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Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 07.06. 2011 r. 

Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

OLZ.5530.1.5.2011.ZM  

 

 

 

RAPORT 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

20 kwietnia 2011 roku. 

 

 

I. TEMAT 

„Koordynacja działań  służb ratowniczych podczas katastrofy drogowej mającej 

charakter zdarzenia masowego, zaistniałej na terenie powiatu kluczborskiego” 

pod kryptonimem „Droga 2011”.   

 

II. CEL 

1) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu 

kluczborskiego w sytuacji zagrożenia; 

2) współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych 

służb, inspekcji, straży; 

3) sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia katastrofy 

drogowej, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb 

ratowniczych; 

4) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 

5) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego               

oraz powinności organów administracji publicznej  w sytuacji zagrożenia; 

6) sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 

Kluczborskiego. 
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III.  ZAŁOŻENIA  

1. Realizm ćwiczeń. 

2. Przeprowadzenie ćwiczeń przy zachowaniu w tajemnicy jego założeń, szczegółowych 

zadań dla poszczególnych podmiotów, a w szczególności dnia i godziny rozpoczęcia 

ćwiczenia  z wyjątkiem wąskiego grona głównych organizatorów ćwiczenia. 

3.Prowadzenie ćwiczeń zgodnie z decyzjami ćwiczących. 

4. W wyniku utraty panowania nad pojazdem samochodowym dochodzi do wypadku 

drogowego na drodze powiatowej nr 1340O w okolicy miejscowości Bąków w gminie 

Kluczborku, gdzie kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwny pas ruchu 

doprowadzając do czołowego zderzenia się z autobusem wiozącym młodzież szkolną              

na wycieczkę. W wyniku zderzenia obu pojazdów poszkodowanych zostało 20 osób.  

IV. ZADANIA 

1. PSP i OSP w powiecie kluczborskim - Podjęcie działań związanych z  poszukiwaniem, 

wydobywaniem oraz udzielanie przez strażaków ratowników pierwszej pomocy 

medycznej oraz segregacja rannych do czasu przybycia zespołów ratownictwa 

medycznego, wyznaczenie obszarów działania służb medycznych, obszaru segregacji 

medycznej, obszaru udzielania pomocy i oczekiwania, obszaru transportu, rozłożenie 

namiotu ratowniczego pneumatycznego z pełnym wyposażeniem, współdziałanie KDR 

oraz KMDR (Kierujący Medycznymi Działaniami Ratowniczymi, udzielanie pomocy 

medycznej i psychologicznej,  zabezpieczenie lądowiska dla LPR na boisku sportowym             

w Bąkowie. 

2. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku –zapewnienie   utrzymania    bezpieczeństwa               

i porządku publicznego w czasie trwania akcji  ratowniczej  w tym  niedopuszczanie  osób 

postronnych na teren akcji ratowniczo-gaśniczej zapewnienie  sprawnego  dojazdu  służb 

ratowniczych na teren akcji poprzez kierowanie  ruchem  ewentualne  zamknięcie  ruchu, 

zorganizowanie objazdów, identyfikacja osób poszkodowanych poprzez sporządzenie listy 

poszkodowanych, zabezpieczenie pozostawionego mienia na miejscu zdarzenia – 

wyznaczenie miejsce ich składowania, lokalizacja i  poszukiwanie  osób  poszkodowanych 

na miejscu akcji. 

3. FALCK Medycyna sp. z o.o. Region Opolski Oddział w Kluczborku udzielanie pomocy 

medycznej poszkodowanym, współdziałanie KMDR oraz KDR.  

4. Działanie PCZK, utworzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób poszkodowanych           

i punktu kontaktu z mediami, zwołanie w trybie natychmiastowym grupy Operacji            

i Działań d.s. katastrofy komunikacyjnej PZZK, współpraca z GZZK i WCZK OUW. 

5. Działanie GZZK w  Kluczborku,  uruchomienie  Stałego  Dyżuru  na  rzecz  zarządzania  

kryzysowego  w tym  zabezpieczenie autobusu dla osób poszkodowanych, tymczasowego  
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miejsca zakwaterowania. 

