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       Zatwierdzam:                                                   Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. 

     Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

    OLZ.5530.3.2012.MZ     

 

RAPORT 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

22 czerwca 2012 roku. 

 

 

I. TEMAT 

 
TEMAT: „Koordynacja działań służb ratowniczych podczas prowadzenia działań 

ratowania ludzi na akwenie wodnym - zbiornik retencyjny Kluczbork”                    

pod kryptonimem „Akwen 2012”  

II. CEL 

1) przeprowadzenie działań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej                       

w Kluczborku w zakresie ratowania ludzi na zbiorniku retencyjnym Kluczbork; 

2) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego w powiecie 

kluczborskim; 

3) sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu 

ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb ratowniczych; 

4) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 

5) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego.  

 

III.  ZAŁOŻENIA  

1. Przeprowadzenie ćwiczeń w II etapach: 

Etap I – ratownictwo przy użyciu podręcznego sprzętu ratowniczego. 

Sprzęt ratowniczy: Boja SP, Pas Ratowniczy „Węgorz”, Lina asekuracyjna, deska 

ortopedyczna z kołnierzem ortopedycznym. 

Poszkodowany znajduje się w odległości ok. 20 m od brzegu, jest przytomny i utrzymuje 

się nad wodą. Ratownik przygotowuje sprzęt i w sposób bezpieczny wchodzi do wody, 

następnie kraulem ratowniczym dopływa do poszkodowanego i przy użyciu sprzętu 

zabezpiecza go. Po opanowaniu poszkodowanego, przy użyciu odpowiedniej techniki, 

holuje go do brzegu. 
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Podczas trwania pokazu akcja ratownicze będzie prowadzona równolegle przez trzy 

zespoły, w celu dokładniejszego pokazania prezentowanej techniki ratowniczej.  

Pokaz technik ratowniczych będzie występował po kolei przy użyciu, boi SP, pasa 

ratowniczego, liny asekuracyjnej. Następnie trzy osobowy zespół ratowniczy zaprezentuje 

użycie deski ortopedycznej w warunkach ratownictwa wodnego. 

Etap II – ratownictwo przy użyciu sprzętu pływającego. 

Sprzęt ratowniczy: łódź ratownicza z PSP Kluczbork, boja SP, zestaw ABC, trzech 

ratowników. 

Dwie osoby płynące na łodzi pływającej, symulują wywrotkę jednostki pływającej. Zespół 

ratowniczy po zadysponowaniu do działań podpływa do wywróconej jednostki i podejmuje 

z zwody jedynego utrzymującego się na wodzie poszkodowanego, następnie ratownik w 

sprzęcie ABC zabezpieczany z łódki, nurkuje w poszukiwaniu drugiego poszkodowanego. 

Po ok. minucie poszukiwań wydobywa go z pod wody. Załoga łodzi wciąga go na pokład i 

ewakuuje poszkodowanych na brzeg, gdzie rozpoczynają się zabiegi reanimacyjne, oraz 

przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego. 

 

IV. ZADANIA 

Określenie zadań dla poszczególnych służb: 

Straż Pożarna (PSP i OSP):  

-    przyjęcie zgłoszenia o zdarzeniu na wodzie; 

-    zadysponowanie służb ratowniczych do miejsca zdarzenia; 

- rozpoznanie i zdefiniowanie zagrożenia; 

- kierowanie i organizowanie akcji ratowniczej: 

- udzielanie przez strażaków ratowników pierwszej pomocy medycznej przedlekarskiej 

do czasu przybycia zespołów ratownictwa medycznego; 

- oznakowanie miejsca akcji ratowniczej;  

- wyznaczenie obszarów działania służb medycznych; 

- zabezpieczenie logistyczne potrzeby prowadzonej akcji; 

inne służby : Policja, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska w Kluczborku              

na podstawie decyzji KDR  (Kierującego Działaniami Ratowniczymi);   

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i służby wg swoich decyzji w miarę rozwoju 

sytuacji. 
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V. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2012 rok; 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 22 z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie 

przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

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

scenariusza ćwiczenia do dnia 31 maja 2012r. przez: 

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie 

prowadzenia działań ratowania ludzi na akwenie wodnym; 

- inne podmioty w zależności od potrzeb. 

