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Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 06.10.2014 r. 

 

 

 

OLZ.5530.7.2014.MZ 

     

 

RAPORT 

 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

27 września 2014 roku. 

 

 

I. TEMAT 

„Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego                          

pod kryptonimem  „KRĄŻENIE 2014” 

 

II. CEL 

1) unifikacja i weryfikacja wiedzy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy                  

wśród ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu kluczborskiego                      

i namysłowskiego; 

2) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy w szczególności z izolowanymi zdarzeniami medycznymi; 

3) integracja służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu kluczborskiego              

i namysłowskiego; 

4) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego w powiecie 

kluczborskim; 

5) sprawdzenie procedur alarmowania jednostek w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu 

ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania służb ratowniczych; 

6) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 

7) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego. 

 

III.  ZAŁOŻENIA  

Wprowadzenie zmian dotyczących dysponowania jednostek KSRG do izolowanych 

zdarzeń medycznych, jako wsparcie zespołów ratownictwa medycznego, lub jako 
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jednostki zabezpieczające funkcje życiowe pacjenta i udzielające kwalifikowaną pierwszą 

pomoc do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, niesie się ze sobą szereg nowych 

zdarzeń z którymi muszą się zmierzyć jednostki OSP KSRG oraz PSP. Coraz częściej 

zastępy KSRG uczestniczą w zdarzeniach dotyczących zachorowań, złamań, zaburzeń 

krążenia. Nowe wyzwania powodują obowiązek ciągłego dokształcania się ratowników, 

oraz częstszej weryfikacji wiedzy jak i wypracowania oraz doskonalenia spójnych                     

i jednakowych modelów działania podczas izolowanych zdarzeń medycznych.     

Wspólne działania ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu 

kluczborskiego i namysłowskiego miały przyczynić się do wypracowanie niezbędnych 

umiejętności podejmowanych na miejscu zdarzenia w związku ze zmianami dotyczącymi 

procedur ratownictwa medycznego w KSRG oraz do zacieśniania więzi pomiędzy 

ratownikami wszystkich formacji w tym PSP, OSP, Wojska. 

Przy organizacji ćwiczenia należało  realistycznie ucharakteryzować zaplanowane             

scenki rodzajowych. 

 

IV. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2014 rok; 

2. Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 23/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku                     

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego pod kryptonimem „KRĄŻENIE 2014” . 

 
V. FORMA: 

Ćwiczenia praktyczne. 

 

VI.  ETAPY ĆWICZENIA 

Ćwiczenie PZZK należy przeprowadzić w sześciu etapach:  

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

i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK „KRĄŻENIE 2014”. 

2) Etap II - opracowanie założeń do ćwiczenia przez  Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w zakresie przeprowadzenia                           

manewrów KSRG w zakresie ratownictwa medycznego. 

3) Etap III – opracowanie planu ćwiczenia przez Naczelnika Wydziału                             

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku  i przekazanie jej uczestnikom ćwiczenia do dnia 10 września 

2014 roku.  

4) Etap IV – wniesienie przez uczestników ćwiczenia ewentualnych uwag i wniosków                  

do otrzymanej dokumentacji ćwiczenia w terminie do dnia 19 września 2014 roku. 
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5) Etap V - przeprowadzenie szkolenia doskonalącego oraz ćwiczenia PZZK                     

„KRĄŻENIE 2014” w dniu 27 września (sobota) 2014 roku.  

6) Etap VI -  podsumowanie ćwiczenia - sporządzenie raportu z przeprowadzonych 

ćwiczeń PZZK „KRĄŻENIE 2014”. 

 

 

VII. TERMIN, CZAS I MIEJSCE ĆWICZENIA 

Termin :  27 września 2014 r.:  

 
1) o godz. 9 00   rozpoczęły się manewry „KRĄŻENIE 2014”.  

2) o godz. 1000  odbyło się szkolenie doskonalące PZZK na temat: 

„Procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażaków - ratowników   

KSRG podczas ćwiczenia „KRĄŻENIE 2014”, które przeprowadził Janusz Krupa  

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kluczborku oraz mł.asp.              

Jakub Pleśniak. 

