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    Zatwierdzam:                                                     Kluczbork, dnia 04.11.2018 r. 

 

    Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

 

 

OLZ.5530.5.2018.MZ       

     

 

RAPORT 

 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

15 września 2018 roku. 

 

 

I. TEMAT 

Koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru                 

w obiekcie administracyjno-hotelowym pod kryptonimem „KOLEJ 2018”. 

 

II. CEL 

1) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości systemu zarządzania kryzysowego 

powiatu kluczborskiego w sytuacji wystąpienia pożaru dużego obiektu administracyjno-

hotelowego.  

2) współdziałanie służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu 

kluczborskiego i namysłowskiego; 

3) doskonalenie umiejętności strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

podczas prowadzenia działań  ratowniczo – gaśniczych na obiektach administracyjno-

hotelowych;  

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; 
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7) sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 

Kluczborskiego; 

8) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego. 

III. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1. Plan pracy PZZK na 2018 rok. 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 39/2018 z dnia 03 września 2018 roku                     

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

3. Dokumentacja ćwiczenia „KOLEJ 2018”. 

 

IV. FORMA ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK zostało przeprowadzone w formie ćwiczenia praktycznego. 

 

V. ORGANIZACJA ĆWICZENIA 
 

1. Za przygotowanie organizacyjne ćwiczenia odpowiedzialnymi byli: 

- Urszula Pękala-Duda Wicestarosta Kluczborski, Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego,  

- kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                            

w Kluczborku, 

- Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku,                              

przy współudziale wyznaczonych uczestników ćwiczenia. 

2. Dariusz Dec reprezentujący Burmistrza Kluczborka.  

3. Kierownik ćwiczenia: kpt. Sebastian Jantos p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej  w  Kluczborku. 

4. Kierujący działaniami ratowniczymi: kpt. Michał Maj, d-ca zmiany JRG w Kluczborku                 

5. Główny Rozjemca: st.kpt. Łukasz Olejnik  KW PSP Opole.       

6. Kierownik pozoracji: mł. asp. Karol Grzyb 

       

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK zostało przeprowadzone w sześciu etapach:  

1) Etap I - opracowanie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie przygotowania           

i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK p.k. „KOLEJ 2018”. 

2) Etap II - opracowanie założeń oraz szczegółowego scenariusza ćwiczenia                                 

przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie 

przeprowadzenia manewrów KSRG w sytuacji wystąpienia pożaru dużego obiektu 

administracyjno-hotelowego. 
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3) Etap III – opracowanie dokumentacji ćwiczenia przez Naczelnika Wydziału                   

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia  Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku.                                           

4)  Etap IV -  przeprowadzenie ćwiczenia w dniu 15 września 2018 roku.  

5) Etap V -  podsumowanie ćwiczenia w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku. 

6) Etap VI -  opracowanie raportu z ćwiczenia PZZK p.k. „KOLEJ 2018”. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE ĆWICZENIA 

1. Ćwiczenie przeprowadzono w dniu 15 września 2018 r. (sobota): 

- przygotowanie miejsca ćwiczenia od godz. 8.00 - dojazd obserwatorów, rozjemców, 

pozorantów, rozmieszczenie pozorantów), 

- rozpoczęcie ćwiczenia praktycznego ok. godz. 10.50, 

- zakończenie przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) prowadzenia akcji 

ratowniczej około godz. 12.15. 

- podsumowanie ćwiczenia odbyło się ok. godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP        

w Kluczborku z udziałem wszystkich uczestników ćwiczenia w tym kierownika ćwiczenia, 

kierujących działaniami ratowniczymi, rozjemców, obserwatorów, pozorantów, członków 

PZZK, służb zarządzania kryzysowego gm. Kluczbork, Wołczyn, Byczyny i Lasowic 

Wielkich.  

- zakończenie ćwiczeń PZZK p.k. „KOLEJ 2018” o godz. 13.30. 

2. Miejsce ćwiczenia: 

Ćwiczenia praktyczne odbyły się na terenie obiektu budynku starej nieczynnej 

parowozowni  PKP w Kluczborku ul. Sikorskiego 18. 

Współrzędne geograficzne: 50º57'49.95'' N 18º12'31.374'' E. 

 

Szkic sytuacyjny 
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VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli :  

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

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

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu 

kluczborskiego, III Kompania Gaśnicza ”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu 

Operacyjnego ,,Opole”, Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, PKP SA. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Rejon Administrowania i Utrzymania 

Nieruchomości w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Burmistrza 

Kluczborka, przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego gminy Wołczyn, Byczyna, 

Lasowice Wielkie.  

