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Patrol - 18
W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania
Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem "Patrol – 18".

W ćwiczeniu uczestniczyć będzie ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie
250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki
morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie  funkcjonowania  Krajowego  Systemu  Wykrywania  Skażeń  i  Alarmowania  (KSWSiA)  jest  przedsięwzięciem
cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu
–  18  prowadzone  będą  działania  przewidziane  do  realizacji  po  wystąpieniu  zagrożenia  skażeniami  chemicznymi,
biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych
elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i
analiz eksperckich a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu
koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły  Zbrojne do udziału w Patrolu –  18 skierowały między innymi personel  Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz
kompanię Chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony
Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA między innymi przewidziano epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą
pociągu  pasażerskiego  relacji  Berlin  –  Warszawa  (16  października,  godzina  10.00,  stacja  Warszawa  Praga,  od  ul.
Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października,
godzina 11.00), czy próby nadania przesyłki lotniczej zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną
substancją (17 października, 14.00, Warszawa, LS CARGO TERMINAL na terenie kompleksu LS CARGO PARK,  ul. Wirażowa
35).

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. Grzegorz Lewandowski, tel.
509 598 859, 261 242 080, e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl

epizody na stacji Warszawa Praga oraz na LS CARGO TERMINAL: rzecznik  Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy, tel. 65 991 292, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15
października, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z  Centralnego Ośrodka Analizy
Skażeń, nr tel. 727 015 030.
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