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  Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 24.05.2016 r. 

    Piotr Pośpiech 
Starosta Kluczborski 
 

OLZ.5530.3.2016.MZ 

     

 

RAPORT 

 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

16 kwietnia 2016 roku. 

 

 

I. TEMAT 

„Koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru              

w obiekcie o znaczeniu turystycznym - Grodzie Rycerskim pod Byczyną                   

pod kryptonimem „GRÓD 2016”.   

 

II. CEL 

1.Sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości systemu zarządzania kryzysowego powiatu 

kluczborskiego w sytuacji wystąpienia pożaru obiektu turystycznego, 

2. Doskonalenie umiejętności strażaków KSRG podczas prowadzenia działań  ratowniczo 

– gaśniczych na obiektach turystycznych,  

3.Współdziałanie służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu 

kluczborskiego i namysłowskiego, 

4.Sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu 

ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb ratowniczych, 

5.Współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych 

służb i straży, 

6.Sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego, 

7.Sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 

Kluczborskiego, 

8.Dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego. 
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III. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1. Plan pracy PZZK na 2016 rok. 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 8/2016 z dnia 17 marca 2016 roku                     

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

3. Dokumentacja ćwiczenia „GRÓD 2016”.  

 

IV. FORMA ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK zostało przeprowadzone w formie ćwiczenia praktycznego. 

 

V. ORGANIZACJA ĆWICZENIA: 

Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia odpowiedzialnym byli: 

1. Urszula Pękala - Duda Wicestarosta Kluczborski, Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

2. mł. bryg. Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku. 

3. Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

4. Lucjan Kędzia Główny specjalista d/s zarządzania kryzysowego reprezentujący 

Burmistrza Byczyny.  

5. Kierownik ćwiczenia: mł. bryg. Krzysztof Mikołajczyk Dowódca Jednostki Ratowniczo - 

Gaśniczej w Kluczborku.  

6. Kierujący działaniami ratowniczymi: mł. kpt. Sebastian Jantos Z-ca Dowódcy            

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kluczborku.  

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK zostało przeprowadzone w siedmiu etapach; 

Etap I - opracowanie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie przygotowania           

i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK p.k. „GRÓD 2016”.   

Etap II polegał na przygotowaniu założeń oraz scenariusza ćwiczenia przez: 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie 

prowadzenia działań ratowniczych  oraz  inne służby i podmioty w zależności od potrzeb. 

Etap III w dniu 04 kwietnia 2016 r. odbyła się wizja lokalna mająca na celu 

przygotowanie się do realizacji ćwiczenia PZZK p.k. „GRÓD 2016”.   

Etap IV – opracowanie przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Kluczborku dokumentacji 

ćwiczenia i przekazanie planu ćwiczenia uczestnikom ćwiczenia do dnia  8 kwietnia 2016 

roku. 
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Etap V - przeprowadzenie ćwiczenia w dniu 16 kwietnia 2016 r (sobota).   

Etap VI - podsumowanie ćwiczenia na terenie Grodu Rycerskiego bezpośrednio                  

po zakończeniu ćwiczenia PZZK. 

Etap VII - opracowanie raportu z ćwiczenia PZZK p.k. „GRÓD 2016”. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE ĆWICZENIA   

1. Ćwiczenie przeprowadzono w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota): 

- przygotowanie miejsca ćwiczenia od godz. 8.15 - dojazd obserwatorów, rozjemców, 

pozorantów, rozmieszczenie pozorantów), 

- rozpoczęcie ćwiczenia ok. godz. 9.50, 

- zakończenie przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) prowadzenia akcji 

ratowniczej około godz. 11.35,  

- podsumowanie ćwiczenia ok. godz. 12.15 w Grodzie Rycerskim z udziałem wszystkich 

uczestników ćwiczenia w tym rozjemców, obserwatorów.  

2. Miejsce ćwiczenia: 

GRÓD RYCERSKI -  Biskupice 58 - Gmina Byczyna.  

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku,                

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kluczborku, 

Jednostki OSP Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu kluczborskiego,                

III kompania gaśnicza ”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ,,Opole”, 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, Gród Rycerski Biskupice – Brzózki,                  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Byczyny.  

