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Wprowadzenie 
 

 Od kilkudziesięciu lat na świecie obserwujemy gwałtowny wzrost zagrożenia terroryzmem. 

Około trzydzieści lat temu głośno w mediach było o terroryzujących Włochy „Czerwonych 

Brygadach”. Od tej pory coraz częściej cały świat obiegały informacje o atakach terrorystycznych 

z różnych stron świata: porwane samoloty, przetrzymywani zakładnicy, wybuchy samochodów 

pułapek itp. Terror stał się okrutną i szalenie podstępną bronią niewielkich grup ludzi. 

 Od 11 września 2001 roku, kiedy to światem wstrząsnęła tragedia WTC, potem po atakach 

w Barcelonie i najnowszym w Londynie czujemy się coraz bardziej zagrożeni. 

 Zastraszanie stało się narzędziem do międzynarodowej walki politycznej, religijnej, 

etnicznej, gdzie mniejszości chcą wywrzeć presję na masy. 

 W wymiarze polskim – do czasu naszej interwencji zbrojnej w Iraku – zagrożenia terrorem 

nie odczuwaliśmy. Niemniej jednak od kilkunastu lat szkoły, szpitale, instytucje publiczne 

otrzymują informacje o podłożonych ładunkach. Znajduje się także na dworcach, w autobusach, 

pociągach, budynkach publicznych przedmioty o podejrzanym wyglądzie i zawartości. Na szczęście 

coraz głośniej słychać o złapanych sprawcach tych „żartów”. 

 Niemniej jednak realnego zagrożenia terrorem nie można bagatelizować. Przecież jeszcze 

nie dawno nie słyszeliśmy o Biesłanie ani o Nalczyku… 

 

Realizacja tematu szkolenia 

 

ZAGROŻENIE PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO LUB INNĄ 
FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO 

 

Podstawowe zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 
ładunkami wybuchowymi 

 

Omówienie kolejnych części szkolenia: 
 

A - ZANIM POWSTANIE ZAGROŻENIE 

B - SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

  C- PRZYJĘCIE INFORMACJI O ZAGROŻENIU 

D - WSKAZÓWKI DLA OSOBY PROWADZĄCEJ  ROZMOWĘ Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ 

O FAKCIE PODŁOŻENIA ŁADUNKU 

      WYBUCHOWEGO 

E  -PYTANIA POMOCNICZE DO PROWADZENIA ROZMOWY Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ 

O ZAGROŻENIU 

F - ZASADY POSTĘPOWANIA KIEROWNICTWA SZKOŁY PO OTRZYMANIU 

INFORMACJI O ZAGROŻENIU 

G - POWIADOMIENIE POLICJI O UJWANIONYM ZAGROŻENIU 

H- OGŁOSZENIE ALARMU ORAZ ZASADY EWAKUACJI OSÓB I SPRZĘTU Z OBIEKTU 

ZAGROŻONEGO 

I- ZACHOWANIE OSÓB PO USŁYSZENIU ALARMU O EWAKUACJI 

J- ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA DYREKCJI  SZKOŁY Z POLICYJNĄ GRUPĄ 

ANTYTERRORYSTYCZNĄ 



CZĘŚĆ – A   Pamiętaj ! informacji o zagrożeniu nie wolno bagatelizować ani lekceważyć. 

ZANIM POWSTANIE ZAGROŻENIE 

Wszelkie działania zmierzające do ochrony osób i mienia przez zamachami rozpocząć należy jeszcze przed ujawnieniem się zagrożenia, 

czyli w momencie gdy mamy już świadomość, że może ono nas dotknąć. 