3) godz.  1030 – udział  członków PZZK  w ćwiczeniach  na terenie Komendy Powiatowej 

PSP  w Kluczborku oraz na terenie gminy Kluczbork. 

4)  godz.  1300 – zakończenie ćwiczenia. 

Miejsce : Ćwiczenia odbyły się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku            

oraz na terenie gminy Kluczbork. 

VIII. ZADANIA 

Manewry Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  powiatu kluczborskiego                 

i namysłowskiego oraz Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności w Szumiradzie              

miały za zadanie zunifikowania wiedzy i umiejętności podmiotów działających                            

oraz współdziałających w ramach KSR-G.  

Podejmowane działania w szczególności  to m.in.:  

- rozpoznanie i zdefiniowanie zagrożenia; 

- kierowanie i organizowanie akcji ratowniczej; 

- udzielanie przez strażaków ratowników oraz ratowników innych formacji pierwszej 

pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołów pogotowia ratunkowego; 

- oznakowanie miejsca akcji ratowniczej;  

-    zabezpieczenie logistyczne na potrzeby prowadzonej akcji. 
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Wykaz przeprowadzonych scenek rodzajowych w czasie ćwiczeń PZZK                       

pk. KRĄŻENIE2014: 

 

1. Piła spalinowa. 

 Amputacja urazowa 

 Wstrząs 

Miejscowość Bąków – Budynek przy budynku OSP Bąków  

Podczas usuwania powalonych konarów drzew po burzy jaka przeszła                    

nad okolicą jednemu ze strażaków piła spalinowa do drewna odbija na grubym 

konarze drzewa i ucina mu prawe przedramię  

 

2. Dziki lokator. 

 Porażenie prądem 

 Oparzenie 

 Zatrzymanie krążenia 

Miejscowość Biadacz – za budynkiem OSP Biadacz .Dziki lokator z zamiarem 

nielegalnego czerpania prądu, próbował podłączyć przewód do instalacji 

elektrycznej „na drucik”. W trakcie procederu, został porażony prądem 

elektrycznym, zmiennym o napięciu 230V. 

  

3. Zasłabnięcie kościele. 

 Porażenie prądem 

 Oparzenie 

 Zatrzymanie krążenia 

Miejscowość Kujakowice Górne Strażnica OSP Kujakowice Górne.             

Zatrzymanie w Kościele – zastęp zostaje wezwany do zatrzymania krążenia               

w kościele.  

 

4. Potrącenie przez motocykl. 

 Śpiączka cukrzycowa 

 Odpowiedni wywiad 

 Podanie insuliny 

 

Miejscowość Kujakowice Dolne – strażnica OSP Kujakowice Dolne.               

Wypadek motocyklisty, kierujący niestosując prędkości do warunków na jezdni 

wpada w poślizg i uderza w drzewo. 
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5. Pożar magazynu. 

 Śpiączka cukrzycowa 

 Odpowiedni wywiad 

 Podanie insuliny 

Miejscowość Kluczbork ul. Krakusa 1 plac wewnętrzny teren JRG. Poparzony 

ratownik.  

 

6. Upadek z wysokości 

Wspinalnia OSP Kuniów. Brak zespołu Ratownictwa Medycznego. 

 Uraz czaszkowo-mózgowy 

 Uraz lewego ramienia 

 Poszkodowany przytomny 

 

7. Nagłe zatrzymanie krążenia u dziecka. 

 Zatrzymanie krążenia 

 RKO u dzieci 

 Wsparcie psychiczne 

 Miejscowość Bogacica – Strażnica OSP Bogacica. Podczas pełnienia służby              

w godzinach popołudniowych na JRG wbiega roztrzęsiona kobieta. 

  

8. Studnia.  

 Wentylacja obiektu 

 Użycie kamizelki KED 

 Ewakuacja 

Kluczbork ul. Wołczyńska za byłym tartakiem. Sytuacja na miejscu zdarzenia. 

Po dojeździe na miejsce służby ratunkowe zastają w studni mężczyznę. Brak 

kontaktu z poszkodowanym. 

  

9. Wypadek drogowy. 

 Przysypanie piaskiem 

 Reanimacja 

 2 poszkodowanych 

Ligota Zamecka- kierunek Kujakowice Górne – teren Firmy WAMAD Wypadek 

samochodowy – pojazd osobowy uderzył w tył ciężarówki przewożącej piach. 

