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Informacja z posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 28.06.2012 r. 

 

 

 

 W dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie 

otworzył Pan Mieczysław Zaleciński Z-ca Szefa PZZK - Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, który powitał wszystkich 

obecnych (lista obecności w załączeniu) i przedstawił następujący porządek posiedzenia:  

1) Organizacja i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne wakacje 2012 r. 

2) Podsumowanie ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod 

kryptonimem „Akwen 2012” na temat koordynacji działań służb ratowniczych podczas 

prowadzenia akcji na zbiorniku wodnym (protokół wraz z dokumentacją dotyczącą tej 

kwestii zostały wyodrębnione i przeniesione do sprawy OLZ.5530.3.2012). 

3) Szkolenie doskonalące w zakresie przedstawienia i omówienia nowego Planu 

Ratowniczego dla powiatu kluczborskiego. 

4) W porządku posiedzenia dodatkowo ujęto na wniosek Pana Mieczysława Zalecińskiego  

punkt dotyczący podjętych działań związanych z wprowadzeniem pierwszego stopnia 

alarmowego „ALFA” na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 56 z dnia 27 

czerwca 2012 r. 

Ad.1  

Organizacja i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne wakacje 2012 r. 

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku: 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, wzorem lat ubiegłych czynnie włącza  

się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 

wakacji na terenie Powiatu Kluczborskiego. W tym celu podjęte zostaną działania 

profilaktyczne. Okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje się wzrostem 

zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży zarówno na wsi jak i w mieście. Wynika to głównie 

z większej ilości czasu wolnego. Brak obowiązków szkolnych i domowych, brak 

zagospodarowania czasu wolnego i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców 

sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną małoletnich 

przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, zasadnym jest podjęcie przez Policję 

działań informacyjno- edukacyjnych i kontrolno- prewencyjnych wspólnie z innymi 

instytucjami i organizacjami. Mając powyższe na uwadze podjęte zostaną przez Komendę 

Powiatowa Policji w Kluczborku n/w przedsięwzięcia: 
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Bezpieczeństwo na drogach 

- Przeprowadzone będą kontrole środków transportu przewożących dzieci i młodzież,  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na: stan trzeźwości kierowców autobusów, braki  

w wyposażeniu (dot. również tachografów), prawidłowość oświetlenia pojazdów, dobór 

miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących 

na drodze. 

- Prowadzone będą kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi 

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, a dzieci  

w fotelikach ochronnych. 

- Nadzorem objęte zostaną poprzez odpowiednią dyslokację służb, miejsca występowania 

wzmożonego ruchu małoletnich pieszych. 

- Szczególnym nadzorem zostaną objęci uczestnicy zabaw i dyskotek głównie pod kątem 

trzeźwości kierowania pojazdów. 

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 

- Nawiązany zostanie kontakt z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. 

- Przeprowadzona zostanie kontrola prewencyjna obiektów przeznaczonych  

na wypoczynek oraz akwenów i kąpielisk celem ujawnienia wszelkich nieprawidłowości. 

-Policja, w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości występować będzie do samorządu 

o ich usunięcie. 

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 

Ponieważ nie wszystkie dzieci opuszczą miejsce zamieszkania trzecim obszarem działania 

policji będą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.  

W tym celu zaplanowana szereg spotkań z młodzieżą, których tematem będzie 

bezpieczeństwo w czasie wakacji oraz podnoszenie świadomości prawnej dzieci  

i młodzieży. Do chwili obecnej funkcjonariusze policji zorganizowali 36 tego typu spotkań. 

- Nasilona zostanie kontrola prewencyjna pod kątem ujawniania małoletnich 

naruszających przepisy prawa, szczególnie Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i Ustawę  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

- Przez cały okres wakacji prowadzone będą działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe, informując  

o przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

- Policja prowadzić będzie działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie,  

które nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku. 

- Prowadzone będą kontrole prewencyjne miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży 

głównie dążąc do ograniczenia aktów wandalizmu, 

- Wzmożoną kontrolą zostaną również objęte w miejscu zamieszkania osoby nieletnie 

przebywające na przepustkach z placówek wychowawczych i poprawczych  

lub oczekujących na miejsce w takiej placówce. 

- Systematycznie monitorowane będą  również zjawiska narkomanii, prostytucji  

i żebractwa. 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku: 
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poinformował, że jak co roku w ramach działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa w czasie wakacji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku prowadzi kontrole zgłoszonych obiektów. Wszystkie wydane w roku 

bieżącym opinie były pozytywne. 

Dla uczestników letniego wypoczynku są również zaplanowane dwa szkolenia  

z ratownictwa medycznego na odkrytych akwenach z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przy podtopieniach i utonięciach. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku na wstępie 

przypomniała, że od dnia 1 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia 

w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasady jego organizowania  

i nadzorowania (Dz.U z 2009 r. Nr 218, póz. 1696).  

   

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Zasady dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

 a także zasady jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1696). 