IX. ZASADY METODYCZNE ĆWICZENIA  

1. Zachowanie realizmu ćwiczenia. 

2. Przeprowadzenie  ćwiczenia  w  warunkach  utrudnionych, w  obiekcie  turystyczno – 

hotelarskim w całości o zabudowie drewnianej.  

3. Prowadzenie i przebieg ćwiczenia zgodnie z decyzjami ćwiczących. 

 

X. SYTUACJA WYJŚCIOWA ĆWICZENIA  

W dniu 16 kwietnia 2016 r. ok. godz. 10.00 w części budynku hotelowego na terenie 

Grodu Rycerskiego Biskupice – Brzózki w  gminie Byczyna w wyniku zaprószenia ognia 

wybuchł pożar. Rozpoczęła się ewakuacja osób przebywających w obiekcie. Są osoby 

poszkodowane.  
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Po otrzymaniu zgłoszenia o wybuchu pożaru dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania 

KP PSP w Kluczborku podejmuje działania zgodnie z procedurami itd.. 

Niezwłocznie dyżurny operacyjny na miejsce zdarzenia zadysponował zastępy                   

JRG Kluczbork oraz jednostki OSP należące do KSRG w powiecie kluczborskim                   

nawiązał współpracę z SK OKW PSP oraz powiadomił właściwe podmioty o zdarzeniu.  

 

XI. PODEJMOWANE ZADANIA PRZEZ REALIZATORÓW ĆWICZENIA. 

STRAŻ POŻARNA (PSP i OSP):  

- Rozpoznanie sytuacji na miejscu katastrofy; 

- określenie niezbędnych potrzeb do prowadzenia działań ratowniczych; 

- dysponowanie przez PSK dodatkowych sił i środków na potrzeby akcji ratowniczo- 

gaśniczej; 

- alarmowanie oraz dysponowanie sił i środków III kompanii gaśniczej ”Namysłów” 

Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ,,Opole”;  

- przyjmowanie jednostek w rejonie koncentracji (RK) - parking przy Stacji benzynowej 

w Kochłowicach; 

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia; 

- określenie sposobu ewakuacji, miejsca ewakuacji: 

- uwalnianie poszkodowanych;  

- ewakuacja poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej do punktu segregacji 

medycznej; 

- 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 przez Kierującego 

Działaniami Ratowniczymi (KDR) oraz KMDR (Kierujący Medycznymi Działaniami 

Ratowniczymi); 

- likwidacja powstałych zagrożeń; 

- utworzenie punktu logistycznego na potrzeby KDR; 

- zapewnienie pomocy psychologicznej dla ratowników, osób poszkodowanych                     

i ich rodzin.  

- POLICJA:  

-   zabezpieczenie miejsca zdarzenia - niedopuszczenie osób postronnych na teren akcji  

    ratowniczo- gaśniczej. 

-   zapewnienie sprawnego dojazdu i wyjazdu służb ratowniczych na teren prowadzonej  

    akcji ratowniczej poprzez kierowanie ruchem. 
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POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PCZK: 

- sprawdzenie systemu łączności i alarmowania w powiecie. 

- analiza i ocena przygotowania powiatowego i gminnego systemu zarządzania  

   kryzysowego do wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.  

- sprawdzenie zasad obiegu informacji pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP,                      

  a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami Zarządzania Kryzysowego  

  Gminy Byczyna na terenie, której wystąpiło zdarzenie.  

-  współdziałanie z WCZK. 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYCZYNIE: 

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, gminne służby zarządzania kryzysowego 

wg swoich decyzji w miarę rozwoju sytuacji w tym; 

-   alarmowanie członków zespołu i określenie składu i miejsca jego lokalizacji. 

-   nawiązanie kontaktu i przekazywanie informacji o prowadzonych działaniach z PCZK. 

-   wyznaczyć osobę do kontaktów z KDR na miejscu zdarzenia. 

-   zapewnić dodatkowy sprzęt specjalistyczny na potrzeby KDR zabezpieczenie   

    logistyczne dla osób poszkodowanych, zabezpieczenie miejsca doraźnego       

    zakwaterowania dla poszkodowanych. 

-   dysponowanie wykazem imiennym osób poszkodowanych. 

- utworzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób poszkodowanych. 

