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INSTRUKCJA  

postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu  w obiektach lub na terenie  

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 

Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową – zagrożenie niewybuchem – występuje  w 
wyniku ujawnienia niewybuchów i niewypa łów w postaci: 

- zapalników, 
- pocisków, 
- bomb lotniczych, 
- nabojów artyleryjskich i karabinowych, 
- pancerzownic, 
- granatów, 
- min wszelkich typów, 
- ładunków materia łów wybuchowych, 
- złomu metalowego zawierającego resztki materia łów wybuchowych. 

 
Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w 
praktyce są całkowicie odporne na dzia łanie warunków atmosferycznych i niezale żnie od 
daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. 
 
Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materia ł wybuchowy o charakterze 
kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji ale równie ż, oprócz 
środków bojowych, mogą to być też cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. 
w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające 
mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje si ę czasami 
także przedmioty, które mogą detonować mimo że pierwotnie nie były do tego przeznaczone. 
Niewybuchem jest np. poduszka powietrzna z rozbitego samochodu, która nie zadzia łała i 
dlatego w każdej chwili może eksplodować. 

Niezachowanie należytych środków bezpiecze ństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypa łu, 
niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie 
może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu 



należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i 

niezwłocznie przekaza ć informację o znalezisku odpowiednim s łużbom. 

Zasady zg łaszania: 

Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych nale ży 

niezwłocznie przekaza ć: 

Kanclerz                               tel.: (71) 347-3215;  kom.: 606-934-000   
Kierownik Dz. A. G.           tel.: (71) 347-3234;  kom.: 600-081-794 
Komenda Garnizonu Wroc ław          tel.:  (71) 365-38-99;          (71) 365-38-76 

Garnizonowa Grupa Rozminowania           tel.:   (71) 365-70-40; kom.:  601-575-791 
 
UWAGA !: 
po znalezieniu niewybuchu, niewypa łu, bomby itp. oprócz powiadomienia Garnizonowej 
Grupy Rozminowania  w celu ochrony ludzi powiadomi ć   Policję  tel.: 112 

• Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta          tel.: (71) 371-67-04 
• Straż Miejska – 112  

• Straż Pożarna – 112. 

Informując w/w organa należy: 
• precyzyjnie określić miejsce odnalezienia 
• określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość 
• podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informuj ącej o znalezisku  
 
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów /niewypa łów  podnosić, odkopywać, 
przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! 
 
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostk ę Policji: 
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu. 
2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegó łowych 

informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypa łu 
lub niewybuchu. 

3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych s łużb 
i inspekcji. 

4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych 
funkcjonariuszy. 

5. W razie potrzeby powo łanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego. 
6. Przeprowadzenie czynno ści wyjaśniających (dochodzeniowo- śledczych). 