  

10. Potrącenie przez motocykl. 

 Śpiączka cukrzycowa 

 Odpowiedni wywiad 
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 Podanie insuliny 

Kluczbork ul. Byczyńska plac obok PKS. Po dojeździe na miejsce załoga zastaje 

kobietę leżącą na pasach nieprzytomną oraz motocyklistę który stara                      

się udzielić pierwszej pomocy, widać krwawiące nadgarstki. 

 11. Kluczbork ul. Krakusa 1 plac JRG namiot. Zastęp zostaje wezwany                          

do zadania w namiocie na terenie JRG.  

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli :  

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku                        

i Namysłowie,  Jednostka  Ratowniczo  – Gaśnicza  PSP w  Kluczborku i Namysłowie,   

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej obu powiatów włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, 24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności J.W.                          

w Szumiradzie, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Zespoły 

Zarządzania Kryzysowego. 

IX. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIU 

Organizatorzy ćwiczeń: 

 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku – 25 osób 

 Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie – 3 osoby 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – 12 osób 

 Komenda Wojewódzka PSP w Opolu – 2 osoby - rozjemcy 

 JW Szumirad  - 1 

 Pozoranci z Ochotniczych Straży Pożarnych – 20 osób 

 Razem: 63 osoby  

Uczestnicy ćwiczeń: 

 JRG Kluczbork 2 zastępy – 7 ratowników 

 OSP KSRG Kluczbork 10 zastępów – 56 ratowników 

 OSP KSRG Namysłów 5 zastępów - 30 ratowników  

 JW Szumirad 1 zastęp – 4 ratowników 

 Razem –  97 ratowników 

W ćwiczeniu KRĄŻENIE 2014 uczestniczyło 160 osób. 

 Samochody operacyjne, gaśnicze biorące udział w ćwiczeniu: 

- 2 samochód operacyjny (SLOp) 

- 1 samochód rozpoznania (SLRR)  

 - 4 samochody gaśnicze ciężkie z autopompą GCBA 

- 11 samochodów  gaśniczych średnich z autopompą (GBA)  

- 1  samochód gaśniczy lekki z motopompą (GLM) 

- 1 samochód  gaśniczych średnich z motopompą (GBM) 
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W ćwiczeniu KRĄŻENIE 2014 wzięło udział 20 pojazdów ratowniczych. 

Ogółem w ćwiczeniu „KRĄŻENIE 2014” uczestniczyło: 

- 160 osób, 

- 20 pojazdów ratowniczo gaśniczych. 

 

X. USTALENIA I WNIOSKI 

Ustalenia:  

 
1. Podczas ćwiczeń podniesiono na wyższy poziom umiejętności strażaków ratowników             

powiatu kluczborskiego i namysłowskiego w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej 

oraz udzielania pomocy poszkodowanym do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa 

Medycznego.  

2. Przeprowadzanie ćwiczeń o takim charakterze jest niezbędne w celu koordynacji  

działań, podnoszenia umiejętności służb ratowniczych  w  sytuacjach  różnego rodzaju  

zagrożeń oraz do zacieśniania więzi pomiędzy ratownikami PSP, OSP, Wojska. 

Wnioski: 

1. W związku z dużym zapotrzebowaniem ze strony strażaków na przeprowadzania 

powyższych ćwiczeń wskazane jest zorganizowanie podobnych manewrów ratowniczych 

w gminie Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie. 

2. W ramach doskonalenia członków OSP należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 zasady korespondencji radiowej, 

 zasady ewakuacji poszkodowanych ze strefy i postępowania z osobami 

poszkodowanymi, 

 zasady prowadzenia działań w strefie zadymienia, 

 zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

     3.  W  celu  zabezpieczenia  efektywnych   wysokościowych  działań   ratowniczych               

          w   zakresie  podstawowym,  istnieje konieczność  doposażenia  jednostek  OSP                    

          w  sprzęt   asekuracyjny   i   ochronny   dla  ratowników do  prowadzenia  tego  

          typu działań.  

Wnioskodawca: Janusz Krupa Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                  

                       w Kluczborku.              

                                                                                                

                                                                                  SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

 


