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Napastnik to osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać 
osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.  
 
Forma alarmu: seria kilku jednosekundowych sygnałów dźwiękowych. 
 
Komunikat ostrzegawczy: przekaz słowny za pomocą wszelkich 
dostępnych środków.  
 

1. Każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników szkoły, 
który zauważy zagrożenie (wtargnięcie napastnika na teren szkoły), 
będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić 
lub otrzymał informację o zagrożeniu podejmuje decyzję o ogłoszeniu 
sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego. Wskazane jest 
aby w szkole znajdowały się dwa odrębne źródła alarmowania w 
różnych miejscach placówki. 

2. Po usłyszeniu alarmu (jeżeli jest możliwa ewakuacja): 
 
 Uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon 
zagrożenia tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od 
źródła zagrożenia.  

Poruszaj się szybko, z dala od okien budynku. 
 
W przypadku zarządzenia ewakuacji:  
 - zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,  
 - korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,  
 - po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko,  
 - zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,  
 - udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym,  
 - ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 
         - w przypadku złych warunków atmosferycznych, przeprowadź dzieci  
           i młodzież do innego obiektu. 
 
Po usłyszeniu alarmu: (jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa): 
 - zamknij drzwi,  
 - zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,  
 - wyłącz wszystkie światła, wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia  
           elektroniczne,  
 - połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, zachowaj ciszę,  
 - jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym,  
 - nie otwieraj nikomu drzwi służby ratownicze zrobią to same. 
 
Jeżeli jesteś bezpieczny  to POWIADOM SŁUŻBY RATOWNICZE O 
WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO NAPASTNIKA telefonicznie poprzez 
wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się dyżurnego 
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operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:  
(miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, informacje o zagrożeniu życia i zdrowia 
ludzkiego, liczbę napastników, opis wyglądu napastników, ilość i rodzaj broni, 
(palna, długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe), 
swoje imię i nazwisko, nr telefonu, z którego dzwonisz) 
 
 Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych 
informacji, które w miarę możliwości należy podać. 
 
  Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić 
operatora numeru 112 lub 997.  
 
 Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych, jeżeli to możliwe, należy 
przekazać dodatkowe  informacje, tj.:  
 * ile osób opuściło budynek,  
 * ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,  
 * pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,  
 * gdzie ostatnio był widziany agresor, czym przyjechał lub skąd 
przyszedł napastnik.  
 
Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo 
zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub 
zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z 
napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki BŁAGAJ 
O LITOŚĆ. 
 

Podczas działań służb ratowniczych: zachowaj spokój, stosuj się do 
wszystkich poleceń służb, nie trzymaj nic w rękach, nie zadawaj pytań 
podczas ewakuacji, unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., 
poddaj się kontroli bezpieczeństwa, jeżeli posiadasz istotne informacje o 
napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym. 
 
Odwołanie alarmu następuje tylko przez osobę kierującą akcją lub dyrektora 
szkoły. 
Po zakończeniu akcji:  
 - sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili 
budynek  
- o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,  
- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,  
- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/opiekunów/ osoby 
upoważnione.  
 
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. 
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Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym 
terrorystą.  
 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:  
 

112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
999 Pogotowie Ratunkowe  

998 Straż Pożarna  
997 Policja 

 
Procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego".  

 
Informacja o podłożeniu bomby: 

 Zachowaj spokój! 
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 
 - słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej 
 - jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę, jeżeli nie spróbuj    
           zapisywać informacje, 
 - zwróć uwagę na szczegóły (głos, nawyki mówiącego, dźwięki w tle) 
 - nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki 
 - jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji – zapisz nr dzwoniący 
         - po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń: 
   997 lub 112 
 
2. Jeżeli to wiadomość pisemna, zabezpiecz ja tak, aby nikt jej nie 

dotykał – przekażesz ją policji. 
3. Powiadom Dyrektora Szkoły oraz pracowników i uczniów w sposób 

nie wywołujący paniki. 
4. Dyrektor:  
 - informuje organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego  
           o zdarzeniach i podjętych  działaniach, 
 - ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą 
 - wyznacza osoby do zabezpieczenia ważnych dokumentów 
5. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i 

nie otwieraj. 
6. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 
7. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 
8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku 

wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i 
wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.  

 
 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich 
zaleceń. 
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 Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 
 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej 
rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 997- policja,112 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, 
nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

4. Powiadom o zagrożeniu Dyrektora szkoły, personel oraz uczniów, w 
sposób nie wywołujący paniki! 

5. Dyrektor:  

       - informuje organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego  
               o zdarzeniach i podjętych działaniach, 
       - ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  
       - wyznacza osoby do zabezpieczenia ważnych dokumentów 
       - zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu prądu. 

6. Otwórz okna i drzwi. 

7. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

8. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych 
(radiotelefonów, telefonów komórkowych). 

9. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich 
zaleceń 

 
 Po wybuchu bomby: 

 
1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij 

się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch. 

2.  Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:  

997 lub112 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych,                         
a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie                        
z obowiązującą instrukcją. 

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij 
działania odpowiednie do sytuacji. 

6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich 
zaleceń. 