  

V. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2011 rok; 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 14/11 z dnia 22 lutego 2011 roku                  

w sprawie  przygotowania   i   przeprowadzenia   ćwiczenia   Powiatowego   Zespołu   

Zarządzania  Kryzysowego.         

3. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 25/11 z dnia 11  kwietnia 2011 roku                  

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kluczborskiego  Nr 14 z dnia  22  lutego 2011 

roku w sprawie przygotowania   i   przeprowadzenia   ćwiczenia   Powiatowego   Zespołu   

Zarządzania  Kryzysowego. 

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

Etap I polegał na przygotowaniu  założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego 

scenariusza ćwiczenia do dnia 15 kwietnia 2011r. przez: 

1. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie 

prowadzenia działań ratowniczych; 

2. Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w odniesieniu do sposobów realizacji 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia działań ratowniczych; 

3. inne podmioty w zależności od potrzeb. 

Etap II -  Przeprowadzanie spotkań roboczych z przedstawicielami 

reprezentujących uczestników ćwiczeń: 

1. W dniu 12 kwietnia 2011r.w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 

2. W dniu18 kwietnia 2011r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.  

 

Etap III -  przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego w dniu 20 kwietnia 2011r.  

 
Etap IV – posiedzenie PZZK w celu podsumowania ćwiczeń. 

W dniu 25 maja 2011r. odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku 

posiedzenie PZZK, na którym dokonano oceny i podsumowania przebiegu ćwiczenia PZZK 

„DROGA 2011”. W pierwszej kolejności zaprezentowany został reportażu filmowy               

z przebiegu ćwiczeń PZZK „DROGA 2011”. 

Następnie dokonano oceny przygotowania Powiatu Kluczborskiego do reagowania                 

w sytuacji wystąpienia katastrofy drogowej poprzez przedstawienie sprawozdań 

poszczególnych służb z przeprowadzonych działań  obejmujących: 
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a) cel ćwiczenia, 

b) podjętych decyzji zgodnie  z obowiązującymi procedurami, 

c) wykorzystanych sił i środków, 

d)współdziałania z innymi służbami,   

e) wnioski  i zalecenia, 

dla:  

1. Prowadzenia działań ratowniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego / KSR-G/ i współdziałania z innymi jednostkami – przedstawił Komendant 

Powiatowy PSP.  

2. Zabezpieczenia medycznego w tym: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

przez strażaków ratowników- Komendant Powiatowy PSP. 

3. Bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego na terenie katastrofy drogowej - Komendant 

Powiatowy Policji.  

4. Działania podjęte przez gminę Kluczbork - Przedstawiciel GZZK w Kluczborku. 

5. Podjętych działań przez Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego - Szef PCZK,   

6. Możliwości współdziałania ze strony PKS  w Kluczborku w czasie prowadzenia  akcji 

ratowniczych na terenie powiatu Kluczborskiego -  Przedstawiciel PKS w Kluczborku Sp.  

z o.o.. 

7.Dokonano także niezbędnych ustaleń oraz przedstawiono  wnioski mające na celu  

zapewnienie właściwego współdziałania  w czasie prowadzenia działań ratowniczych 

związanych  z katastrofą drogową. 

8. W ramach posiedzenia PZZK w drugiej jego części została dokonana przez 

Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku prezentacja specjalistycznego sprzętu              

do  prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

VII.  MIEJSCE I CZAS ĆWICZENIA 

1. Ćwiczenie praktyczne przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2011 roku na drodze 
powiatowej 1314O w okolicach miejscowości Bąków w gminie Kluczbork 

  -  godz.  21.07 – rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych. 

  - zakończenie ćwiczeń przez jednostki PSP i OSP  nastąpiło o godz. 23.10, powrót  

ostatniej jednostki o godz. 23.38 (łączny czas trwania ćwiczeń wynosi 2 godziny                     

i 3 minuty). 

 -  godz. 030 – zakończenie  ćwiczenia PZZK. 