-   wyznaczyć numer telefonii stacjonarnej i komórkowej do kontaktu z rodzinami osób  

     poszkodowanych. 

-   przekazywać komunikaty do mediów. 

-   dokumentować przebieg działań w tym wydane postanowienia i decyzje                       

     oraz zadysponowanie służb i sprzętu.  

Zadania do wykonania przez uczestników ćwiczenia stanowiły katalog otwarty, 

który był w razie potrzeby przez ćwiczących rozszerzony nowymi zadaniami. 

 

XII. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIACH 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku: 

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku                                    

- Wojciech Kieszczyński, 

Kierownik ćwiczenia: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kluczborku                            

- Krzysztof Mikołajczyk, 

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - 

Maciej Kochanowski, 

Kierujący działaniami ratowniczymi: Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej             

w Kluczborku - Sebastian Jantos, 
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Kierownik pozoracji: Artur Gajewski, 

Kierownik pozoracji medycznej: Karol Grzyb, 

Oficer łącznikowy – Marcin Kot, 

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku                    

– Paweł Nowak. 

 

W ćwiczeniach udział brało 12 jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym 3 z Jednostki 

Ratowniczo - Gaśniczej PSP oraz 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych                     

do KSR-G powiatu kluczborskiego w sile 56 strażaków ratowników, 1 Lekki samochód 

ratowniczo- rozpoznawczy - pojazd operacyjny KDR – 3 oficerów operacyjnych. 

Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwóch ratowników psychologów                                

(panie współpracują z KP PSP w Kluczborku, są strażakami OSP w Kuniowie) - specjalistki 

ds. Ratownictwa Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu w zakresie pomocy 

psychologicznej strażakom oraz ofiarom wypadków i innych zdarzeń, 

Rozjemcy: 6 z KP PSP w Kluczborku. 

2 samochody – Z-ca Komendanta KP PSP w Kluczborku oraz Dowódcy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej w Kluczborku, 

Udział w ćwiczeniu  psa poszukiwawczego.  

Ogółem: 

72 osoby, 

14 pojazdów samochodowych. 

 

 Lp. Jednostka 
Typ 

samochodu ilość osób 
Odcinek 
bojowy 

Odpowiedzialny 
za alarmowanie 

1 JRG Kluczbork SLRR 3 KDR 
SK KP 

Kluczbork 

2 JRG Kluczbork GBA 2,5/27 4 OB I jw. 

3 JRG Kluczbork GCBA5/32 3 OB II jw. 

4 JRG Kluczbork SD-37 1 OB II jw. 

5 OSP Wołczyn GBA 4/16 6 OB I jw. 

6 OSP Bogacica GCBA 4/32 6 OB I jw. 

7 OSP Biadacz GBA 2,5/16 6 zabezpieczenie jw. 

8 OSP Kuniów GCBA 5/32 6 OB I jw. 

9 OSP Byczyna GBA 2,5/16 6 OB I jw. 

10 OSP Byczyna SD-32 6 OB I jw. 

11 OSP Jakubowice GBA2,5/16 6 OB II jw. 

12 OSP Chudoba GBA 2,5/16 6 OB II jw. 

  12 59   

 

 

 

 



 7 

2. Pluton pierwszy III kompanii gaśniczej ”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu 

Operacyjnego ,,Opole” 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie -Krzysztof Gacek. 

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Namysłowie - Radosław Kilan. 

5 jednostek Plutonu pierwszego  III kompanii gaśniczej ”Namysłów” Wojewódzkiego 

Odwodu Operacyjnego ,,Opole” w sile 30 strażaków ratowników.  

6 pojazdów samochodowych w tym 5 jednostek Plutonu pierwszego  III kompanii 

gaśniczej ”Namysłów” oraz 1 samochód Komendanta KP PSP w Namysłowie.  

 

Pluton pierwszy  III kompanii gaśniczej ”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu 
Operacyjnego ,,Opole” 

Lp. Jednostka 

Typ 

samochodu ilość osób 

Odcinek 

bojowy 

Odpowiedzialny 

za alarmowanie 

1 OSP Dąbrowa GBM 2,5/8 6 OB II 
SK KP 

Kluczbork 

2 OSP Pokój GBA 2,5/16 6 OB II jw. 

3 
OSP Ligota 
Książęca GBA 2,2/8 6 OB I jw. 

4 OSP Strzelce GBA 2,5/16 6 OB I jw. 

5 OSP Bukowie GCBA 4/32 6 OB I jw. 

          5 30   

 

Ogółem: 

32 osoby, 

6 pojazdów samochodowych. 