 

IX. ZASADY METODYCZNE ĆWICZENIA  

1. Zachowanie realizmu ćwiczenia. 

2. Przeprowadzenie  ćwiczenia  w  warunkach bardzo utrudnionych, terenie obiektu 

budynku starej parowozowni PKP w Kluczborku ul. Sikorskiego 18. 

3. Prowadzenie i przebieg ćwiczenia zgodnie z decyzjami ćwiczących. 

 

X. SYTUACJA WYJŚCIOWA ĆWICZENIA 
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W dniu 15 września 2018 r. ok. godz. 10.50 w budynku administracyjno-hotelowym                  

na terenie nieczynnej parowozowni w Kluczborku w pomieszczeniu hydroforowni 

prowadzono prace naprawcze z wykorzystaniem palnika na propan-butan.                         

Podczas przerwy pracownicy zauważają wydobywający się z tego pomieszczenia dym                   

i próbują samodzielnie ugasić pożar. W trakcie tych działań dochodzi do wybuch 11 kg 

butli z gazem. Są osoby poszkodowane, osoby z oparzeniami, zatrute dymem, 

przygniecione itp.). Pożar rozprzestrzenia się, zadymieniu ulega cały obiekt. Rozpoczęto 

prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuację osób przebywających                      

w obiekcie. 

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 SK KP PSP dodatkowych sił i środków na potrzeby akcji 

ratowniczo- gaśniczej; 

- 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; 

- POLICJA:  

-   zabezpieczenie miejsca zdarzenia- niedopuszczenie osób postronnych na teren akcji  
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    ratowniczo- gaśniczej. 

-   zapewnienie sprawnego dojazdu i wyjazdu służb ratowniczych na teren prowadzonej  

    akcji ratowniczej poprzez kierowanie ruchem. 

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 KP  PSP,                      

  a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami Zarządzania Kryzysowego  

  Urzędu Miejskiego w Kluczborku na terenie, której wystąpiło zdarzenie.  

-  współdziałanie z WCZK. 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KLUCZBORKU: 

- 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 środków transportu                    

    oraz miejsca doraźnego  zakwaterowania dla osób przewidzianych do ewakuacji. 

-   dysponowanie wykazem imiennym osób poszkodowanych. 

- utworzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób poszkodowanych. 

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

     poszkodowanych. 

-   zapewnienie tłumacza na potrzeby kontaktu z osobami poszkodowanymi będących      

    cudzoziemcami. 

-   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 mógł ulec zmianie. 

 

XII. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIU 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku: 

- kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                            

w Kluczborku, 

. Kierownik ćwiczenia: kpt. Sebastian Jantos p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej  w  Kluczborku, 
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- Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku – 

Jadwiga Mormol, 

- Kierujący działaniami ratowniczymi: kpt. Michał Maj, d-ca zmiany JRG w Kluczborku 

- Kierownik pozoracji - mł. asp. Karol Grzyb 

-  Dyżurny  Stanowiska  Kierowania  Komendanta  Powiatowego  PSP  w  Kluczborku –               

   mł. ogn. Andrzej Niejadlik. 

W ćwiczeniach udział brało 10 jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym 3 z Jednostki 

Ratowniczo - Gaśniczej PSP oraz 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych                     

do KSR-G powiatu kluczborskiego w sile 42 strażaków ratowników oraz 1 lekki samochód 

ratowniczo - rozpoznawczy - pojazd operacyjny KDR – 2 oficerów operacyjnych                     

oraz 2 pojazdy samochodowe będące w dyspozycji  Komendanta Komendy Powiatowej 

PSP w Kluczborku oraz oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku. 

1 jednostka OSP Biadacz – zabezpieczenie KP PSP w Kluczborku, 5-ciu  strażaków. 

Rozjemcy: Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku - 8 strażaków. 

Pozoranci osób poszkodowanych: 

- OSP Łowkowice, OSP Bąków -  6  strażaków, 

- 2 pojazdy samochodowe. 

Ogółem: 

69 osób, 

15 pojazdów samochodowych. 

 

 

 

 

Lp. 

Odcinek 

bojowy Jednostka 

Typ 

samochodu ilość osób 

1 KDR JRG Kluczbork SLRR 2 

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

3 OB I JRG Kluczbork GCBA5/32 3 

4 OB I JRG Kluczbork SD-37 1 

5 OB II OSP Wołczyn GCBA 4,5/47 6 

6 OB I OSP Bogacica GBA 3/36 6 

7 OBI OSP Biadacz GBA 2,7/16 6 

8 OB I OSP Kuniów GBA 2,5/16 6 

9 OB I OSP Byczyna GBA 2,5/22 6 

10 OB II OSP Chudoba GBA 2,5/16 6 

   

RAZEM 44 

 

Dodatkowo 
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Lp. 

