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Zatwierdzam:                                                        Kluczbork, dnia 05.11. 2010 r. 

Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

OLZ.ZM.5320–I-7/10 

 

RAPORT 

 

Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

13 października 2010 r. 

 

I. TEMAT 

 „Koordynacja  działań  w  sytuacji  zagrożenia  bioterrorystycznego  oraz   

  wybuchu  pożaru  i ewakuacji osób w obiekcie  użyteczności publicznej -    

  Zespole Szkół  Licealno – Technicznych  w Kluczborku pod kryptonimem   

 „OBIEKT 2010” ” 

 

II.  ZAŁOŻENIA  

Etap I postępowanie w sytuacji otrzymania przesyłki niewiadomego 
pochodzenia.   

Etap II postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego, 
ewakuacji osób i uwalniania poszkodowanych w obiekcie użyteczności 
publicznej. 

 

III. 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 do zdarzeń związanych z otrzymaniem 

przesyłki niewiadomego pochodzenia, doskonalenie wybranych elementów powiatowego 

systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz zabezpieczania miejsca działania 

służb ratowniczych; 

4) doskonalenie procesu decyzyjnego i procedur postępowania przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku w sytuacji  wystąpienia  sytuacji kryzysowej;  

5) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego; 
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6) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego               

oraz powinności organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia; 

 
7) sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu 
Kluczborskiego. 
 
 
IV. PODSTAWA  PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA 

1.   Plan pracy PZZK na 2010 rok; 

2.  Zarządzenie Starosty Kluczborskiego Nr 33/10 z dnia 10 sierpnia 2010 roku                  

w sprawie  przygotowania   i   przeprowadzenia   ćwiczenia   Powiatowego   Zespołu   

Zarządzania  Kryzysowego.         

                  

V.  ETAPY ĆWICZENIA 

Etap I polegał na przygotowaniu  założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego scenariusza 

ćwiczenia do dnia 06 września 2010r. przez: 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku                                      

w odniesieniu do sytuacji otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, która została 

otwarta;  

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w odniesieniu          

do sytuacji zagrożenia wybuchu pożaru i przeprowadzenia ewakuacji osób z budynku 

szkoły oraz uwalniania osób poszkodowanych;  

- Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w odniesieniu do sposobów realizacji 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia działań ratowniczych; 

-  przygotowaniu przez wyżej wymienionych założeń do ćwiczenia oraz szczegółowego 

scenariusza ćwiczenia przy współdziałaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Licealno                  

– Technicznych w Kluczborku. 

Etap II polegał na przekazaniu do dnia 15 września 2010r. 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 24 września  

2010r. 

 

Etap III - w związku z zaplanowanym na 13 października 2010 roku ćwiczeniem 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Obiekt 2010”,              

w dniu 05.10.2010r. w  Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku odbyła 

zorganizowana przez Starostę Kluczborskiego narada robocza mająca na celu ustalenie 

szczegółów zaplanowanego ćwiczenia PZZK. 
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Etap IV -  przeprowadzenie ćwiczeń w dniu 13 października 2010r.  

- godz. 830 omówienie przebiegu ćwiczenia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Licealno  

–   Technicznych  w Kluczborku. 

 -  godz.  8 50 - ćwiczenia praktyczne. 

 -  godz. 1130 – zakończenie ćwiczenia. 

Etap V – w dniu 27 października 2010r. w  Starostwie Powiatowym w Kluczborku odbyło 

się spotkanie, na którym  dokonano  oceny i podsumowania  przebiegu  ćwiczenia  PZZK. 

 
VI.  MIEJSCE I CZAS ĆWICZENIA 

Ćwiczenie praktyczne przeprowadzono w dniu 13 października 2010 roku na terenie              

i  obiektach   Zespołu  Szkół  Licealno – Technicznych  w Kluczborku  ul. Sienkiewicza 20.  

- godz. 830 omówienie przebiegu ćwiczenia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Licealno     

–   Technicznych  w Kluczborku. 