 

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

2 – Głównych rozjemców wyznaczonych  Rozkazem Nr 11/2016 OKW PSP z dnia 14 

marca  2016 r.       

1 -  pojazd samochodowy. 

 

Razem z KP PSP w Kluczborku, KP PSP w Namysłowie oraz KW PSP w Opolu                  

w ćwiczeniach wzięło udział: 

106 osób, 

21 pojazdów samochodowych.   

 

Sprzęt specjalistyczny: 

2 drabiny mechaniczne o wysięgu 30 m. (SD 30) i 37 m (SD 30) wyposażone w kosz              

na końcu drabiny. Służy do umożliwienia strażakom dojścia na wysokość, ewakuacji              

lub podania wody. 

15 zestawów ratownictwa medycznego, 

2 fantomy, 
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2 manekiny  

1 namiot ratowniczy pneumatyczny.  

 

4. Komenda Powiatowa Policji  w Kluczborku: 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji                              

w Kluczborku - Łukasz Gigiel, 

Asystent zespołu do spraw organizacji służby i spraw obronnych- Grzegorz Jagoda,                       

5  policjantów zapewniało sprawny dojazd i wyjazd służb ratowniczych na teren 

prowadzonej akcji ratowniczej poprzez kierowanie ruchem na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej oraz gminnej w miejscowości Kochłowice oraz niedopuszczenie osób 

postronnych na teren akcji, 

1 policjant pełniący dyżur w Komendzie Powiatowej Policji,  

Ogółem: 

- 8 osób, 

– 2 pojazdy samochodowe. 

 

5. Urząd Gminy w Byczynie 

Robert Świerczek Burmistrz Byczyny – Szef Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, 

4 członków GZZK w tym: Lucjan Kędzia główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego     

i obrony cywilnej, kierownik Posterunku Policji w Byczynie, inspektorzy Urzędu Miejskiego                   

w Byczynie w tym jeden odpowiedzialny za uruchomienie Punktu Informacyjnego                   

dla rodzin osób poszkodowanych, 

1 osoba - Sławomir Olejnik Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych                     

i Zawodowych  w Byczynie odpowiedzialny za uruchomienie miejsca zakwaterowania                 

dla osób poszkodowanych w Internacie w Polanowicach, 

1 osoba - Krzysztof Chałupczyński Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, 

1 osoba kierowca dla Punktu informacyjnego, 

1 osoba kierowca busa do ewakuacji poszkodowanych. 

3 pojazdy samochodowe: w tym 2 osobowe i 1 bus 15 osobowy.  

Ogółem: 

- 9 osób, 

– 3 pojazdy samochodowe. 

6. Gród Rycerski w Biskupicach – Brzózki 

Kasztelan grodu – Andrzej Kościuk, 

Pracownicy Grodu Rycerskiego -  7 osób. 

Ogółem: 

8 osób 
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7. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Urszula Pękala - Duda 

Wicestarosta Kluczborski,  

Rzecznik Prasowy Starosty Kluczborskiego - Monika Kluf. 

Ogółem: 

- 2 osoby, 

– 1 pojazd samochodowy. 

W skład PZZK wchodzą także pozostali członkowie Zespołu wymienieni                        

w Raporcie.  

 

8. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

- Szef PCZK - Mieczysław Zaleciński, 

- dyżurny PCZK – inspektor Rafał Michalewski. 

Ogółem: 

2 osoby, 

1 pojazd samochodowy. 

 

9. Pozoranci osób poszkodowanych: 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku - 15 uczniów,                       

2 opiekunów, 2 pojazdy samochodowe. 

Uczestnicy kolonii przebywający w Grodzie Rycerskim - 10 osób. 

Ogółem: 

27 osób, 

2 pojazdy samochodowe. 