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli : KP PSP w Kluczborku, OSP KSRG powiatu kluczborskiego,          

KP Policji w Kluczborku, Zespoły Ratownictwa Medycznego FALCK Medycyna sp. z o.o. 
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Region Opolski Oddział w Kluczborku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, 

rozjemcy z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Odrzańskiej Grupy Ratowniczej, 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  

w Kluczborku, Straż Miejska w Kluczborku, służby gminne i powiatowe. 

 

IX. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIACH 

1. Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku: 

- 2 samochody gaśnicze średni (GBA) i ciężki(GCBA): 2 zastępy straży pożarnej                        

   w tym 8 strażaków ratowników, 

- 1 samochód operacyjny (SLOp) w tym – 3 osoby z kadry dowódczej, 

- 1 samochód rozpoznania (SLRR) w tym 1 osoba,  

- 1 przyczepa kwatermistrzowska, 

- 5 funkcjonariuszy PSP 

Razem 4 samochody pożarowe 17 osób. 

Ochotnicza Straż Pożarna Powiatu Kluczborskiego (w KSRG) 

OSP Kuniów: 

- 1 samochód gaśniczy średni (GBA), 1 zastęp - 6 strażaków ratowników 

- 1 samochód ratownictwa – technicznego (SRt) 1 zastęp - 3 strażaków ratowników,  

- 1 samochód kwatermistrzowski (SLKw) 1 zastęp - 6 strażaków ratowników , 

- namiot pneumatyczny 37 m kw. 

OSP Bogacica 

- 1 samochód gaśniczy średni (GBA), 1 zastęp - 5 strażaków ratowników 

- 1 samochód gaśniczy średni (GCBA), 1 zastęp - 5 strażaków ratowników 

OSP Chudoba 

- 1 samochód gaśniczy średni (GBA), 1 zastęp - 6strażaków ratowników 

oraz OSP Bąków: 

- 1 samochód gaśniczy lekki (GLM), 1 zastęp - 4 strażaków ratowników 

Razem 7 samochodów pożarowych 35 osób. 

Ogółem KSRG 11 samochodów pożarowych 52 osoby. 

 

Na miejsce zdarzenia zadysponowano: 

2 psychologów w ramach Wojewódzkich Specjalistów ds. Ratownictwa Opolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP, 

 

2. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku: 

Siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku: 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - 8 funkcjonariuszy, 

Wydział Kryminalny - 2 funkcjonariuszy, 
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Rzecznik Prasowy – 1 funkcjonariusz 

Radiowozy – 5 radiowozów. 

Pies służbowy 1 

Ogółem: 11 funkcjonariuszy, 5 radiowozów, 1 pies służbowy.  

 

3. FALCK Medycyna sp. z o.o. Region Opolski Rejon Kluczbork: 

3 ratowników medycznych, 

1 karetka pogotowia typu „P” (podstawowa). 

 

4. - 20 pozorantów w tym 2 opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Ogólnokształcącego w Kluczborku w tym: 
7 o kodzie  zielonym, 
8 o kodzie  żółtym, 
 5 o kodzie  czerwonym.   

5. - 10 rozjemców z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Odrzańskiej Grupy 

Ratowniczej 

 

6. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

Starosta Kluczborski oraz czterech członków  grupy Operacji i Działań PZZK( Komendant 

Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 

Dyrektor PCPR)  

Razem - 5 osób. 

7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku:  

- Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- 2 dyżurnych PCZK. 

Ogółem 3 osoby. 

8. Rzecznik Prasowy Starosty Kluczborskiego. 

9. Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego: 

Kluczbork  - 5 osób (uruchomienie Stałego Dyżuru) 

Wołczyn  - 1 osoba  

Byczyna  -  1 osoby 

Lasowice Wielkie – 1 osoba. 

 

10. - 1 autobus PKS sp. z o.o. w Kluczborku – przewóz pozorantów. 

11. - 1 samochód prywatny. 

 

Ogółem w ćwiczeniu „ Droga 2011 ”   udział wzięło: 

- 115 osób, 

- 19 pojazdów samochodowych. 
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X. USTALENIA I WNIOSKI 

 
 
Ustalenia:  
 
1. Kierującym Działaniami Ratowniczymi w sytuacji wystąpienia katastrofy drogowej          

na terenie powiatu kluczborskiego jest Komendant Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku. 