Odcinek 

bojowy Jednostka 

Typ 

samochodu ilość osób 

1 OB I OSP Biadacz GBA 2,5/16 5 

2 Oficer prasowy 

KP PSP 

Kluczbork SLOp 1 

3 

Komendant 

Powiatowy PSP 

w Kluczborku 

KP PSP 

Kluczbork SLOp 1 

   RAZEM 7 

 

 

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

Operacyjnego ,,Opole” 

St. kpt. Adrian Wilczyński p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie- Dowódca Kompanii. 

Wyznaczony oficer operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                      

w Namysłowie. 

1 pojazd samochodowy.  

5 jednostek Plutonu pierwszego  III kompanii gaśniczej ”Namysłów” Wojewódzkiego 

Odwodu Operacyjnego ,,Opole” w sile 28 strażaków ratowników.  

 

 

Lp. Odcinek bojowy Jednostka Typ samochodu ilość osób 

1 OB II OSP Dąbrowa GBA 3/45 6 

2 OB II OSP Pokój GBA 2,5/16 6 

3 OB II OSP Wilków GBA 3,5/26 6 

4 OB II OSP Strzelce GCBA 6/32 4 

5 OB II OSP Bukowie GCBA 4,5/30 6 

   

RAZEM 28 

 

Dodatkowo 

 

Lp. 

Odcinek 

bojowy Jednostka 

Typ 

samochodu ilość osób 

1 D-ca Kompanii JRG Namysłów SLRR 2 

 

 

Ogółem: 

30 osób, 

6 pojazdów samochodowych. 
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3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

1 – Główny rozjemca – oceniający ćwiczenia -zastępca naczelnika wydziału operacyjnego 

wyznaczony na podstawie rozkazu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego                           

PSP w dniu 15 września 2018 roku. 

2 – rozjemców,    

1 -  pojazd samochodowy. 

Ogółem: 

3 osoby, 

1 pojazd samochodowy. 

 

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

oraz OSP z KSRG w ćwiczeniach wzięło udział: 

102 osoby, 

22 pojazdy samochodowe.   

 

 

Sprzęt specjalistyczny: 

1 drabina mechaniczna o wysięgu 37 m (SD 37) wyposażona w kosz na końcu drabiny. 

Służy do umożliwienia strażakom dojścia na wysokość, ewakuacji lub podania wody. 

16 zestawów ratownictwa medycznego, 

1 fantom, 

3 manekiny  

1 namiot ratowniczy pneumatyczny.  

 

4. Komenda Powiatowa Policji  w Kluczborku: 

Podinspektor Paweł Kolczyk Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku. 

2  policjantów zapewniało sprawny dojazd i wyjazd służb ratowniczych na teren 

prowadzonej akcji ratowniczej oraz niedopuszczenie osób postronnych na teren akcji, 

1 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.  

Ogółem: 

- 3 osoby, 

– 2 pojazdy samochodowe. 

5. PKP SA. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Rejon 

Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Opolu. 
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- Bogusława Tandejko – przedstawiciel PKP SA. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami we Wrocławiu Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości                 

w Opolu.  

Ogółem: 

1 osoba, 

1 pojazd samochodowy. 

 

6. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Urszula Pękala - Duda 

Wicestarosta Kluczborski,  

Krzysztof Bocianek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku, 

Krzysztof Lewandowski Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego                      

w Kluczborku, członek PZZK.    

Ogółem: 

- 3 osoby, 

– 3 pojazdy samochodowy. 

W skład PZZK wchodzą także pozostali członkowie Zespołu wymienieni                        

w Raporcie.  

 

7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

- Szef PCZK - Mieczysław Zaleciński, 

- PCZK – Wojciech Kieszczyński,  Rafał Michalewski. 

Ogółem: 

3 osoby, 

1 pojazd samochodowy. 

 

8. Urząd Miejski w Kluczborku 

Dariusz Dec -inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM Kluczbork, członek GZZK 

Burmistrza Kluczborka, 

Mirosław Liśkiewicz -Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Kluczborku, 

członek GZZK Burmistrza Kluczborka. 

Ogółem: 

- 2 osoby. 

 

9. Urząd Miejski w Wołczynie  

Jarosław Nylec - inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM Wołczyn, członek GZZK 

Burmistrza Wołczyna. 

Ogółem: 
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- 1 osoba. 

 

10. Urząd Miejski w Byczynie. 

Marek Rychlicki - inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM Byczyna, członek GZZK 

Burmistrza Byczyny, 

1 pojazd samochodowy. 