2) Etap II polega na przekazaniu do dnia 11 czerwca 2011 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 czerwca  

2012 roku. 

3) Etap III -  przeprowadzenie ćwiczenia PZZK w dniu 22 czerwca  2012 r.  

W ramach ćwiczenia PZZK przeprowadzenie zgodnie z Planem Pracy PZZK na 2012 

rok, szkolenia doskonalącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                       

w Kluczborku  dotyczącego: 

1. Roli i znaczeniu zbiornika retencyjnego w Kluczborku dla ochrony przeciwpowodziowej 

powiatu kluczborskiego –  Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku. 

2. Organizacja, przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie ratowania ludzi na akwenach 

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

4) Etap IV -  podsumowanie ćwiczenia PZZK odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r.               

o godz. 13.30 na  posiedzeniu Zespołu. 

Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                 

stwierdził, że w związku z powstaniem zbiornika retencyjnego w Kluczborku przed PSP 

staje nowe wyzwanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i życia 

mieszkańców w zakresie niesienia pomocy osobom przebywającym i wypoczywającym 

nad wodą.  W trakcie podsumowania przedstawił cel dwudniowego szkolenia strażaków 

PSP i KSR- G przeprowadzonego przez KP PSP w Kluczborku w dniach 21-21 06.2012 r., 

którego elementem sprawdzenia nabytych w trakcie szkolenia umiejętności w zakresie 

ratowania ludzi na akwenie wodnym przez strażaków było ćwiczenie PZZK, następnie 
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przedstawił sposób prowadzenie działań strażaków ratowników w czasie ćwiczenia 

„Akwen 2012” w zakresie ratowania ludzi na zbiorniku retencyjnym w Kluczborku.               

W dalszej części podsumowania W. Kleszczyński przedstawił wykaz sił i środków 

biorących udział w ćwiczeniach, odniósł się także do wzorowego współdziałania                    

z opolskim Oddziałem WOPRU przy realizacji szkolenia strażaków i przeprowadzenia 

ćwiczeń PZZK. Na koniec swojego wystąpienia Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta 

Powiatowego PSP przedstawił wnioski dotyczące potrzeb KP PSP w Kluczborku 

niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia prowadzenia działań ratowniczych                  

na zbiorniku retencyjnym w Kluczborku, wskazał też na konieczność utworzenia zastępu 

ratownictwa wodnego na bazie JRG Kluczbork oraz potrzebie kontynuacji szkoleń                 

i ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego, w tym także w okresie zimowym. 

Mieczysław Zaleciński – Z-ca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

podkreślił znaczenie przeprowadzonego ćwiczenia „Akwen 2012” dla podwyższania przez 

dużą grupę strażaków umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w zakresie 

ratowania ludzi na akwenie wodnym. Ma to wpływ na podwyższenia stopnia 

bezpieczeństwa dla osób korzystających ze zbiornika retencyjnego. Podkreślił zarazem 

profesjonalizm prowadzonych przez strażaków działań ratowniczych na zbiorniku 

retencyjnym. Zwrócił także uwagę na duże znaczenie zbiornika retencyjnego i jego 

ważne funkcje dla ochrony przeciwpowodziowej dla powiatu kluczborskiego. 

5) Etap V - Przeprowadzanie spotkań roboczych z przedstawicielami 

reprezentujących uczestników ćwiczeń: 

- w dniu 27 kwietnia 2012r. w siedzibie  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku, 

- w dniu 15 maja 2012r. na terenie zbiorniku retencyjnego w Kluczborku. 

 

VII. TERMIN, CZAS I MIEJSCE ĆWICZENIA 

Termin :  22 czerwca 2012 r. :  
 

-   godz. 13 30  Szkolenie doskonalące: 

1. Rola i znaczenie zbiornika retencyjnego w Kluczborku dla ochrony przeciwpowodziowej 

powiatu kluczborskiego –  Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku. 

2. Organizacja, przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie ratowania ludzi na akwenach 

wodnych - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

-  godz.  1410 - ćwiczenia praktyczne. 

