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SYMULACJA Nr 1 P O W Ó D Z
zachowanie ludzi w sytuacji kryzysowej
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Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa
Studenci doskonalący umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego
Zdobycie, poszerzenie, pogłębienie i utrwalenie posiadanej wiedzy z zakresu:
1. Zachowań i działań w sytuacji kryzysowej.
2. Komunikowania się z otoczeniem i zarządzania ludźmi w czasie sytuacji
kryzysowej.
3. Sposobów skutecznego podejmowania decyzji.
4. Kreatywności w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
5. Rozwijanie kompetencji radzenia sobie z kryzysem.
6. Utrwalanie nawyków postępowania w sytuacjach nagłych.
7. Wiedzy na temat nieprzewidywalności zachowań ludzkich, działań w sytuacji
kryzysowej i sposobów radzenia sobie z nimi.
8. Umiejętności współpracy.
9. Wdrażania procedur i algorytmów postępowania.
10. Służby wiodącej i jej zadań.
11. Działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w celu wykonania zadań
realizowanych w fazach: 1) zapobiegania, 2) przygotowania, 3) reagowania,
4) odbudowy.
IMGW-PIB wydało ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne ze w związku
z gwałtownymi opadami o charakterze burzowym i uszkodzeniu zbiorników retencyjnych
w miejscowości Koźlice, w rejonie miejscowości Dobromir (leży nad rzeka Odra).
Z komunikatu wynika, że dojdzie do gwałtownych wzrostów stanu wody. Obecnie są już
przekroczone stany ostrzegawcze. Fala kulminacyjna, która nadejdzie w czasie do 5
godzin spowoduje przekroczenie stanów alarmowych i z dużym prawdopodobieństwem
spowoduje uszkodzenie wałów i zalanie miejscowości, która częściowo leży poniżej linii
brzegowej. W rejonie zagrożonym znajduje się Dom Pomocy Społecznej, Szpital
Onkologiczny, Szkoła Podstawowa, dwa sklepy wielkoformatowe i osiedle domków
jednorodzinnych. Łącznie na terenie zalewowym przebywa około 4 tysiące ludzi.
W Starostwie Powiatowym zwołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Możliwe zagrożenia:
1. Zagrożenie dla życia i zdrowia oraz środowiska w związku z wystąpieniem powodzi.
2. Spowodowanie znacznych strat materialnych, uszkodzenie obiektów mieszkalnych,
gospodarczych i użyteczności publicznej.
3. Wystąpienie naruszeń porządku publicznego, w tym w miejscach przebywania osób
ewakuowanych oraz w miejscach dystrybucji pomocy humanitarnej.
4. Uszkodzenie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej lub wodnej powodującej
ograniczenia, dezorganizację lub całkowity paraliż transportu.
5. Niestosowanie się ludności do poleceń, zarządzeń wydawanych przez służby
ratownicze i porządkowe.
6. Dewastacja lub kradzież mienia prywatnego i publicznego pozostawionego na czas
ewakuacji ludności z terenu ewakuowanego lub potencjalnie narażonego na
wystąpienie niebezpieczeństwa.
7. Panika w miejscach prowadzonych działań ratowniczych oraz zakłócenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

8. Utrudnienia na szlakach komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych,
wodnych) spowodowane masowym, niekontrolowanym przemieszczaniem się
ludności na terenie obciętym powodzią.
Ustalenie służby wiodącej – Straż Pożarna.
Sposób
realizacji

ORGANIZACJA ZADAŃ:
1. Etap wstępny:
a. Podział grupy studentów na podgrupy.
b. Wyznaczenie „dowodzącego” w ramach podgrupy.
c. Wskazanie podmiotów współpracujących w ramach symulacji.
d. Wskazanie zakresu współdziałania.
e. Określenie czasu trwania symulacji.
f. Wskazanie etapów zarządzania informacją.
2. Etap realizacji:
a. Realizacja zadań przez podmiot wiodący i podmioty współpracujące zgodnie
z procedurami i algorytmami postępowania poszczególnych służby, inspekcji
wskazane przez prowadzącego symulację.
b. Ustalenie działań służby wiodącej i współpracy ze służbami, inspekcjami
na miejscu wystąpienia zdarzenia.

3. Współdziałanie w szczególności z:
a. Organami administracji publicznej.
b. Policją.
c. Służbami medycznymi.
d. Inspekcjami właściwymi do spraw sanitarnych i weterynaryjnych.
e. Nadzorem budowlanym.
f. Siłami zbrojnymi.
g. Strażą Graniczną.
h. Strażą gminną/ miejską.
i. Służbami komunalnymi, w tym m.in. Pogotowiem Energetycznym, Gazowym,
Wodociągowym.
j. Zarządcami dróg, obiektów, terenów.
k. Prokuraturą.
Zakończenie Symulacji - w ramach Wojewódzkiego/Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
podsumowanie symulacji, wypracowanie wniosków.
Wyk./Opr. mgr Jarosław Janiak, mgr Dariusz Maciejewski,

