
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM 

  

Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego  

 Pracownik AWF lub student, który zauważył podejrzanie zachowujące się osoby 

lub przedmioty pozostawione bez opieki oraz przypuszcza, że może to być próba 

ataku terrorystycznego, natychmiast informuje o tym fakcie przełożonego, 

prowadzącego zajęcia lub portiera lub pierwszego napotkanego pracownika uczelni.  

1. Osoba, która uzyskała informację o możliwości ataku terrorystycznego 

natychmiast informuje Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów lub 

jakiegokolwiek pracownika, który ma obowiązek niezwłocznego 

powiadomienia Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów.  

2. Dyrektor Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów, który powziął informację 

o zagrożeniu terrorystycznym lub przedmiocie niewiadomego pochodzenia, co 

do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób 

i mienia lub otrzymał telefon z informacją o zagrożeniu terrorystycznym, 

natychmiast zgłasza ten fakt najbliższej jednostce Policji, informuje Kanclerza 

i Rektora. 

3. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 

otoczenie celem zlokalizowania przedmiotu nieznanego pochodzenia.  

4. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy 

powiadomić Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów lub innego 

pracownika uczelni.  

5. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, 

piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają 

osoby wyznaczone.  

6. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejsce, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.  

7. Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.  



8. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy policji.  

9. Jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, 

pozwoli to na sprawne i bezpiecznie opuszczenie zagrożonego rejonu.  

10. W czasie ewakuacji należy postępować zgodnie z instrukcją postępowania 

w czasie ewakuacji, chyba, że prowadzący akcją zadecydują inaczej.  

11. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz 

jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji.   

 

Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników 

do obiektu AWF 

 W przypadku wtargnięcia napastników na teren obiektu AWF należy:  

1) poddać się woli napastników i wykonywać ściśle ich polecenia;  

2) starać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi. 

Zwracać się do osób w naszym otoczeniu po imieniu, zwiększając szansę ich 

przetrwania;  

3) pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chce się zwrócić do studentów z jakimś 

poleceniem;  

4) zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 

okazać się cenne dla służb ratowniczych;  

5) starać się uspokoić osoby w naszym otoczeniu – zapanować, w miarę 

możliwości, nad własnymi emocjami;  

6) dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:  

a) nie pozwolić innym osobom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez 

drzwi i okna,    

b) nakazać położyć się na podłodze,  

7) w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, należy wykonywać 

polecenia grupy kontr-terrorystycznej.  

Ważne: Trzeba być przygotowanym na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki 

osoba nie zostanie zidentyfikowana, jest dla Policji potencjalnym terrorystą.  



Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej 

na terenie obiektu AWF 

1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem należy:  

1) nakazać  położyć się na podłodze;  

2) starać się uspokoić osoby;  

3) dopilnować, aby nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku 

polecenia przemieszczania się;  

4) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby wykonywano je spokojnie – 

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników;   

5) o ile to możliwe zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

Ważne, aby nie rozłączać się i starać się, jeśli to możliwe, na bieżąco 

relacjonować sytuację.  

2. Po opanowaniu sytuacji:  

1) upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni 

palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru);  

2) zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów 

alarmowych;  

3) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;  

4) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie, podjąć odpowiednie 

do sytuacji działania;  

5) zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.  

 



Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenie bombowego 

Symptomy wystąpienia zagrożenia:  

1) podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków 

ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne;  

2) zainteresowania i uwagi wymagają:  

a) rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione 

bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby ubrane nietypowo do 

występującej pory roku;  

b) samochody, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania 

imprez i uroczystości).  

1. Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości 

i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.  

2. O swoich spostrzeżeniach należy poinformować Dyrektora Działu Eksploatacji 

i Wynajmu Obiektów lub innego pracownika uczelni.  

