
PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

TERRORYSTYCZNEGO 
 

 

I. Informacje ogólne dotyczące terroryzmu. 

 
1.Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób 

lub własności, w celu: 

- zastraszenia, 

- przymuszenia, 

-okupu. 

2. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczna liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 

zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawa wody, 

opieka medyczna, telekomunikacja. 

3. Najgroźniejszym z możliwych ataków terrorystycznych jest zamach bombowy.  

4.Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. 

5. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne 

dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. 

6. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani 

lekceważyć. 

 

II. Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem 

bombowym. 

 
1.Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych        

o możliwości wystąpienia zamachu  lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego należy 

zwracać uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu. 

 

2. Zainteresowania i uwagi wymagają: 

- rzucające się w oczy nietypowe zachowania się osób, 

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

-osoby ubrane nietypowo do aktualnej pory roku i pogody, 

- osoby obce na terenie szkoły, zachowujące się podejrzanie. 

 

3. O swoich spostrzeżeniach/patrz pkt 2/ poinformuj kogoś z pracowników szkoły 

(dyrektora, nauczyciela, woźnego, sprzątaczkę..) 

 

4. Pamiętaj, żeby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków a podczas 

wycieczki nie pozostawiaj bagażu bez opieki. 

 

5. Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że 

może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić 

dyrektorowi lub innemu pracowników szkoły. 

 



6. Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim 

może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej 

ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 

 

 

III  Jak postępować w sytuacji zagrożenia incydentem 

bombowym? 

 
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym, dyrektor szkoły lub 

wyznaczona przez niego osoba natychmiast powiadamia policję. 

 

2. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel, 

pracownik szkoły, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. 

 

3.W wyniku wystąpienia zagrożenia, Dyrektor lub wyznaczona osoba zarządza ewakuację 

osób przebywających w budynku. 

 

4. Jeśli ewakuacja przebiega: 

- podczas lekcji lub zajęć uczniowie opuszczają zagrożony teren pod opieką nauczycieli 

uczących lub opiekujących się dziećmi, przestrzegając obowiązkowo wszystkich ich poleceń, 

 

- podczas przerwy ruchem ewakuacji kierują nauczyciele dyżurujący, do opieki nad dziećmi 

włącza się reszta nauczycieli. 

 

 

5. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i  

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.  

 

6. Na miejsce zagrożenia dyrektor lub wyznaczona osoba musi wezwać służby pomocnicze: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne.  

 

7. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze  

kierowanie akcją.  

 

8. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby” użytkownicy  

pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsca pracy i jego bezpośrednie  

otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

 

9. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,  

strych) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają osoby wyznaczone  

lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.  

 

10. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy  

powiadomić dyrektora szkoły lub nauczycieli. 

 

 

11. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego  

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki Policji.  



 

12. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ POLECENIA POLICJANTÓW.  

 

13. Ciekawość może być niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego  

wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób.  

 

 

 

IV Dodatkowe wskazówki postępowania dla pracowników szkoły. 

 
1. Pamiętaj, że najważniejsze jest zdrowie powierzonych ci dzieci i powinieneś zadbać  

o ich bez bezpieczeństwo. 

2. Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:  

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

ujawniony podejrzany przedmiot); 

- treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego; 

- numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 

przyjęcia; 

- opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu; 

 

3. Zapamiętaj numery telefonów alarmowych: 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

998 - Straż Pożarna, 

997 - Policja, 

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne). 
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