W przypadku zagrożenia podłożeniem w szkole ładunku wybuchowego lub użycia substancji toksycznych najważniejsze działania wyprzedzające 

to: 
DYREKTOR 

I PERSONEL ADMINISTRACYJNY SZKOŁY 
 

 
NAUCZYCIELE 

POŻĄDANE ZACHOWANIA 
UCZNIÓW 

1. Przygotowanie procedur lub planu ochrony obiektu przed 
zagrożeniami, uwzględniających m.in.: 

- kontrolę dostępu do obiektu szkoły i poszczególnych 
pomieszczeń, tak by maksymalnie ułatwić identyfikację 
osoby obcej poruszającej się po terenie szkoły 
(np. wprowadzenie systemu identyfikatorów), 

- drogi ewakuacji (przy tym rozważenie co najmniej dwóch 
dróg ewakuacji, gdyż nie ma gwarancji, że ta jedyna 
wybrana – w momencie incydentu - nie zostanie odcięta), 

- zadania dla poszczególnych pracowników szkoły na wypadek 
ujawnienia zagrożenia, 

2. Zapoznanie wszystkich z procedurami ochrony i ich 
zadaniami oraz regularne ćwiczenie ewakuacji różnymi 
drogami, 

3. Osoby, które mogą przyjąć zgłoszenie o podłożeniu ładunku 

należy wyposażyć w protokoły przyjęcia takiego zgłoszenia 

(patrz CZĘŚĆ - E) i zapoznać z niniejszą instrukcją, 

protokoły te powinny też być przy każdym telefonie 

podłączonym do linii miejskiej. 

4. Utrzymanie maksymalnego porządku na terenie placówki, 

celem ułatwienia zauważenia przedmiotów nie będących 

własnością szkoły bądź uczniów (podrzuconych), oraz innych 

sytuacji ujętych w symptomach (opisanych w części B), 

5. Zwracanie uwagi na otoczenie celem zauważenia 

potencjalnych  symptomów  pojawienia  się  zagrożenia 

opisanych w części B, 

 

1 Dokładne zapamiętanie różnych dróg ewakuacji 
i zadań i ochronnych (nauczyciele powinni mieć 
zadania ochronne określone indywidualnie lub 
stosownie do zajmowanej funkcji), 

2. Ćwiczenie opanowywania paniki dzieci, 

3 .Zwracanie uwagi na otoczenie celem 
zauważenia potencjalnych symptomów 
pojawienia się zagrożenia (opisanych w części 
B) i niezwłoczne poinformowanie o nich 
dyrekcji, 

4. Natychmiastowa reakcja na zachowania 
uczniów mogące stworzyć podejrzenie 
zagrożenia, w szczególności na pozostawianie 
różnych przedmiotów na terenie szkoły 
i oddalanie się od nich, 

5. Nie przyjmowanie od osób obcych żadnych 
pakunków niewiadomego pochodzenia 
i wnoszenie ich do szkoły, 

6.Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach oraz 
odświeżanie wiedzy z niniejszej instrukcji. 

 

1.Nie pozostawianie bez opieki swoich 

rzeczy na korytarzach, w ubikacjach 

i innych miejscach, gdzie może powstać 

podejrzenie podrzucenia  ładunku 

wybuchowego, 

2. Natychmiastowe informowanie 

nauczycieli  i personelu 

administracyjnego o osobach 

obcych  na  terenie   szkoły, zwłaszcza 

jeśli pozostawiły w niej jakiś pakunek 

i oddalają się od niego, 

3. Nie przyjmowanie od osób 

obcych pakunków niewiadomego 

pochodzenia i wnoszenie ich do 

szkoły, 

4. Zwracanie uwagi na otoczenie 

celem zauważenia potencjalnych 

symptomów zagrożenia opisanych 

w części B 

 



CZĘŚĆ – B     SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 
Podstawową cechą działań z wykorzystaniem materiałów wybuchowych czy innych środków rażenia zbiorowego jest to, iż nie ma wyraźnych znaków 

ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Wynika to m. in. z faktu, że sprawca chcąc zrealizować swój czyn musi pozostać 

z dala od miejsca zdarzenia, tak więc pozostaje w nim bardzo krótko lub ładunek przekazuje innym osobom, nie świadomym tego co on zawiera. 