 -  godz.  8 50 - ćwiczenia praktyczne. 

 -  godz. 1130 – zakończenie ćwiczenia. 

 

VII.  WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIU 

W ćwiczeniu uczestniczyli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, 

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, jednostki OSP KSRG 

powiatu kluczborskiego, Komenda Powiatowa Policji  w Kluczborku,  Zespoły Ratownictwa 

Medycznego FALCK Medycyna sp. z o.o. Region Opolski, Zespół Szkół Licealno – 

Technicznych w Kluczborku, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, Miejskie służby 

ratownicze w Kluczborku. 

 

VIII. WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW UŻYTYCH W ĆWICZENIACH 

W I etapie ćwiczenia - postępowanie w sytuacji otrzymania przesyłki 

niewiadomego pochodzenia:  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku:  

- 6 osób, samochód służbowy, zestaw do poboru próbek, zestaw odzieży ochronnej dla 

osób poszkodowanych. 

 

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku: 

-  4 zastępy straży pożarnej w tym: 

-  3 zastępy w tym 8 strażaków ratowników z PSP, 

-  1 zastęp w tym 5 strażaków ratowników z OSP z KSRG. 

Usunięto: ;
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  dwa ubrania gazoszczelne, komora dekontaminacyjna 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku: 

 Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - 7 funkcjonariuszy 

 Wydział Kryminalny - 3 funkcjonariuszy 

 Radiowozy – 3 pojazdy samochodowe. 

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

Kierownik Pogotowia w Kluczborku, 

trzech ratowników medycznych, 

karetka pogotowia typu „P” (podstawowa). 

Zespół Szkół Licealno –   Technicznych  w Kluczborku: 

- 4 osoby. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

- 10 osób. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku:  

- Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- 2 dyżurnych PCZK. 

Rzecznik Prasowy PZZK: 

Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego Gmin: 

Kluczbork  - 3 osoby 

Wołczyn  - 1 osoba  

Byczyna  -  2 osoby 

Lasowice Wielkie – 1 osoba. 

 

Ogółem w I etapie ćwiczeń brało udział: 

58 osób, 

9 pojazdów samochodowych. 

 

 

 

 

 

 

W II etapie ćwiczeń  postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

pożarowego, ewakuacji osób i uwalniania poszkodowanych w obiekcie 

użyteczności publicznej  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku: 

Sformatowano: Interlinia: 
pojedyncze

Usunięto: ¶
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-  11 zastępów straży pożarnej w tym: 

-   3 zastępy w tym 8 strażaków ratowników z PSP, 

-   8 zastępów w tym 25 strażaków ratowników z OSP w KSRG, 

skokochron, 

namiot  ratowniczy pneumatyczny OSP Kuniów. 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku: 

 Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - 7 funkcjonariuszy, 

 Wydział Kryminalny - 3 funkcjonariuszy, 

 Radiowozy – 3 pojazdy samochodowe. 

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

Kierownik Pogotowia w Kluczborku, 

trzech ratowników medycznych, 

karetka pogotowia typu „P” (podstawowa). 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

- 10 osób. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku:  

- Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- 2 dyżurnych PCZK. 

Rzecznik Prasowy PZZK, 

Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego Gmin: 

Kluczbork  - 3 osoby 

Wołczyn  - 1 osoba  

Byczyna  -  2 osoby 

Lasowice Wielkie – 1 osoba. 

Pogotowie Energetyczne w Kluczborku: 

3 osoby, 

1 pojazd samochodowy. 

Ewakuacja Zespołu Szkół Licealno –   Technicznych  w Kluczborku: 

Ewakuowano  549 osób w tym: 

-  Dyrekcja i nauczyciele   41 osób, 

-  Administracja i obsługa szkoły 11 osób, 

-  uczniowie  497 osób.    

 

Ogółem w II etapie ćwiczeń brało udział: 

-  620 osób,   

-    16 pojazdów samochodowych. 

