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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU 

TERRORYSTYCZNEGO 

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM 

BOMBOWYM. 

 
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych 
o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj 
uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, 
podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych 
miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi. 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób; 

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

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku; 

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych 
miejscach tj. w pobliżu kościołów lub miejsc organizowania imprez masowych, 
zawodów sportowych i zgromadzeń. 

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
obiektu, Straż Miejską lub Policję  

 
JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM 

BOMBOWYM 

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 służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie w najbliższej 
jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym. 

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. 

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; 
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Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 
„bombowego" 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości 
zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki 
bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. 

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

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 
4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 
otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 
powiadomić administratora obiektu. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, 
piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i 
przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w danej instytucji. 

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to 
sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając 
rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.). 

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz 
jego neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i 
komórki organizacyjne Policji. 

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 

1. Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 
2. Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub 

ratowniczą; 
3. Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby; 
4. Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

pozostawionych bez opieki. 
 

IV. INFORMACJA NA TEMAT 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). 