 

Przydzielone kategorie poszkodowanym podczas przeprowadzonej segregacji: 

- 3 poszkodowanych o kodzie  czerwonym  w tym :  

Poszkodowani  1 i 2 – osoby które po ogłoszeniu pożaru postanowiły wyskoczyć z blanek 

poza miejsce działań – doznały złamania kości udowej prawej, złamania kostek, 

podejrzenie urazu kręgosłupa, są przytomne i strasznie krzyczą   

Poszkodowany 4 – osoba która chciała uciec z grodu po blankach, niestety                             

przy zamieszaniu potknęła się i spadła na teren grodu, wpadając do otwartej bali.        

Będzie to fantom z widoczną raną głowy, bez tętna i oddechu, którego należy 

reanimować.  

- 4 poszkodowanych o kodzie  żółtym, 

Poszkodowany 3 – osoba która odłączyła się od grupy ewakuowanych z grodu, w panice 

schowała się w lesie, gdzie chciała przeczekać całą akcję gaśniczą, niestety przez warunki 
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atmosferyczne doznała hipotermii i zasnęła. Osobę należy zlokalizować z udziałem                  

psa poszukiwawczego.  

Poszkodowany 5 – Osoba uwięziona w wieży grodu, w pierwszej fazie będzie to rozjemca 

który będzie wołał o pomoc, przez okno, następnie w zadymionym pomieszczeniu należy 

ukryć fantom, poszkodowany z oddechem, ale poparzonymi drogami oddechowymi, 

nieprzytomny.  Dostęp tylko od zewnątrz do pomieszczenia. 

Poszkodowany 6 i 7 – osoba która ukryła się pomiędzy murami grodu, w zadymionym 

pomieszczeniu nie potrafiła uciec na zewnątrz. Poparzony górne drogi oddechowe, 

poparzenia 2 stopnia dłoni i ramion. 

- 25 poszkodowanych o kodzie zielonym w tym: 

Poszkodowani 8 -15 (8 osób uczniowie ZSP Nr 2 w Kluczborku),  osoby które zostały 

obudzone i ewakuowane przez obsługę grodu na plac wewnętrzny, osoby w panice, 

krzyczące, chcące wrócić po swoje rzeczy, lekkie poparzenia dłoni i ramion.                             

Poszkodowani uczestnicy kolonii 16 – 25 (10 osób), którzy zostali ewakuowani                          

przez opiekunów z zajęć prowadzonych na terenie podgrodzia. 

 

10. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział: 

162 osoby, 

30 pojazdów samochodowych. 

Sprzęt specjalistyczny: 

2 drabiny mechaniczne o wysięgu 30 m. (SD 30) i 37 m (SD 37), 

15 zestawów ratownictwa medycznego, 

2 fantomy, 

2 manekiny,  

1 namiot ratowniczy pneumatyczny.  

W ćwiczeniu brał udział pies poszukiwawczy.  

 

XII. Ocena ćwiczenia 

 

1. Przebieg, forma i sposób przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego pozwoliły na osiągnięcie założonych celów dla ćwiczenia. 

Właściwa realizacja ćwiczenia przez wszystkie przybyłe służby i straże. 

Użyte w ćwiczeniu siły, zasoby i środki podmiotów uczestniczących w ćwiczeniu                 

były wystarczające, aby skutecznie przeprowadzić akcję ratowniczą                                          

– Urszula Pękala – Duda  Szef PZZK - Wicestarosta Kluczborski.  
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2. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na zrealizowanie działań związanych                                 

z alarmowaniem oraz dysponowaniem sil i środków KP PSP w Kluczbork, alarmowaniem                 

i dysponowaniem sil i środków Trzeciej Kompanii Gaśniczej WOO „Namysłów                     

organizacji działań medycznych i ewakuacji podczas długotrwałej akcji.                        

Ćwiczenia pozwoliły także na podniesienie umiejętności kierowania większymi związkami 

taktycznymi i organizację dowodzenia podczas akcji ratowniczej oraz podniesienia 

umiejętności obsługi posiadanego sprzętu, sposobu prowadzenia łączności radiowej, 

przestrzegania bhp, współpracy pomiędzy SK KP PSP, a SK OKW PSP - Wojciech 

Kieszczyński Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           

w Kluczborku. 