Dlatego, ze strony wszystkich osób będących na terenie szkoły, szczególnego zainteresowania i uwagi wymagają takie sytuacje, jak: 

- osoby obce, będące na terenie szkoły bez uzasadnienia; 

- osoby zachowujące się nietypowo; 

- osoby z różnego rodzaju pakunkami, szczególnie jeśli po chwili pakunku tego się pozbyły; 

- osoby wyglądające na obcokrajowców; 

- osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku; 

- pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.; 

- nieznane urządzenia np. emitujące różne sygnały, nie będące wcześniej w danym miejscu; 

- samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach np. blisko budynku szkoły, a nie na wyznaczonym parkingu, 

Ważnym czynnikiem ułatwiającym zauważenie symptomów wystąpienia zagrożenia jest panujący na terenie szkoły porządek, a szczególnie przyzwyczajenie 

wszystkich do nie pozostawiania swoich plecaków, teczek i innych bagaży bez opieki w miejscach powszechnie dostępnych, jak korytarze czy ubikacje oraz 

uporządkowanie ruchu osób dorosłych spoza pracowników szkoły, tak by nie mogły w sposób niekontrolowany poruszać się po jej terenie. 

W przypadku natomiast zauważenia któregoś z podanych powyżej symptomów poszczególne grupy osób powinny zachować się w następujący sposób: 

DYREKTOR 

 
NAUCZYCIELE 

I PERSONEL ADMINISTRACYJNY SZKOŁY 

POŻĄDANE 

ZACHOWANIA 

UCZNIÓW 
1. Natychmiastowa reakcja na symptomy zagrożenia 

zauważone osobiście, np.: 
- ustalenie celu pobytu osób nieznanych czy 
zachowujących się nietypowo, 
- dążenie do ustalenia właściciela podejrzanego pakunku, 
teczki czy paczki, 
- dążenie do ustalenia właściciela, w nieprawidłowy 
sposób zaparkowanego czy podejrzanego samochodu, 

2. W przypadku uzyskania informacji od innych – 
rozważenie konieczności j ej sprawdzenia. 

3. Przy pozytywnym wyniku sprawdzeń wdrożenie 

procedury opisanej w części F - „postępowanie Dyrektora 

szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu”. 

1. Natychmiastowa reakcja na zauważone symptomy 

zagrożenia, np.: 

- ustalenie celu pobytu osób nieznanych czy 

zachowujących się nietypowo, 

- dążenie, do ustalenia właściciela podejrzanego pakunku, 

teczki czy paczki, 

- dążenie do ustalenia właściciela, w nieprawidłowy sposób 

zaparkowanego czy podejrzanego samochodu, 

- odizolowanie miejsca zagrożenia przed dostępem innych. 

2. Po wykonaniu czynności opisanych powyżej, bez względu 

na ich wynik, natychmiastowe poinformowanie o swoich 

spostrzeżeniach Dyrektora szkoły lub osoby go 

zastępującej. 

- Natychmiastowe poinformowanie 

personelu szkoły o zauważeniu 

któregoś z opisanych wyżej symptomów 

i nie rozpowszechnianie tej informacji 

wśród innych uczniów, 

-  Pilnowanie swoich toreb czy plecaków 

i zabieranie ich ze sobą, tak by nie 

pozostawały bez opieki poza terenem 

sal lekcyjnych. 

 

Pamiętaj ! Informacji o zauważeniu symptomu zagrożenia nie należy przekazywać osobom niepowołanym, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może 

doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z  zagrożonego miejsca. 

 
 



CZĘŚĆ – C 

PRZYJĘCIE INFORMACJI O ZAGROŻENIU 
Zauważenie symptomów zagrożenia to tylko jedna z dróg uzyskania informacji, że ono powstało. Drugą, szczególnie stosowaną przez sprawców 

którzy chcą wywołać efekt zastraszenia bez ofiar, jest wcześniejsze ostrzeżenie o zagrożeniu. 

