ZARZĄDZENIE NR 6/09
STAROSTY PUŁTUSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń powiatowych służb , inspekcji i straży w akcji udzielania
pomocy tonącym na zamarzniętych akwenach wraz z instruktażem dla ludności
Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn.zm); art. 12 ust 1, art. 17 ust. 2 Ustawy
z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz § 3 pkt15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działań
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96,
poz. 850) w oparciu o wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2008 r do działalności
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009 r. - zarządzam co następuje:
§1.
Przeprowadzić w dniu 4 lutego o godz.12.00 na basenie portowym w Domu Polonii w Pułtusku
ćwiczenie powiatowych służb, inspekcji i straży z udziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku w Pułtusku.
§2.
Tematem ćwiczenia będzie:
„Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Pułtusku podczas udzielania pomocy tonącym w wyniku załamania się lodu wraz z instruktażem dla ludności”
§3.
Jako zasadnicze cele ćwiczenia przyjąć:

1. Sprawdzenie systemu powiadamiania ratowniczego pomiędzy służbami.
2. Doskonalenie współdziałania służb powiatowych z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu.
3. Sprawdzenie czasu dojazdu służb ratowniczych do miejsca zdarzenia oraz ustalenie wniosków
z przebiegu akcji oraz przekazać je do właściwych organów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo.
4. Kreowanie zasady bezpiecznego zachowania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych, poprzez
instruktorów z WOPR, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
5. Przeprowadzenie instruktażu dla służb i ludności w zakresie udzielania pomocy tonącym
w wyniku załamania się lodu.
6. Realizowanie zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz zadań określonych przez
Wojewodę Mazowieckiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa .
§4.
W ćwiczeniu udział wezmą służby:
1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
2. Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku
3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
4. Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego w Pułtusku
5. Straż Miejska w Pułtusku
6. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku
§5.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Prezes Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Pułtusku zapewnią:
1) delegowanie niezbędnej ilości osób funkcyjnych do udziału w ćwiczeniu;
2) udział podległych służb dyżurnych w przekazywaniu ćwiczebnych meldunków i dyspozycji
w ramach systemu powiadamiania ratowniczego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w czasie trwania ćwiczenia.
§6.
Ćwiczenie prowadzić metodą praktyczną w oparciu o przyjęte założenia.
§7.

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - we współdziałaniu z Komendantem
Powiatowym Policji, Pogotowiem Ratunkowym oraz w ramach uzgodnień z Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym - przygotuje pokaz działania służb ratowniczych w
czasie symulowanej akcji udzielania pomocy tonącym pod lodem wraz z instruktażem dla
ludności w dniu 4 lutego o godz. 1200 w Domu Polonii w Pułtusku oraz dokona stosownych
uzgodnień w tym zakresie.
2. Za opracowanie dokumentacji do ćwiczenia, o którym mowa w ustępie 1, czynię
odpowiedzialnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który uzgodni
dokumentację ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz
wszystkimi służbami biorącymi udział w ćwiczeniu .
3. Kierowników powiatowych instytucji, służb, inspekcji i straży proszę o wydzielenie(w ramach
zasobów własnych) niezbędnej ilości materiałów, sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego oraz
środków transportu do przeprowadzenia pokazu działania służb w czasie symulowanego wypadku
na lodzie oraz zwolnienie na czas ćwiczenia osób funkcyjnych biorących w nim udział:
b) w dniu 3 lutego o godz. 10.00 - próba przed pokazem działania służb ratowniczychmiejsce Stanica Wodna w Domu Polonii w Pułtusku - uczestniczą przedstawiciele jednostek
biorących udział w pokazie – odpowiedzialny Komendant Powiatowy KP PSP w Pułtusku.
c) w dniu 4 lutego br. w godz. 12 00– 13 00 – praktyczny pokaz działanie systemu ratowniczego
połączony z instruktażem dla ludności w wykonaniu WOPR i KP PSP .
§8.
Burmistrz Miasta Pułtuska w godz. 1200 - 1300 w dniu 4 lutego br. zapewni udział młodzieży szkolnej
pod opieką nauczycieli oraz deleguję Straż Miejską do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa we
współdziałaniu z KP Policji.
§9.
1. Komendant Powiatowy Policji zapewni bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie ćwiczenia.
2. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Pułtusku zapewni niezbędną opiekę
medyczną dla ćwiczących i osób biorących udział w pokazach ratowniczych na terenie Domu
Polonii w Pułtusku.
§10.
1. Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku zobowiązuję
do udokumentowania przebiegu ćwiczenia oraz zorganizowania posiłku regeneracyjnego dla

służb ratowniczych i zaproszonych gości w ilości 60 osób w Domu Polonii w Pułtusku ok. godz.
12.45.
2. Skarbnika Powiatu zobowiązuje do zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby
organizacyjne ćwiczenia.
3. Dyrektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu zobowiązuję do koordynacji udziału
młodzieży szkolnej z terenu Miasta Pułtuska, we współdziałaniu z KP Policji i Burmistrzem
Miasta Pułtuska.
§11.
Dyrektorzy szkół delegują od dwóch do trzech klas z podległej szkoły, pod opieką nauczycieli,
do wzięcia udziału w pokazach ratownictwa wodnego i instruktażu dla ludności od godz. 12.00
do godz. 13.00 w dniu 4 lutego br. do Stanicy Wodnej w Domu Polonii w Pułtusku.
§12.
W ramach współdziałania i uzgodnień Dom Polonii w Pułtusku udostępni teren stanicy wodnej
i basenu portowego do ćwiczenia oraz posiłek regeneracyjny dla służb ratowniczych i zaproszonych
gości w ilości ok. 60 osób.
§13.
Integralną część zarządzenia stanowi załącznik Nr 1 stanowiący plan przebiegu ćwiczenia.
§14.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
§15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
/-/ Andrzej Dolecki