Ogółem: 

- 1 osoba, 

– 1 pojazd samochodowy. 

 

11. Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich.  

- Irena Urbanowicz- inspektor ds. zarządzania kryzysowego UG Lasowice Wielkie, członek 

GZZK Wójta Gminy Lasowice Wielkie, 

- 1 pojazd samochodowy. 

  Ogółem: 

- 1 osoba, 

– 1 pojazd samochodowy. 

            

 

 

12. Obrażenia osób poszkodowanych. 

Wybuch/ eksplozja w pomieszczeniu technicznym, pożar w pomieszczeniu nr 2,                  

licząc od wejścia  do budynku, w pomieszczeniu brak stężenia gazów wybuchowych,              

jest możliwość przewentylowania/oddymienia pomieszczeń. W budynku przebywało                 

7 osób. 

• Poszkodowany nr 1 - w pomieszczeniu objętym pożarem, leży fantom                      

w przypalonych ubraniach osmolona twarz, przypalone kończyny, po odnalezieniu, 

ewakuacji i przeprowadzeniu RKO – czynności nie wracają. Poszkodowany 

odnaleziony jako pierwszy przy pomocy kamery termowizyjnej, ewakuowany            

z strefy pożaru, z uwagi na fakt braku na miejscu zdarzenia ZRM, podjęte zostają 

działania resuscytacyjne, które nie przynoszą efektu, po przyjeździe na miejsce 

lekarza zostaje stwierdzony zgon. 

• Pomieszczenie na piętrze – łazienka – grupa 4 osób widząc/słysząc wybuch udają 

się do łazienki z której nie da się ewakuować osób z zewnątrz budynku, drzwi 

zostały zatrzaśnięte, a poszkodowani mają niewielkie zadrapania i otarcia, 

osmolone drogi oddechowe, z poszkodowanymi jest dziecko. Pomieszczenie          

w którym przebywają nie ma zadymienia gdyż uszczelnione zostało ubraniami. 

Poszkodowani dzwonią na telefon alarmowy informując o swoim położeniu, 

krzyczą również przez okno, że potrzebują pomocy. Po informacji od KDR                       



 12 

o konieczności pozostania w bezpiecznym miejscu uspokajają się, jeśli brak 

jakiejkolwiek informacji od KDR – poszkodowani kolejny raz dzwonią do SK KP 

PSP prosząc o pomoc. Drzwi do pomieszczenia należy wyważyć, przebić bądź 

rozciąć. 

• Poszkodowany 2 – zadrapanie na głowie, skręcona kostka 

• Poszkodowany 3 – kobieta z dzieckiem na ręku osmolone drogi oddechowe kaszle, 

rana cięta na ręce 

• Poszkodowany 4 – uraz głowy, złamana ręka lewa 

• Poszkodowany 5 – zadrapania rana cięta na czole 

• Poszkodowany nr 6 i 7 – znajdują się pod ciężką płytą przygniecione nogi –            

z czynnościami życiowymi, oddech 15/min – tętno 90/min – brak tętna na poniżej 

przygniecenia, nieprzytomni, w momencie próby podniesienia płyty bez 

zastosowania staz poszkodowani  tracą funkcje życiowe. Poszkodowani leżą        

po przeciwległych stronach płyty, odnalezienie ich bez oddymienia jest 

niemożliwe. Działania należy prowadzić poprzez utrzymanie funkcji życiowych, 

założenia staz na przygniecione kończyny, następnie równomiernie podnieść płytę 

w celu uwolnienia i ewakuacji, cały czas monitorować atmosferę. 

 

• Budynek nr 2 – z uwagi rozwój pożaru dochodzi do zawalenia się dachu, w części 

budynku nr 2, oraz pożaru w pomieszczeniu na piętrze budynku 

a. Poszkodowany nr 8 leży pod zawalonym stropem, nieprzytomny, oddech 6/min 

tętna brak na  obwodzie  oznaki wstrząsu 

b. Poszkodowany nr 9 – na piętrze budynku kaszle, nieprzytomny osmolona 

twarz, po przeniesieniu poza budynek traci funkcje życiowe 

• Poszkodowani  10 i 11 – okurzeni, kaszlący, próbujący uciec z pomieszczenia,              

ale z uwagi na elementy konstrukcji które spadły z dachu jest to nie możliwe, 

chowają się w pomieszczeniach nie objętych działaniami – ogólne zadrapania, 

chodzący, przyspieszony oddech, hiperwentylacja z stresu, saturacja 90, stracili 

przytomność na skutek wybuchu, nie pamiętają co się stało, obudziły ich syreny 

alarmowe. 