3. Dyrektor Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów powiadamia Policję.  

 

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna, należy:  

1) słuchać uważnie;  

2) starać się zapamiętać jak najwięcej;  

3) jeżeli istnieje taka możliwość, nagrać rozmowę – jeśli nie – spróbować 

zapisywać informacje;  

4) zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyków mówiącego oraz 

wszelkie dźwięki w tle;  

5) nie odkładać jako pierwszy słuchawki,  



6) jeżeli telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego, zapisać ten 

numer.  

7) jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał, 

zostanie przekazana Policji.  

8) po zakończeniu rozmowy należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Działu 

Eksploatacji i Wynajmu Obiektów.  

Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej 

niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki, 

i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób 

z zagrożonego miejsca.  

9) Dyrektor Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów lub osoba przez niego 

wyznaczona:  

1) powiadamia Policję oraz Kanclerza i Rektora;  

2) powiadamia osoby przebywające na terenie obiektu, w sposób nie 

wywołujący paniki;  

3) w razie potrzeby zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą w obiekcie 

instrukcją.  

Ważne: osoby trzeba poinformować o potrzebie zabrania ze sobą rzeczy 

osobistych – plecaków, reklamówek itp.  

4) poleca właściwemu pracownikowi wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

Ważne: W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie należy go 

dotykać ani otwierać oraz w miarę możliwości ograniczyć dostęp do niego 

osobom postronnym.  

5). po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich 

zaleceń.  

 



Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego 

oraz ogłoszenie alarmu bombowego 

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor Działu Eksploatacji 

i Wynajmu Obiektów lub osoba przez niego wyznaczona.  

2. Po przybyciu na miejsce incydentu bombowego Policji ona przejmuje kierowanie 

akcją.  

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy policji.  

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

pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego 

bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego 

pochodzenia.  

5. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety) oraz 

najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają wyznaczone osoby.  

6. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy 

powiadomić Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów.   

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

sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon zabierając rzeczy osobiste 

(torebki, siatki, itp.).  

8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz 

jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji.  

9. Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” należy stosować się do 

poleceń Policji.  

10. Ciekawość może być niebezpieczna. Należy jak najszybciej oddalić się z miejsca 

zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak 

największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej 

stronę.  

   



Procedura postępowania w razie wykrycia/znalezienia „bomby” 

(podejrzanego przedmiotu)  

 1. W razie wykrycia/znalezienia podejrzanego przedmiotu („bomby”) należy 

wykonać następujące czynności:  

1) nie należy dotykać podejrzanego przedmiotu;  

Ważne: Jeśli osoba widzi „bombę” to oznacza, że jest w polu jej rażenia.  

2) powiadomić Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów 

i oczekiwać na dalsze dyspozycje;  

3)  w miarę możliwości podjąć próbę ograniczenia dostępu do rejonu zagrożenia 

osobom postronnym – przy czym bezwzględnie nie narażając siebie i innych na 

niebezpieczeństwo;  

Dyrektor Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

1) powiadamia Policję oraz Kanclerza i Rektora;  

2) powiadamia o zagrożeniu osoby przebywające na terenie obiektu, w sposób nie 

wywołujący paniki;  

3) w razie potrzeby zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą w obiekcie 

instrukcją.  

4) Ważne: osoby trzeba poinformować o potrzebie zabrania ze sobą rzeczy 

osobistych – plecaków, reklamówek itp.  

5) poleca właściwemu pracownikowi wyłączenie dopływu gazu i prądu;  

6) pozostawia otwarte w pomieszczeniach okna i drzwi;  

7) w miarę możliwości usuwa z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne;  

8) nakazuje nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych 

(radiotelefonów, telefonów komórkowych);  

9) po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuje się do ich zaleceń  



 Po wybuchu bomby należy:  

1) ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego 

rodzaju zagrożenia spowodował wybuch;  

2) zadzwonić pod numer alarmowy 112 oraz powiadomić Dyrektora Działu 

Eksploatacji i Wynajmu Obiektów,  

3) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;  

4) sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie 

ewakuować się zgodnie z obowiązującą w obiekcie instrukcją;  

5) w przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania 

odpowiednie do sytuacji,  

6) po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.  

  