 

3. Głównym zadaniem, jakie wykonywali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 

było zapewnienie sprawnego dojazdu i wyjazdu służb ratowniczych na teren prowadzonej 

akcji ratowniczej poprzez kierowanie ruchem na skrzyżowaniu drogi powiatowej                   

oraz gminnej w miejscowości Kochłowice oraz niedopuszczenie osób postronnych                   

na teren akcji, nie wnoszę uwag i wniosków - Łukasz Gigiel Naczelnik Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. 

 

4. W związku ze zdarzeniem wystąpienia pożaru na grodzie rycerskim została 

sprawdzona gotowość do działań ratowniczo-gaśniczych, procedury informowania, 

prowadzenia działań i informacji z systemem zarządzania kryzysowego oraz administracji 

gminy.  Nie wnoszę uwag - Robert Świerczek Burmistrz Byczyny. 

 
5. Miejsce ćwiczeń, pozoracja ran u osób poszkodowanych na potrzeby ćwiczenia zostały 

przygotowane prawidłowo.  

Wprowadzone systemy powiadamiania pomiędzy uczestnikami ćwiczenia funkcjonowały 

prawidłowo i osoby biorące udział w ćwiczeniach działały zgodnie z ustaleniami                            

i procedurami - Mieczysław Zaleciński  Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

XIII. WNIOSKI 

1. Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowywania się KDR do zaistniałej sytuacji 

innej niż zamierzona przez scenariusz ćwiczeń. 

2. Ustalać hierarchię dowodzenia i kontrolować na bieżąco jej strukturę, 

3. Dobierać więcej osób i wyznaczać im zadaniu do pracy w sztabie, 

4. Planować przy tego typu ćwiczeniach użycie pojazdu SDŁ, ułatwiającego dowodzenie 

na miejscu akcji. 
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5. Ustawienie pojazdów przodem do pożaru oraz wąska droga dojazdowa mogłaby                    

przy rozgorzeniu (obiekt jest drewniany) skutecznie uniemożliwić odwrót sił i środków. 

6. Wyznaczając odcinki bojowe należy pamiętać o punkcie medycznym, który powinien              

w tej konkretnej sytuacji być osobnym wydzielonym trzecim odcinkiem. 

7. Przy opiece nad rannymi przytomnymi i stabilnymi w namiocie można wykorzystywać 

mniejszą ilość ratowników na jednego poszkodowanego. 

8. Pamiętać, aby przy wyznaczaniu punktu medycznego zapewnić odpowiednią ilość 

toreb PSP-R1 wraz z zapasem tlenu. 

9. Położyć większy nacisk na umiejętność sprawiania armatury wodno-pianowej, 

10. Dążyć do rozwiązań, aby dowodzący związkami taktycznymi (d-cy kompanii WOO). 

 nie byli wyznaczani do kierowania akcją i „wchodzili" do ćwiczeń realizując zadania           

dla całego podległego sobie pododdziału. 

11. Stosować ochronę osobistą adekwatne do zagrożeń. Wykonywanie resuscytacji                  

w ubranym hełmie na terenie punktu medycznego jest rozwiązaniem nieoptymalnym. 

Nie zwalnia to strażaków od przybycia na miejsce w kompletnym umundurowaniu 

specjalnym, lecz d -ca ma prawo i obowiązek zabezpieczyć strażaków ratowników                

przed wszystkimi zagrożeniami np. wychłodzeniem lub przegrzaniem organizmu                                   

- Adam Michniewicz Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej 

PSP w Opolu. 

 

1. Niezbędne są szkolenia obejmujące umiejętność kierowania działaniami ratowniczymi, 

w tym ciągłość kierowania i stały nadzór nad realizacją wydanych rozkazów                          

dla strażaków PSP. 

2. Należy doskonalić rozwiązania taktyczne zapewniające ciągłość podawania wody. 

- Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku. 

 

1.  Przeprowadzanie    ćwiczeń     Powiatowego    Zespołu    Zarządzania    Kryzysowego                       

jest  niezbędne w celu  koordynacji  działań Służb  Ratowniczych, służb i podmiotów 

współdziałających  w  sytuacjach  różnego rodzaju zagrożeń - Mieczysław Zaleciński  

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

                                                                                              SZEF  

                                                                                 Powiatowego Zespołu 

                                                                              Zarządzania Kryzysowego 

                                                                                 Urszula Pękala- Duda  

                                                                              Wicestarosta Kluczborski 

 