2. Podczas ćwiczeń wypracowano sposób działania oraz współdziałania pomiędzy 

podmiotami biorącymi udział w działaniach w przypadku zaistnienia katastrofy drogowej 

mającej charakter zdarzenia masowego. 

3.  Przeprowadzanie     ćwiczeń     Powiatowego    Zespołu    Zarządzania    Kryzysowego                       

jest  niezbędne w celu  koordynacji  działań Służb  Ratowniczych  w  sytuacjach  różnego    

rodzaju  zagrożeń. 

 

Wnioski: 

 
1. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń wykazało, że podczas zdarzeń z dużą ilością 

poszkodowanych w wypadku masowym do zdarzenia będą dysponowane duże siły              

i środki zarówno jednostek służby zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, policji oraz innych 

służb. W związku z powyższym sugeruje się, aby pierwsza przybyła na miejsce jednostka 

zabezpieczyła na miejscu zdarzenia odpowiednią ilość miejsca do działań                           

dla dodatkowych sił ratowniczych. Konieczność wyznaczenia stref segregacji, rozbicia 

namiotów medycznych, ewakuacyjnych, lokalizacji samochodów ratowniczych                    

oraz zabezpieczenia prawidłowego przejazdu bądź ewentualnego miejsca zawracania 

powoduje znaczne powiększenie się powyższej strefy w stosunku do standartowych 

działań ratowniczych. Z przeprowadzonej analizy ćwiczeń wynika, że wymagane byłoby 

zabezpieczenie około 75 m przed i za miejscem wypadku. 

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

Pożarnej w Kluczborku oraz Jacek Tomczak – Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku. 

 
2. Należy wprowadzić jako obowiązujący standard posiadania i wyposażenia Zespołów 

Ratownictwa Medycznego  w zestawy do segregacji osób poszkodowanych na potrzeby 

prowadzenia działań ratowniczych w czasie wystąpienia zdarzeń z dużą ilością 

poszkodowanych. Powyższe wymagania nie są uwzględnione przy podpisywaniu 

kontraktów przez NFZ z podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa 

medycznego. W związku z powyższym należy zasygnalizować powyższy problem            

u odpowiednich jednostek odpowiedzialnych za kontraktowanie powyższych usług.            
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Jest to kontynuacja wniosku zgłoszonego przez Mieczysław Zalecińskiego – Szefa PCZK                   

w raporcie z ćwiczeń PZZK przeprowadzonych 27 września 2006 roku p. n. - Działanie 

PZRK podczas katastrofy budowlanej Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Kluczborku.  

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

Pożarnej w Kluczborku 

 

3. Należy wyznaczyć w razie konieczności, na prośbę Szefa PCZK / Szefa GZZK                       

przez Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku,  policjanta do  prac w ramach PCZK                   

lub GZZK w sytuacji wystąpienia katastrofy komunikacyjnej lub innej sytuacji kryzysowej 

z dużą ilością poszkodowanych, w celu sporządzenia listy imiennej  tych osób. Lista osób 

poszkodowanych jest niezbędna dla funkcjonowania uruchamianego Punktu 

kontaktowego dla rodzin osób poszkodowanych.  

Wnioskodawca: Mieczysław Zaleciński – Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

4. W sytuacji powołania Sztabu Kryzysowego Szefa OC i PZZK niezbędnym jest włączenie 

do jego składu przedstawiciela Policji celem właściwego współdziałania                             

oraz koordynowania działań z innymi podmiotami. 

Wnioskodawca: Jacek Tomczak – Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku. 

 

5. Należy sporządzić na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Powiecie 

Kluczborskim przez gminy i Starostwo Powiatowe listy osób posługujących się biegle 

znajomością języków obcych, w tym tłumaczy przysięgłych niezbędnych do kontaktów              

z cudzoziemcami  w sytuacjach kryzysowych, szczególnie przy zdarzeniach z dużą liczbą 

poszkodowanych. 

Wnioskodawca: Mieczysław Zaleciński – Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

  
 
                                                                                SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

                                                        Mieczysław Czapliński                                               

                                                   Wicestarosta Powiatu 
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