  

i uczniowie) oraz PSP Nr 1 w Kluczborku ( 451 osób – kadra i uczniowie) 

 

Ewakuowano: 1460 osób 

 



 

 

VII. WNIOSKI: 

1/ W zakresie prowadzenia akcji ratowniczej: 

- wprowadzić jednolity system łączności dla służb biorących udział w działaniach 

ratowniczych  ponieważ jego brak powoduje utrudnienia w zakresie organizacji akcji 

ratowniczej - wniosek wysunął Pan Mieczysław Zaleciński/;  

- należy wprowadzić jako obowiązujący standard wyposażenia ZRM w zestawy  

do segregacji osób poszkodowanych oraz zestawy do oznaczania miejsc grupowania 

osób poszkodowanych w zależności od pilności udzielania im pomocy - na potrzeby 

prowadzenia działań ratowniczych w czasie wystąpienia wypadków masowych  

i katastrof - Mieczysław Zaleciński;  

- wyposażyć ambulanse ratunkowe firmy Falck obsługujące powiat kluczborski  

w urządzenia działające w systemie nawigacji satelitarnej, co pozwoli skrócić czas 

przyjazdu lekarza do pacjentów potrzebujących pilnej pomocy medycznej – Beata 

Gąsior Dyrektor Regionalny „FALCK” Medycyna Sp z o.o.; 

- należy stworzyć cyfrową bazę /opis, rzuty i przekroje/ najważniejszych obiektów 

użyteczności publicznej w poszczególnych gminach powiatu kluczborskiego /na 

potrzeby KP PSP w Kluczborku/ poprzez zobowiązanie inwestorów do złożenia 

wyszczególnionych powyżej elementów obiektu na nośniku elektronicznym przy 

występowaniu o wydawane pozwolenia na budowę - Krzysztof Lewandowski Naczelnik 

Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

2/ W zakresie współdziałania PZRK, GZR i KP PSP: 

- usprawnienie sposobu i warunków funkcjonowania Gminno-Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego w siedzibie KP PSP w Kluczborku  

na stanowisku kierowania - Janusz Krupa. 

3/ W zakresie przygotowania obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Kluczborku  

do prowadzenia działań ratowniczych: 

- wydzielić stały dostęp do obiektu dla służb ratowniczych Straż Pożarna, Zespoły 

ratownictwa Medycznego w czasie organizowanych imprez o charakterze masowym 

/ograniczenie miejsc parkingowych, zakaz parkowania w pobliżu hali/ - Janusz Krupa. 

4/ W zakresie przygotowania placówek oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej  

Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących do prowadzenia działań ewakuacyjnych: 

- ustalić osobne sygnały alarmowe /dzwonek/ do rozpoczęcia ewakuacji dla każdej ze 

szkół -  Janusz Krupa; 

- wprowadzić w ZSO możliwość ręcznego uruchomienia dzwonka w celu alarmowania 

rozpoczęcia ewakuacji - Janusz Krupa; 

- przeprowadzać ćwiczenia ewakuacji szkół co najmniej dwa razy w roku /w miesiącach 

jesiennych i na wiosnę/ - Mariusz Kaczmarski Dyrektor ZSO; 

- przeprowadzanie przez organy prowadzące szkoły lub Dyrektorów Szkół ćwiczeń 

ewakuacji szkół w miarę możliwości bez wcześniejszego powiadamiania uczestników 

 



 

ewakuacji /ćwiczenia niezapowiedziane/ - Wojciech Smolnik Naczelnik WSOIO UM  

w Kluczborku; 

- należy usprawnić system wentylacji na klatkach schodowych ZSO /oddymiacze/ - 

Janusz Krupa; 

- wykonać dodatkowe wyjście ewakuacyjne z Auli ZSO dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób tam przebywających – Janusz Krupa; 

- w przypadku wystąpienia zagrożenia należy o tym także, oprócz powiadomienia służb 

ratowniczych, dokonać poinformowania organu prowadzącego szkołę – Mieczysław 

Zaleciński. 

5/ W zakresie działania koordynatora PZRK d/s informowania ludności i środków 

masowego przekazu: 

- udoskonalić przepływ informacji pomiędzy służbami ratowniczymi a rzecznikiem 

prasowym Starosty Kluczborskiego – Wacław Wnętrzak; 

- należy zaopatrzyć rzecznika prasowego PZRK w komputer typu „laptop” posiadający 

niezależne zasilanie w kartę do podłączeń internetowych oraz przenośną drukarkę – 

Wacław Wnętrzak. 

6/ W zakresie udzielania poszkodowanym szpitalnej pomocy medycznej: 

- należy Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kluczborku doposażyć w sprzęt 

medyczny – Adam Wera Dyrektor d/s Medycznych Szpitala Powiatowego; 

- Szpital może przyjmować lekko i średnio poszkodowanych - Adam Wera; 

- w Szpitalnej Izbie Przyjęć można jednoczasowo przyjąć średnio 4 osoby 

poszkodowane - Adam Wera.             

                 
 
 
 
 
 

 