Ostrzeżenie to może przybrać różne formy: 

- listu bądź kartki przekazanej drogą pocztów ą lub podrzuconej w widocznym miejscu, 

- wykonanie krótkiego napisu: farbą, kredką do ust na szybie, lustrze w we, ścianie windy itp., 

- w trakcie rozmowy z portierem lub inną osobą, wypowiedzenie groźby słownej np.: „...dziś podłożę wam bombę...”, „zrobię wam dziś takie bum, bum, że się nie 

pozbieracie.,”. Wypowiedzi takie mogą mieć charakter silnie emocjonalny, wyrażony przez osobę, która chciała załatwić sprawę, a z różnych względów nie było to 

możliwe, 

- może to być także osoba, która przebywając w pomieszczeniach szkoły informuje, iż ma na sobie, w teczce lub w rękach ładunek wybuchowy i jeśli nie 

zostaną spełnione jej postulaty to zdetonuje ładunek. 

Najczęściej jednak spotykaną formą zawiadomienia, szczególnie w warunkach polskich jest informacja telefoniczna, 

Co robić po uzyskaniu takiej informacji? 

DYREKTOR NAUCZYCIELE I PERSONEL 

ADMINISTRACYJNY SZKOŁY 

POŻĄDANE ZACHOWANIA 

UCZNIÓW 

1. W przypadku zgłoszenia (powiadomienia) 

telefonicznego odebranego osobiście przestrzeganie 

zasad opisanych w części D i wypełnienie druku 

z części E (jeśli to możliwe to jeszcze w trakcie 

trwania rozmowy telefonicznej). 

2. W przypadku bezpośredniej rozmowy z osobą 

informującą o zagrożeniu przestrzegać zasady 

z części D, a także dążyć do zatrzymania rozmówcy 

do czasu przybycia Policji. W przypadku braku takiej 

możliwości ustalić kierunek i środek  komunikacji, 

którym się oddalił 

3. Wdrożenie procedury opisanej w części F - 

„Postępowanie Dyrektora szkoły po otrzymaniu 

informacji o zagrożeniu”. 

 

1. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu 

natychmiastowe powiadomienie o tym dyrektora 

szkoły lub osoby go zastępującej oraz służb 

porządkowych w szkole. 

2. W przypadku zgłoszenia (powiadomienia) 

telefonicznego przestrzeganie zasad opisanych 

w części D i wypełnienie druku z części E (jeśli to 

możliwe to jeszcze w trakcie trwania rozmowy 

telefonicznej). 

3. W przypadku bezpośredniej rozmowy z osobą 

informującą o zagrożeniu przestrzegać zasady z 

części D, a także dążyć do zatrzymania rozmówcy 

do czasu przybycia Policji. W przypadku braku 

takiej możliwości ustalić kierunek i środek 

komunikacji, którym się oddalił.  

- Natychmiastowe poinformowanie 

personelu szkoły o uzyskaniu informacji 

stwierdzającej zagrożenie, 
- Nie rozpowszechnia nieuzyskanej 

informacji wśród uczniów celem 
zapobieżenia panice, a także nie 
przekazywanie jej rodzicom (za   
pomocą   telefonów komórkowych) 

 

 

Pamiętaj ! Informacji o zauważeniu symptomu zagrożenia nie należy przekazywać osobom niepowołanym, gdyż jej niekontrolowane 

rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 





CZĘŚĆ – D 

 

WSKAZÓWKI DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ROZMOWĘ 

Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ O FAKCIE PODŁOŻENIA ŁADUNKU 

WYBUCHOWEGO 
 

Osoba przyjmująca informację o zagrożeniu zamachem z użyciem materiału 

wybuchowego lub innego środka rażenia zbiorowego powinna: 

1. Wykazać maksymalny spokój i opanowanie, 

2. Dążyć do uzyskania jak największej liczby szczegółów dotyczących 

zagrożenia, jak i osoby przekazującej informację, 
(każdy zapamiętany szczegół z rozmowy lub przedłużenie jej czasu mogą mieć istotny 

wpływ na późniejsze postępowanie prowadzone przez Policję). 

 

Przy prowadzeniu rozmowy pomocne będą pytania z dalszej części - E 

3. Uzyskaną informację przekazać natychmiast przełożonym, podając w szczegółach 
treść rozmowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania (jeśli to możliwe to 
jeszcze w trakcie jej trwania). 

