Zarzqdzenie Nr 74 / 11
Starosty Slawieiiskiego
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia cwiczenia Powiatowego Zespolu Zarzadzania

Kryzysowego

w Slawnie
Na podstawie art. 17 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzajdzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z pozn. zm.), § 3 ust. 4 rozporzajdzenia Rady Ministrow
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 849 i 850
z pozn. zm.), ,,Kalendarzowego planu dzialania w zakresie zarzajdzania kryzysowego i obrony
cywilnej powiatu slawienskiego w 2011 r." oraz ,,Planu Zasadniczych Zamierzen Powiatowego
Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego na 2011 r." zarzajdzam, co nastejmje:
§1.1. W dniach 19 - 20 pazdziernika 2011 r. przeprowadzone zostanie dwuszczeblowe
cwiczenie kierowniczo - sztabowe pod kryptonimem ,,KATASTROFA DROGOWA
2011", na temat: ,,Dziaianie wydzielonych elementow powiatowego systemu
reagowania kryzysowego we wspoldzialaniu z silami i srodkami strazy pozarnej,
policji i innymi podmiotami ratowniczymi z powiatu i gmin dzialaj^cymi
w

warunkach

poszkodowanymi

wyst^pienia
oraz

zagrozenia

wystajjienia

wypadku

zagrozen

drogowego
skazenia

z

wieloma

niebezpiecznymi

substancjami chemicznymi srodowiska naturalnego", zwane dalej ,,cwiczeniem".
2. Cwiczenie obejmuje:
1) etap przygotowawczy, w ktorym przewiduje si§ przeprowadzic szkolenie
czlonkow Powiatowego

Zespolu

Zarzajdzania

Kryzysowego

w

Slawnie

w zakresie obowiajzuja^cych procedur reagowania kryzysowego w oparciu
o powiatowy plan zarzajdzania kryzysowego,
2) zasadnicze cwiczenie, w tym:
a) pierwszy dzien cwiczenia w dniu 19 pazdziernika 2011 r. obejmowac b^dzie:

I etap - przeprowadzony zostanie w godzinach 10.00 - 13.00 w formie
seminaryjnej i gry decyzyjnej z elementem pokazu multimedialnego,

b) drugi dzien cwiczenia w dniu 20 pazdziernika 2011 r. stanowi:
II etap - przeprowadzony zostanie w godzinach 9.00 - 14.00 - praktyczne
dziaianie z wydzielonymi silami i srodkami reagowania kryzysowego.
§ 2. Celem cwiczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, jest:
1) wypracowanie procedur wspolnego dzialania powiatowego systemu reagowania
kryzysowego i sluzb odpowiedzialnych za ochron? ludzi i mienia przed zagrozeniami
a w szczegolnosci zwiajzanymi z katastrofami drogowymi z wieloma poszkodowanymi
i wystapienia skazenia srodowiska naturalnego,
2) doskonalenie gotowosci powiatowych i gminnych elementow systemu reagowania
kryzysowego oraz sluzb bezpieczenstwa odpowiedzialnych za ochron? ludzi i mienia
przed zagrozeniami a w szczegolnosci zwiajzanymi z katastrofami drogowymi
z wieloma poszkodowanymi i wystajrienia skazenia srodowiska naturalnego,
3) sprawdzenie, w praktycznym dzialaniu, funkcjonowania opracowanych pianow
zarzajdzania kryzysowego.

§ 3. Glownymi zadaniami cwiczenia saj
1) przyj^cie w powiecie slawieriskim rozwiajzafi systemowych w reagowaniu na sytuacj^
zagrozenia katastrofami drogowymi z wieloma poszkodowanymi i wystajpienia
skazenia srodowiska naturalnego,
2) doskonalenie procesu wypracowywania decyzji do dzialan w sytuacji wystapienia
katastrofy w ruchu lajdowym z wieloma poszkodowanymi i wystajrienia skazenia
srodowiska naturalnego,
3) sprawdzenie przygotowania sluzb ratowniczych do wspoldzialania na wypadek
katastrofy w ruchu lajdowym z wieloma poszkodowanymi i skutecznosci reagowania
sil i srodkow odpowiedzialnych za bezpieczeristwo ludzi i mienia, odpowiedzialnych
za srodowisko naturalne w przypadku wystapienia skazenia terenu oraz usuwania
skutkow wypadku.

§ 4. 1. W cwiczeniu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, uczestniczyc be_da^ nastejiujajce elementy
powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz sluzby ratownicze:
1) czlonkowie Powiatowego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego w Slawnie,
2) czlonkowie Miejskiego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego w Slawnie,
3) wydzielone sily i srodki z Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Slawnie,
4) wydzielone sily i srodki z Komendy Powiatowej Policy i w Slawnie,
5) Zespoly ratownictwa medycznego,
6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Slawnie,
7) Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Slawnie,
8) wydzielone sily i srodki ze Szpitala Powiatowego w Slawnie.
2. Do udzialu w cwiczeniu zaprasza si? przedstawicieli:
1) Zachodniopomorskiego Urzejiu Wojewodzkiego w Szczecinie,
2) Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie,
3) Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie,
4) Placowki Strazy Granicznej w Darlowie,
5) Urz^dow Gmin Powiatu Slawienskiego,
6) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
7) Zachodniopomorskiego Zarzajdu Drog Wojewodzkich w Koszalinie.
§ 5. Cwiczenie realizowane b^dzie zgodnie z opracowanym i uzgodnionym ze wszystkimi
uczestnikami cwiczenia, planem - scenariuszem.
§ 6. 1. Cwiczeniem kierowal b^dzie Starosta Slawienski - Przewodnicza^cy Powiatowego
Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego przy pomocy swoich zastejtcow:
1) Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie,
2) Komendanta Powiatowego Policji w Slawnie,
3) Naczelnika Wydzialu Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym
w Slawnie.
2. Pelnq. dokumentacj^ cwiczenia sporzajdzi, zespol autorski w skladzie:
1) Naczelnik Wydzialu Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Slawnie,

2) Podinspektor

Wydzialu

Spraw

Obywatelskich

Starostwa

Powiatowego

w Slawnie,
3) Przedstawiciel

Komendanta

Powiatowego

Panstwowej

Strazy

Pozarnej

w Slawnie,
4) Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Slawnie,
5) przy udziale pozostalych uczestnikow cwiczenia, zespol autorski w terminie
do 30 wrzesnia 2011 r. przedstawi do zatwierdzenia Przewodniczajcemu
Powiatowego

Zespolu

Zarzajdzania

Kryzysowego

w

Slawnie

pelnq.

dokumentacj^ cwiczenia.

3. Dokumentacja cwiczenia zostanie przeslana wszystkim uczestnikom cwiczenia
w terminie do dnia 7 pazdziernika 2011 r.

4. Raport z cwiczenia opracowany na podstawie wnioskow z cwiczenia przedstawi
Przewodnicz^cemu Powiatowego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego Naczelnik
Wydzialu Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Slawnie w terminie
trzech tygodni od czasu zakonczenia cwiczenia.

§ 7. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

STA^OSTA

NACZELNIK
Wvdziahi Spraw j
- -Obywattlskich ,