 Usunięto: ¶
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Ogółem w ćwiczeniu brało udział: 

-  678  osób, 

-    25 pojazdów samochodowych. 

Sprzęt specjalistyczny: 

Ubrania gazoszczelne, 

Komora dekontaminacyjna, 

Namiot  ratowniczy pneumatyczny.  

 

 

USTALENIA I WNIOSKI 

 
I etap ćwiczenia: otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia: 

   
Ustalenia:  

 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku kieruje działaniami              

w czasie wystąpienia zagrożeniu bioterrorystycznego  na terenie powiatu 

kluczborskiego. 

 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku koordynuje działania 

policji  i straży pożarnej  w czasie prowadzenia akcji, podczas  której policja           

i straż pożarna wykonują zadania zgodnie ze swoimi procedurami. 

 

3. Rzecznik Prasowy Starosty Kluczborskiego w czasie przygotowania                              

i realizacji  ćwiczeń PZZK oraz w czasie prowadzenia działań ratowniczych jest 

odpowiedzialny za ustalenie zasad współpracy  z mediami. 

 

4. Treść wydawanych przez Starostę Kluczborskiego lub Szefa PZZK komunikatów             

i  oświadczeń dla mediów w sytuacji zagrożenia bioterrorystycznego jest 

uzgadniana z Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym  w  Kluczborku. 

 

5.  Osoby    bezpośrednio   narażone   na   kontakt  z   materiałem     podejrzanym            

     o   zanieczyszczenie   niebezpiecznymi     czynnikami     biologicznymi   powinny       

     poinformować    o   zaistniałym zdarzeniu    oprócz   właściwych    służb     także      

     osobę    z  kadry   kierowniczej   placówki   w  celu   wprowadzenia    przez nią    

     zakazu  wstępu   osób       postronnych  do strefy  bezpośredniego  zagrożenia  

     (w naszym   przypadku  do sekretariatu szkoły). 

 
Wnioski : 
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1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku powinien otrzymać od 

dyżurnego KPP w Kluczborku informację o wystąpieniu na terenie powiatu 

kluczborskiego zdarzenia z podejrzeniem użycia substancji skażonej 

niebezpiecznym czynnikiem biologicznym już na etapie jego potwierdzania przez 

policję.                                    

Zgodnie z procedurą policja każdorazowo potwierdza zaistnienie                   

zdarzenia   przed powiadomieniem innych służb.  Wcześniejsze otrzymanie   tej 

informacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                               

w Kluczborku  pozwoli to na natychmiastowe poinformowanie osoby potencjalnie 

narażonej na zakażenie o sposobie dalszego postępowania,                                     

w celu zminimalizowania skutków ewentualnego zagrożenia dla zdrowia                            

i życia jak również pozwoli na przygotowanie się  do podjęcia działań.                         

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku 

2. Uznaje się za celowe przeprowadzanie szkoleń dla pracowników biur      

podawczych  sekretariatów urzędów miejskich, gminnych oraz ich jednostek 

organizacyjnych w zakresie sposobów zachowania się                                                    

i postępowania w sytuacji otrzymania przesyłki niewiadomego  pochodzenia. 

Odpowiedzialni za przeprowadzenie powyższych szkoleń są    kierownicy tych 

jednostek.                                                                                              

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Kluczborku. 

 

3. W Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku zostanie przeprowadzone szkolenie           

w zakresie podejmowania  przesyłki niewiadomego pochodzenia podejrzanej               

o skażenie biologiczne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego     

w Kluczborku. 

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku oraz Krzysztof Mikołajczyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

PSP w Kluczborku. 