4. W przypadku otrzymania informacji po godzinach pracy lub poza miejscem pracy - 
pracownik uzyskane informacje natychmiast powinien przekazać osobiście lub 
telefonicznie ochronie oraz dyrekcji szkoły. 

UWAGA !!! Po skończeniu rozmowy telefonicznej nie należy odkładać 

słuchawki na widełki. 
 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ E   PYTANIA POMOCNICZE DO ROZMOWY Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ O ZAGROŻENIU   

 
Poniższe pytania nie muszą być zadawane w podanej kolejności. Kolejność ta w 

każdym wypadku będzie indywidualna, uwarunkowana charakterem i 

dynamiką prowadzonej rozmowy telefonicznej: 

L Czy Pan/Pani podłożył/a/ bombę?.............................................. 

Z. Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie?........................... 

3. Gdzie w tej chwili jest bomba?................................................... 

4. Jak bomba wygląda?................................................................... 

5. Jakiego typu jest ta bomba?......................................................... 
 

6. Co spowoduje wybuch bomby?........................ 

7. W którym miejscu bomba jest umieszczona?.. 

8. Dlaczego Pan/Pani chce podłożyć bombę?..... 

9. Skąd Pan/Pani telefonuje?............................, 

10. Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje?. 

11. Gdzie Pan/Pani mieszka?............................. 

12. Jak się Pan/Pani nazywa?.................................................................................... 

Napisać dokładne słowa groźby............................................................................. 
 
Płeć dzwoniącego.......................; Numer telefonu, z którego przyjęto zgłoszenie 
 
............................................ 

Godzina...............; Data..................................; Czas rozmowy .......................... 
 

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej należy według poniższego zestawu 

cech głosu ocenić rozmówce  

Glos dzwoniącego był według waszego odczucia: 
- spokojny                                                 - nosowy 
- podekscytowany                                     - sepleniący                                               
- głęboki                                                    - niski 
- wysoki                                                    - desperacki 
- arogancki                                                - rozgniewany 
- jąkający się                                             - chrapliwy 
- powolny                                                  - szybki 
- cichy                                                        - głośny 
- śmiejący się                                             - płaczliwy 
- niewyraźny  

 

Spróbuj przypomnieć sobie - czy w tle rozmowy było słychać inne odgłosy - zaznacz je!: 
- biurowe                                                         - zwierząt 

- zakładu, fabryki                                           - dobra słyszalność 

- dworcowe                                                     - połączenie lokalne 

- głosy innych osób                                   - połączenie zamiejscowe 

- megafonu, radia                                     - zakłócenia na linii 

- brzęk sztućców, talerzy, szkła                - uliczne 

- muzyki                                                           - tramwaju 

- inne  

Język rozmówcy był według Ciebie? 
- kulturalny                                                                - nagrany 

- wulgarny                                                           - zgłoszenie odczytane 

- niezrozumiały                                                          - zwroty obcojęzyczne 

- gwarowy, regionalny                                                             - mówił płynnie, rzeczowo 

                                                                                    - inne 

 

Ocena wieku - na podstawie głosu rozmówcy? 
- dziecięcy 
- młodzieńczy 
- dojrzały 
- starczy 
 





CZĘŚĆ – F 

ZASADY POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAGROŻENIU 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zasady postępowania zarządzającego 

obiektem, w którym zaistniało podejrzenie podłożenia  ładunku wybuchowego lub innego środka 

rażenia zbiorowego. 

1. Dyrektor szkoły bądź osoba go zastępująca, w pierwszej kolejności dokonuje analizy 

otrzymanej informacji i podejmuje decyzję o : 

• powiadomieniu policji o zagrożeniu terrorystycznym, 

• ewentualnym przerwaniu pracy szkoły, w tym prowadzeniu lekcji itp. 

• ewentualnym przeprowadzeniu ewakuacji pracowników i uczniów z obiektu zagrożonego 

w trybie alarmowym, 

•  zabezpieczeniu dokumentów, baz danych (tajnych, poufnych) i innego mienia posiadającego 

istotną wartość dla szkoły. 