• Poszkodowany 10 – złamana ręka i lewa noga, czołgający się po podłodze, 

przytomny, dzwoni na SK KP PSP i informuje o swoim położeniu, splątany, wstrząs 

mózgu\ 

• Poszkodowany 11 – złamane obie kończyny uraz kręgosłupa, siedzi pod ścianą, 



 13 

przytomny oddech 20/s tętno 95/s, przytomny splątany, wstrząs mózgu 

 

13. Ogółem siły i środki użyte w ćwiczeniu „KOLEJ 2018”: 

116 osób, 

31 pojazdów samochodowych, 

Sprzęt specjalistyczny: 

1 drabina mechaniczna o wysięgu 37 m (SD 37), 

16 zestawów ratownictwa medycznego, 

1 fantom, 

3 manekiny,  

1 namiot ratowniczy pneumatyczny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. 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.  

 

2. Podczas  ćwiczeń zrealizowano i osiągnięto dla sił i środków III kompanii gaśniczej 

”Namysłów” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ,,Opole” następujące główne cele 

operacyjno – szkoleniowe:  

1. Sprawdzenie możliwości działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów                       

w budynkach ZL V, 

2. Sprawdzenie możliwości wykorzystania kompani WOO do działań związanych                   

z usuwaniem skutków wybuchu gazu w budynku ZL V, 

3. Sprawdzenia warunków współpracy podmiotów podległych PKP z JOP                        

woj. Opolskiego, 
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4. Doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi                       

przez kadrę kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej, 

5. Doskonalenie umiejętności organizacji łączności współdziałania i dowodzenia, 

6. Doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji dużych 

związków taktycznych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

7. Doskonalenie organizacji działania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej                 

i jednostek OSP w KSRG z sąsiednich powiatów w ramach wojewódzkiego odwodu 

operacyjnego, 

8. Optymalizacja i ewaluacja funkcjonowania wojewódzkiego odwodu operacyjnego 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  

-- st. kpt. Łukasz Olejnik KW PSP Opole Z-ca  Naczelnika Wydziału 

Operacyjnego   Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. 

 

3. 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. 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. 

– Mariusz Stępień Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                  

w Kluczborku. 

 

4. Miejsce ćwiczeń, przygotowanie epizodów, pozoracja ran u osób poszkodowanych                         

na potrzeby ćwiczenia zostały przygotowane prawidłowo.  

Ćwiczenia PZZK pozwoliły na sprawdzenie systemu łączności i alarmowania                       

w powiecie, sprawdzenie zasad obiegu informacji pomiędzy Stanowiskiem Kierowania 

PSP, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 

- Mieczysław Zaleciński  Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

XIV. WNIOSKI 

 

1. Należy w ramach narad, szkoleń przypominać funkcjonariuszom PSP oraz druhom  

    OSP KSRG: 
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a.) zasady organizacji alarmowania, powiadamiania, dysponowania                         

oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych, 

b.) metodykę postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego 

działaniem ratowniczym, 

c.) Instrukcję w sprawie łączności UKF PSP. 

2. Zwiększyć ilość ćwiczeń z ratownictwa medycznego w ramach doskonalenia 

zawodowego JRG w Kluczborku. 

3. W pierwszej połowie 2019 roku zorganizować warsztaty z zakresu udzielania 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek wchodzących w skład KSRG                   

z powiatu kluczborskiego i namysłowskiego z uwzględnieniem tematyki wypadków 

masowych. 

4. Ćwiczenia Kompanii Gaśniczych WOO należy organizować w ten sposób by zadania 

przydzielany były dla pododdziałów  w sile minimum plutonu. Ćwiczenia kompanii 

mają na celu doskonalenie współpracy pomiędzy zastępami wchodzącymi w skład 

kompanii poprzez wspólną realizację zadań bezpośrednio przydzielanych                  

przez dowódcę kompanii. 

- st. kpt. Łukasz Olejnik  KW PSP Opole Z-ca  Naczelnika Wydziału 

Operacyjnego   Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. 

 

5.  Przeprowadzanie    ćwiczeń    Powiatowego    Zespołu    Zarządzania    Kryzysowego                       

jest  niezbędne w celu  koordynacji działań i podnoszenia umiejętności służb  

ratowniczych i innych podmiotów  w  sytuacjach  różnego rodzaju zagrożeń                      

oraz do zacieśniania więzi pomiędzy ratownikami KSRG oraz współpracującymi 

podmiotami. 

- Mieczysław Zaleciński  Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                    

                                                                               SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

                                                                    Urszula Pękala – Duda 

                                                                  Wicestarosta Kluczborski 

 