Zgodnie z nowymi zasadami zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży odbywa się 

wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego  

w internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza, (wraz z załącznikami),  

w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 

organizatora. Wprowadzone formularze zastąpiły dotychczasowe karty kwalifikacyjne 

obiektu. Aktualnie odstąpiono od kontroli obiektu przed rozpoczęciem wypoczynku przez 

organy inspekcji sanitarnej. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić 

uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.  

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce 

lokalizacji wypoczynku. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może 

zawiesić prowadzenie wypoczynku.  

Utworzona została elektroniczna baza danych o wypoczynku, która zawiera informacje o 

numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie  

i lokalizacji wypoczynku. Baza ta ma umożliwić rodzicom sprawdzenie wiarygodności ich 

organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym 

służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

wypoczynku.  

W związku z powyższym pełną informację o zaplanowanych formach wypoczynku dzieci  

i młodzieży podczas letnich wakacji nie tylko na terenie naszego powiatu dostępne  

są na stronie internetowej  http://www.wypoczynek.men.gov.pl. 

Zgłoszone placówki zostaną skontrolowane w trakcie trwania wypoczynku dzieci  

i młodzieży. Podczas kontroli ocenie podlegać będą przede wszystkim warunki 

higieniczno-sanitarne oraz sposób przygotowywania posiłków oraz oceny żywienia  
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na podstawie analizy jadłospisów. 

 

Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności publicznej 

 Przed sezonem letnim działania inspekcji sanitarnej są ukierunkowane  

w szczególności na te obiekty w których przewidywany jest m.in. wzmożony ruch dzieci  

i młodzieży - baseny kąpielowe, place zabaw,  ośrodki wypoczynkowe. 

Zgodnie z harmonogramem woda z basenów kąpielowych będzie pobierana co dwa 

tygodnie do badań w kierunku obecności bakterii: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, gronkowce koagulazododatnie.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobierane będą do badań 

laboratoryjnych próbki wody z wodociągów sieciowych. Aktualnie woda z nadzorowanych 

wodociągów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym. 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa m.in. dzieci i młodzieży w okresie letniego 

wypoczynku w trakcie przeprowadzanych kontroli szczególna uwaga zwracana będzie  

na zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego wprowadzanych do obrotu środków 

spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, na ich właściwą jakość zdrowotną, terminy 

ważności, znakowanie oraz legalność ich pochodzenia. Wzmożony został nadzór nad 

placówkami żywnościowo-żywieniowymi, w tym produkującymi i wprowadzającymi  

do obrotu lody oraz punktami małej gastronomi. Do badań laboratoryjnych pobrano  

6 próbek lodów- ich jakość mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. W wyniku dotychczas 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono obiektów niezgodnych  z wymaganiami.  

Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej 

 Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku prowadzą 

działania edukacyjne dzieci i młodzieży w ciągu całego roku. Tematyka prowadzonych 

działań edukacyjnych dotyczy m.in. zatruć grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, 

bąblowicy, chorób odzwierzęcych, przenoszonych przez  kleszcze, profilaktyki tytoniowej, 

meningokokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, zagrożeń wynikających  

z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, higieny osobistej oraz racjonalnego 

żywienia (np. spożywania warzyw i owoców, ograniczenia używania soli). Edukację 

bezpośrednią zostaną również objęci uczestnicy i wychowawcy wypoczynku 

organizowanego na terenie naszego powiatu. 

 

Pani Inspektor Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu Oddział                       

w Byczynie, omówiła organizację i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 

2012” w powiecie  kluczborskim. 

Zadaniem inspekcji jest kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozumianego 

szeroko transportu drogowego. Do zadań Inspekcji należy między innymi kontrola: 

dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania 

warunków w nich określonych; stanu technicznego pojazdów wykonujących transport 

drogowy; przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów  
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i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; przestrzegania szczegółowych 

zasad i warunków transportu zwierząt; przewozów materiałów niebezpiecznych; 

przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych; transportu odpadów. Kontroli 

podlegają: kierowcy wykonujący krajowyi międzynarodowy transport drogowy  

oraz niezarobkowy przewóz drogowy; przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe. 

Zadania ustawowe:  

− poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

− przeciwdziałanie degradacji dróg; 

− oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa; 

− przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym;  

− poprawa jakości świadczonych usług.  

Celem stawianym przed Inspekcją jest również wyeliminowanie tych wszystkich zjawisk 

w transporcie drogowym, które posiadają charakter patologii. Prowadzone działania 

zmuszają nieuczciwych przedsiębiorców do przestrzegania prawa.  

 Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją 

Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w 

zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania 

przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub  

w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów 

oraz zadań Inspekcji. Inspekcja współdziała również z organami samorządu 

terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. 

Kontrole autokarów w czasie wakacji 

W czasie wakacji, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012r”, inspektorzy Inspekcji 

Transportu Drogowego będą prowadzili wzmożone kontrole drogowe autokarów. Istnieje 

możliwość skontrolowania pojazdu przed wyjazdem. W tym celu należy skontaktować się 

z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. 