-  godz.  1450– zakończenie ćwiczenia. 
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Miejsce :  Zbiornik Retencyjny Kluczbork - Budynek zaplecza zbiornika, dojazd - Ligota 

Górna  ul. Gliwicka 45.   

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli :  

KP PSP w Kluczborku, OSP KSRG powiatu kluczborskiego, WOPR, Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

Oddział w Kluczborku, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego.   

IX. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIU 

1. Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku: 

1. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP,  Dowódca i Z-ca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

KP PSP w Kluczborku,  

 6 - strażaków PSP, 

Razem - 10 osób. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Powiatu Kluczborskiego z Bogacicy, Kuniowa, 

Biadacza, Jasienia i Chudoby:  

- 14 strażaków 

3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:  

2 osoby 

4. Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne 

3 osoby 

5. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski, Sekretarz Powiatu,  Rzecznik Prasowy Starosty 

Kluczborskiego oraz członkowie PZZK 

Razem - 8 osób. 

6. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku:  

- Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- 1 dyżurny PCZK. 

Razem - 2 osoby. 

7. Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego: 

Kluczbork  - 5 osób  

Wołczyn  - 1 osoba  

Byczyna  -  1 osoby 

Razem – 7 osób 

8. Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

Oddział w Kluczborku 

1 osoba 
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9. Samochody operacyjne, gaśnicze: 

- 1 samochód operacyjny (SLOp), 

- 1 samochód rozpoznania (SLRR),  

- 1 przyczepa kwatermistrzowska, 

 - 3 samochody gaśniczy średnie (GBA),  

 - 1 samochody gaśniczy ciężki GCBA 

Razem: 6 pojazdów ratowniczych   

10. Ogółem w ćwiczeniu „ AKWEN 2012 ”   uczestniczyło: 

- 47 osób, 

- 6 pojazdów samochodowych. 

Jednostki pływające:  

łodzie wiosłowe 

łodzie motorowe 

skuter ratowniczy z platformą- WOPR, 

Sprzęt ratowniczy: 

Boja SP, Pas Ratowniczy „Węgorz”, Lina asekuracyjna, zestaw PSP R-2, deska 

ortopedyczna z kołnierzem ortopedycznym, kamizelki ratunkowe, pianki do nurkowania, 

zestawy do nurkowania. 

 

X. USTALENIA I WNIOSKI 

 
Ustalenia:  
 
1. Podczas ćwiczeń podniesiono na wyższy poziom umiejętności strażaków ratowników             

w zakresie ratowania ludzi na akwenie wodnym na terenie zbiornika retencyjnego                   

w Kluczborku. 

3.  Przeprowadzanie     ćwiczeń     Powiatowego    Zespołu    Zarządzania    Kryzysowego                       

jest niezbędne w celu  koordynacji  działań, podnoszenia umiejętności służb ratowniczych  

w  sytuacjach  różnego rodzaju  zagrożeń. 

 

Wnioski: 

1. W celu zabezpieczenia efektywnych działań ratowniczych w zakresie podstawowym, 

istnieje konieczność dosprzętowienia strażaków w sprzęt asekuracyjny i ochronny               

dla ratowników taki jak pianki do pływania i nurkowania, suche skafandry do działań                

na lodzie, sprzęt osobisty oraz sprzęt ratunkowy taki jak pasy ratownicze, koła 

ratunkowe itp. W związku z powyższym został przedłożony  wykaz sprzętu ratowniczego            

do doposażenia jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku 

w ramach działań podstawowych w wysokości 28,3 tys. zł. 
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2. W przypadku konieczności podjęcia działań w zakresie specjalistycznym (prace 

podwodne) widzimy potrzebę stworzenia zastępu ratownictwa wodnego na bazie JRG 

Kluczbork. Powyższy zastęp po doposażeniu i odpowiednim przeszkoleniu mógłby podjąć 

natychmiastowe i skuteczne działania na akwenach wodnych zakresie ratownictwa                

z powierzchni jak również prac podwodnych. 

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

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

4. Należy zaplanować w okresie zimowym ćwiczenia z zakresu działań ratowniczych          

na lodzie. 

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

Pożarnej w Kluczborku, 

                                                    

                                                                          SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

                                                              Wicestarosta Powiatu 

                                        Mieczysław Czapliński                                               

                                         

 

 