 

4. Należy  dokonać  zmiany pojemników do zbierania rozsypanego proszku   będącej 

w  posiadaniu  Powiatowej  Stacji  Sanitarno –  Epidemiologicznej  w  Kluczborku.                                                                                    

Podczas  ćwiczenia  zaobserwowano,  że  powietrze  gromadzące  się  w workach 

foliowych, do których wkłada się próbki do badań oraz inne   skażone  przedmioty 

- utrudnia ich zamykanie.                                                               
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Wnioskodawca:  Małgorzata  Zabierowska - Państwowy  Powiatowy  Inspektor 

Sanitarny w Kluczborku. 

 

5.  Uznaje  się  za celowe uproszczenie  przygotowanej  przez  PSSE   w   Kluczborku      

     instrukcji  postępowania  dla  osób  narażonych na  zakażenie -   przebywających   

     w pomieszczeniu, w którym dokonano otwarcia przesyłki  z nieznaną   substancją.  

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku. 

 
6. W dalszym ciągu należy wspólnie dążyć do znalezienia firmy, która                        

      w  sytuacji  potwierdzenia  skażenia  biologicznego    przeprowadzi    dezynfekcję    

      pomieszczeń i odbierze wyposażenie pomieszczenia  w  tym  sprzęt elektroniczny    

      do utylizacji.   

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku. 

 

7.    Konieczne jest ustalenie  sposobu  postępowania  z  osobami  znajdującymi  się                 

      w  strefie potencjalnie skażonej w przypadku wystąpienia  nagłego    zagrożenia   

      ich  stanu zdrowia lub życia.  

Wnioskodawca: Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kluczborku. 

 

II etap ćwiczenia: postępowanie w  sytuacji  wystąpienia  zagrożenia  
pożarowego, ewakuacji osób i uwalniania poszkodowanych w obiekcie 
użyteczności publicznej. 

 

Ustalenia:  
 

1. Ewakuacja obiektu była przeprowadzona sprawnie, uczniowie byli pod stałym 

nadzorem nauczycieli.  

Wnioski: 

1. Należy wskazać uczniom szkół konieczność sprawnego wykonywania poleceń 

służb mundurowych (Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej)  w czasie 

prowadzenia działań ratowniczych. 

Wnioskodawca: Krzysztof Mikołajczyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej 

PSP w Kluczborku. 

 

2. Należy wykorzystywać optymalnie teren wyznaczony jako miejsce zbiórki                

po przeprowadzeniu ewakuacji.                                                                                                                             
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Wnioskodawca: Krzysztof Mikołajczyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej 

PSP w Kluczborku. 

 

3. Należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania wjazdu  na teren Zespołu Szkół      

     licealno – Technicznych od ul. Konopnickiej. 

Wnioskodawca: Krzysztof Mikołajczyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej 

PSP w Kluczborku. 

 

4. Należy dążyć do doposażenie namiotu ratowniczego użytego podczas ćwiczeń 

będący na wyposażeniu OSP Kuniów jednostki KSR-G  w nagrzewnicę powietrza, 

oświetlenie oraz inne wyposażenie niezbędne przy prowadzeniu działań 

ratowniczych. Potrzebne jest to szczególnie przy prowadzeniu akcji ratowniczej          

w  porze nocnej i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

Wnioskodawca: Mieczysław Zaleciński – Szef Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

                                                                    

Ustalenia wspólne dla I i II etapu ćwiczeń: 

1.  Uczestnicy   ćwiczeń   PZZK   stwierdzili,   że    teren    ćwiczeń     przygotowany             

    był   prawidłowo,   a   siły,   zasoby   i    środki     podmiotów     uczestniczących                       

    w  ćwiczeniu  były zgodne z założeniami i  scenariuszem ćwiczeń  PZZK  „ Obiekt   

    2010”.  

 

2. Przeprowadzanie ćwiczeń  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  jest   

     niezbędne w celu koordynacji działań Służb  Ratowniczych  w  sytuacjach  różnego    

     rodzaju  zagrożeń. 

 

                                                                                SZEF  

                                                                    Powiatowego Zespołu 

                                                                 Zarządzania Kryzysowego 

                                                    Mieczysław Czapliński                                               

 