Kontrole przewozu osób należą do priorytetowych działań naszej formacji. Inspekcja 

Transportu Drogowego dołoży wszelkich starań, aby zbliżające się wakacje były 

bezpieczne. Dlatego jeżeli pasażerowie obawiają się o swoje bezpieczeństwo, oraz rodzice 

o bezpieczeństwo dzieci, mogą poprosić o sprawdzenie autokaru bezpośrednio przed 

wyjazdem. Inspektorzy skontrolują wtedy m.in. stan techniczny pojazdu, czas pracy 

kierowcy. 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku przekazał informację, iż działania na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji w 2012r. w znacznej części będą zbieżne z 

działaniami prowadzonymi przez funkcjonariuszy policji angażując w miarę swoich 

możliwości jak największą ilość osób. 

W celu poprawy bezpieczeństwa planowane są następujące działania: 

- Działania profilaktyczne polegające na kontrolach kąpieliska OSiR w Bąkowie pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska oraz właściwego zachowania się 

dzieci i młodzieży podczas zabaw na basenie; 

- Działania polegające na kontrolach ścieżek rowerowych, w szczególności ścieżki 

rowerowej prowadzącej do kąpieliska OSiR w Bąkowie oraz alej w parku miejskim pod 
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kątem bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do miejsca wypoczynku; 

- Działania polegające na kontrolowaniu terenów szkolnych, przyległych do szkół oraz 

parku miejskiego, czyli miejsc szczególnego gromadzenie się młodzieży  

- Działania profilaktyczne polegające na kontrolach stanu technicznego urządzeń 

zabawowych oraz urządzeń służących do gier zespołowych z uwagi na przebywanie  

na tych terenach grup dzieci i młodzieży szczególnie w godzinach popołudniowych; 

- Działania polegające na zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych dla dzieci  

i młodzieży w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. 

Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie Zwrócił uwagę,  

że miesiąc lipiec i sierpień są okresem wzmożonej i bardzo intensywnej pracy 

funkcjonariuszy straży miejskiej w Wołczynie. 

Przypomniał również, że w okresie od 09.07 do 14.07.2012 r. zaplanowany  

jest w Wołczynie „Zlot Młodzieży”. Z tego względu funkcjonariusze straży miejskiej swoje 

czynności wykonywać będą dwuzmianowo, a druga zmiana trwać będzie w godzinach od 

20.00.do 4.00. 

W związku z powyższym Pan Andrzej Szajniuk zwrócił się prośbą do Komendanta 

Powiatowego Policji w Kluczborku o pomoc przy prowadzonych czynnościach 

ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego. 

Ad. 2 

Podsumowanie ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod 

kryptonimem „Akwen 2012” na temat koordynacji działań służb ratowniczych podczas 

prowadzenia akcji na zbiorniku wodnym (protokół wraz z dokumentacją dotyczącą tej 

kwestii zostały wyodrębnione i przeniesione do sprawy OLZ.5530.3.2012). 

Ad3 

Pan Mieczysław Zaleciński w ramach szkolenia doskonalącego w zakresie przedstawienia                          

i omówienia nowego Planu Ratowniczego dla powiatu kluczborskiego przypomniał,                

że w wyniku zmiany przepisów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                   

w Kluczborku zobligowana została do opracowania Planu Ratowniczego Powiatu 

Kluczborskiego z dostosowaniem go do planu wojewódzkiego. 

Pan Zaleciński zwrócił również uwagę, że istotną kwestią w trakcie opracowywania tego 

planu są w dalszym ciągu trwające ustalenia sposobów zachowania różnych służb przy 

powstałym zagrożeniu, czy też w trakcie usuwania tego zagrożenia. 

 Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku przekazał, że działając 

na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego w dniu 30.03.2012 roku został zatwierdzony Plan Ratowniczy dla 

Powiatu Kluczborskiego. 

Został on również pozytywnie zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

Przedmiotowy Plan Ratowniczy wspomagający organizację działań ratowniczych 

krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze powiatu zawiera zgodnie  

z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia: 
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- wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące 

wspomagać organizację działań ratowniczych; 

- wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze; 

- zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań realizowanych 

przez podmioty KSRG; 

- dane teleadresowe podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej 

niebędących podmiotami KSRG oraz innych podmiotów mogących wspomagać 

organizację działań ratowniczych; 

- wykaz sił i środków podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej 

niebędących podmiotami KSRG; 

- graficzne przedstawienie obszarów chronionych; 

- wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw 

ratownictwa, zawierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer telefonu służbowego; 

- arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego. 

W dokumencie zawarte są wszystkie zadania dla PPSP oraz dla współpracujących 

podmiotów ratowniczych. 

Czynności te są realizowane na podstawie wcześniej uzgodnionych kart realizacji zadań. 

Część tych kart uzgadniano na szczeblu wojewódzkim a niektóre nawet na szczeblu 

krajowym. 

Ad.4 

Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, przedstawiciela gmin oraz Starostwa  

przedstawili realizowane  zadania w związku z wprowadzonym pierwszym stopniem 

alarmowym „ALFA”. 

 

 