• przekazuje zarządzenia wykonawcze dla kierowników podległych komórek organizacyjnych, 

służb dyspozytorskich, ochrony obiektu itp. 

 

2. Do czasu przybycia Policji dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego 

upoważniona kieruje całą akcją. 

 

3. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych 

pomieszczeniach znajdują się: 

• przedmioty, rzeczy, paczki, urządzenia itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich 

użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione  i pozostawione przez inne osoby np. 

interesantów); 

• ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń; 

• zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem były 

w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące 

elementy elektroniczne itp.). Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki 

schodowe, hole, windy, toalety, piwnice, strychy, oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, 

powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej obiektu 

 

4. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń i rzeczy, których (w ocenie użytkowników 

obiektu) przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, 

nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić kierującego 

akcją i inne osoby z bezpośredniego otoczenia. Miejsce to należy odizolować przed 

dostępem innych. 

 

5. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 

 

6. Wyznaczyć należy miejsca bezpieczne do koncentracji uczniów. 

 



CZĘŚĆ - G 

POWIADOMIENIE POLICJI O UJAWNIONYM ZAGROŻENIU 

Zadaniem każdej osoby, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego 

bądź innej substancji rażenia zbiorowego jest przekazanie tej informacji dalej, tak by ostatecznie 

dotarła ona do -właściwych służb - najczęściej Policji czy Straży Pożarnej. W szkole jednak 

pierwszą osobą, która musi dowiedzieć się o zagrożeniu jest jej Dyrektor bądź osoba go 

zastępująca. To one dopiero po przeanalizowaniu problemu powinny zdecydować o 

powiadomieniu Policji. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby powiadamiała to ta 

osoba, która ujawniła zagrożenie. Jeśli zaś nie zostanie do tego przez szkołę upoważniona to 

przynajmniej musi być obecna przy tym powiadomieniu. 

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje: 

• adres szkoły, numer telefonu, swoje dane personalne i zajmowane stanowisko, 

• rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

ujawniony podejrzany przedmiot); 

• treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

wykorzystując do tego notatki z treści protokołu 

wskazanego w części E oraz ustalenia z działań opisanych w części F; 

• numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny 

czas jej przyjęcia; 

• adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej zagrożenie (jeśli to 

możliwe); 

• opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu; 

UWAGA ! Powiadomienia Policji dokonuje wyłącznie osoba dorosła, dokonanie 
tego przez ucznia jest niedopuszczalne. Uczeń uzyskaną informację ma 
natychmiast przekazać dorosłym pracownikom szkoły, i to oni powiadamiają 
Policję. 

A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



CZĘŚĆ - H 

OGŁOSZENIE ALARMU ORAZ ZASADY EWAKUACJI 

1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu, terenu podejmuje właściwy administrator 

(gospodarz), w przypadku szkoły Dyrektor lub osoba go zastępującą. Stosownie do okoliczności, 

może to być decyzja samodzielna bądź na wniosek Dowódcy grupy minersko - pirotechnicznej 

lub Dowódcy nieetatowej grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego. 

2. Zakres ewakuacji obiektu, terenu uzależnia się od występującego zagrożenia. 

3. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, po oznakowanych i sprawdzonych pod 

względem pirotechnicznym drogach, lub za pomocą wcześniej opracowanych planów 

ewakuacji, znajdujących się u administratora obiektu. W czasie ewakuacji należy zapewnić 

właściwą organizację  ruchu osób opuszczających obiekt oraz umożliwić ominięcie przez 

ewakuowanych rejonu zagrożonego wybuchem.                                     

4. Przed ewakuacją obiektu ZAGROŻONEGO WYBUCHEM BOMBY należy w miarę 

możliwości otworzyć drzwi i okna pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia 

i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania. Osoby uczestniczące w ewakuacji powinny wyłączyć 

telefony komórkowe. 

5. Przełożeni oraz służby ochrony budynku informuj ą pracowników o drodze ewakuacji i miejscu 

zbiórki po zakończeniu akcji. 

6. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy 

osobiste z którymi przyszły do szkoły, takie jak torby, torebki, plecaki, ubrania, przenośne 

radioodbiorniki itp., co pozwoli prowadzącym przeszukanie uniknąć straty czasu na 

identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju. 

7. Klucze pracownicy pozostawiają w drzwiach. 

8. Należy sprawdzić - czy wszyscy pracownicy opuścili pomieszczenia. 

9. W przypadku organizowania ewakuacji o charakterze prewencyjnym, wykorzystuje się główne 

wyjścia z obiektu (bez korzystania z dróg ewakuacyjnych). 

10.Należy zdecydowanie przeciwdziałać gromadzeniu się ewakuowanych osób w bezpośrednim 

otoczeniu zagrożonego obiektu, terenu. Wszyscy nie biorący bezpośredniego udziału w akcji 

powinni znajdować się w odległości bezpiecznej, od zagrożonego obiektu, terenu (minimum 

150 m). 

11 Po zakończeniu ewakuacji - kierownictwo informuje służby ochrony gmachu o zakończonej 

ewakuacji i także opuszcza obiekt. 

12. Jeżeli w obiekcie funkcjonuje jego Ochrona (straż czy agencja ochrony mienia itp.) jej 

zadaniem jest:         

-wzmocnienie ochrony obiektu przez wystawienie posterunków na zewnątrz, 

- sprawdzenie łączność ze wszystkimi wystawionymi posterunkami, 

- wpuszcza na teren obiektu tylko grupy policyjne - antyterrorystyczne i innych 

specjalistów (straż pożarna, pogotowie gazowe, energetyczne itp.) i wykonuje ich 

polecenia. 

 



CZĘŚĆ - I 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA DYREKTORA Z POLICYJNĄ GRUPĄ 

ANTYTERRORYSTYCZNĄ 

1. Dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca zapoznaje dowódcę grupy policyjnej z posiadanymi 
informacjami o zagrożeniu i podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje 
miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych i punkty newralgiczne  
w obiekcie. Dobrze, jeśli miałby ze sobą aktualne plany budynków szkoły. 

2. Z chwilą przybycia policji realizuje decyzje podejmowane przez dowódcę grupy 
antyterrorystycznej, a administrator obiektu powinien udzielić mu 
wszechstronnej pomocy. 

3. Dyrektor bądź wyznaczony pracownik szkoły towarzyszy grupie policyjnej przy pracach 
rozpoznawczych. Udziela informacji odnośnie rozmieszczenia i otwierania poszczególnych 
pomieszczeń w obiekcie (osoba ta powinna posiadać klucze do wszystkich pomieszczeń i je 
ewentualnie otwierać). 

4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy urządzeń obcych 

oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków 

wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Policji, 

przy wykorzystaniu specjalistycznych środków 

technicznych. 

5. Na wniosek policjanta kierującego akcją administrator obiektu podejmuje decyzję 

o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu, jeśli jeszcze nie zestala ona 

zarządzona. Ewakuacja nie jest w każdym przypadku obowiązkowa - ma charakter 

fakultatywny. 

6. Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt 

administratorowi w postaci Notatki z przeprowadzonej interwencji 

minersko - pirotechnicznej. W niej zawarte będą takie dane jak: 

1.Zgłaszający zagrożenie bombowe.................................................................................. 

2.Czas zgłoszenia.............................................................................................................. 

3.Treść zgłoszenia............................................................................................................. 

4.Miejsce zagrożenia......................................................................................................... 

5.Czas interwencji............................................................................................................. 

 6.Przebieg interwencji....................................................................................................... 

   7.Wynik interwencji........................................................................................................                                 

 8.Uczestnicy interwencji................................................................................................. 

 9.Dodatkowe informacje i uwagi....................................................................................... 

Dopiero po przyjęciu protokolarnie obiektu od dowódcy grupy minersko-pirotechnicznej 

przez administratora obiektu uznaje się, że nie ma w nim  niebezpiecznych materiałów 

wybuchowych. 

 

 

 

 

 


