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1. WSTĘP 

 Pojawiające się na świecie czy w Europie różnego rodzaju ataki z użyciem materiałów 

wybuchowych, broni palnej czy innych środków rażenia zbiorowego, w których śmierć poniosło 

wiele przypadkowych osób, wywołały konieczność wdrażania odpowiednich procedur 

ochraniających przed nimi i redukujących potencjalne skutki. Są to procedury określające zasady 

postępowania ludzi, personelu określonych instytucji przed i w trakcie ataku, tak, aby maksymalnie 

redukować realizację zaplanowanego czynu przez sprawcę bądź sprawców. Działania takie podjęto 

wobec wszelkich obiektów, gdzie niebezpieczeństwo ataku istnieje. 

 Zagrożenia w postaci ataków terrorystycznych skierowanych na życie i zdrowie ludzi  

(w tym także uczniów) miały miejsce również na terenie naszego kraju. Przybierały one różną 

postać:  

- wtargnięcia uzbrojonego napastnika (napastników); 

- powiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawnienia potencjalnego urządzenia 

wybuchowego. 

 Uwzględniając powyższe zagrożenia, zasadnym jest przygotowanie i wdrożenie podobnych 

procedur w Zespole Szkół w Działoszynie. Na terenie szkoły, w trakcie zajęć przebywa około 250 

uczniów oraz około 45 pracowników dydaktycznych, administracyjnych i obsługowych. 

W akcje sprawdzające, oprócz specjalistycznych ekip pirotechników policyjnych, 

angażowane są znaczne siły i środki techniczne innych służb, takich jak: funkcjonariusze policji, 

pracownicy pogotowia energetycznego, pogotowia ratunkowego, pogotowia 

wodnokanalizacyjnego oraz personel kierowniczy i techniczny instytucji zagrożonej zamachem 

bombowym. W niektórych sytuacjach dochodzi do całkowitej ewakuacji osób pracujących w 

budynku, co powoduje przerwanie funkcjonowania instytucji i dezorganizuje pracę. 

Dotychczasowa praktyka służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli wskazuje na 

to, że nie ma możliwości całkowitego zlikwidowania tego zjawiska poprzez wprowadzenie 

odpowiednich przepisów prawnych. Można sądzić, że tak zwane fałszywe alarmy będą stałym 

elementem naszego życia. 

Czwartego stycznia 2000 roku, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto opracowanie 

„Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. W raporcie tym, między innymi 

czytamy: 

„W skali międzynarodowej rośnie zagrożenie terroryzmem. Geograficzne oddalenie 

naszego państwa od głównych źródeł zagrożeń nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Także w Polsce 

rośnie zagrożenie aktami terrorystycznymi wobec obywateli i instytucji. Jednocześnie terytorium 

Polski, ze względu na usytuowanie geograficzne i relatywną dostępność, może stanowić dogodną 
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bazę logistyczną dla przygotowania i podejmowania działań skierowanych przeciwko obywatelom, 

instytucjom i firmom innych państw. Postępuje proces umiędzynarodowienia przestępczości 

zorganizowanej. Wraz z nią pojawiają się zagrożenia wynikające z przemytu narkotyków, handlu 

ludźmi itp. W ostatnich latach na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost działalności 

transnarodowych grup przestępczych, w tym zorganizowanej przestępczości. Powstanie 

transnarodowych organizacji i powiązań przestępczych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

państwa. Problemy te wymagają wzmocnienia odpowiednich struktur i instytucji państwa oraz 

zwiększenia skuteczności ich współdziałania, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej". 

Terroryzm oraz przestępczość o charakterze zorganizowanym i walka z nim urosła do rangi 

problemów ponadnarodowych. Terroryzm oraz przestępczość zorganizowana są uznawane 

współcześnie za jedno z głównych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Polska obecnie jest państwem wolnym od terroryzmu. Biorąc jednak pod uwagę prozachodnią 

politykę państwa, normalizację stosunków politycznych i gospodarczych z Izraelem, należy 

stwierdzić, że Polska nie jest postrzegana przez terrorystów islamskich w kategoriach przyjaznych. 

Zgodnie z ich ideologią wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób popierają państwo żydowskie oraz 

Stany Zjednoczone i utożsamiają się z kulturą Zachodu, są naturalnym wrogiem islamu. Są to 

wystarczające przesłanki, aby zagrożenia „eksportu" terroryzmu islamskiego również do Polski 

uważać za realne. Nie można też z całą stanowczością stwierdzić, iż kraj nasz nie stanie przed 

problemem rodzimego terroryzmu, będącego wynikiem frustracji skrajnie prawicowych lub 

lewicowych ruchów subkulturowych, których na mapie Polski nie brakuje.
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2. POJĘCIA PODSTAWOWE  

 

NAPASTNIK: osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się 

na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku. 

ALARM: sygnał dźwiękowy informujący o wtargnięciu napastnika na określony teren, do obiektu 

lub budynku. 

ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do wszystkich 

osób pozostających na terenie placówki o wystąpieniu sytuacji kryzysowej - wtargnięciu 

uzbrojonego napastnika. 

FORMA ALARMU: długi, ciągły 3- minutowy sygnał dzwonka. 

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny), gwizdek, 

megafon, radiowęzeł, itp. 

ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, 

bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu 

zdarzenia. 

POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji, 

mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożonej  

o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu. 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych 

środków. 

SAPER: zabezpiecza i unieszkodliwia przedmioty wybuchowe, za które uważa się 

wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe 

właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się  

z nimi: rzucanie, ruszanie, rozkręcanie, piłowanie itp.  

 

PIROTECHNIK POLICYJNY: Pirotechnik to specjalista reprezentujący najwyższą klasę 

wiedzy z zakresu właściwości materiałów wybuchowych i stosowanych konstrukcji 

ładunków wybuchowych przez świat przestępczy.  

 

OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. 
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ZAMACH BOMBOWY: specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia 

on „swoich” czy „obcych”, w przeciwieństwie do pistoletu (broni) wycelowanego  

w konkretną osobę lub porwania określonego człowieka ; jego ofiarą może stać się każdy, 

kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu ; nie mają na to wpływu jego poglądy 

polityczne lub stan majątkowy. 
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3. FORMY ODBIORU INFORMACJI O ZAGROŻENIACH  

> przekazanie informacji telefonicznie; 

> przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail);  

> przekazanie drogą pocztową lub przez podrzucenie w widocznym miejscu - listu, kartki 

pocztowej; 

> podrzucenie ulotki, kartki papieru, na przykład w toalecie, na korytarzu lub innym 

widocznym i ogólnie dostępnym miejscu w instytucji; 

> wykonanie krótkiego napisu: farbą, kredką do ust na szybie, lustrze w wc, ścianie itp. 

 

WSKAZÓWKI DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ROZMOWĘ 

TELEFONICZNĄ Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ O FAKCIE PODŁOŻENIA 

„BOMBY” W OBIEKCIE 

UWAGA!!! Nie odkładać słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej. 

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła w 

obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym, 

natychmiast zawiadamia: przełożonego, administratora obiektu, Policję. 

Zawiadamiając dyżurnego oficera Policji, należy podać: 

 treść rozmowy z osobą zgłaszającą o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy 

prowadzić wg. wskazówek podanych w informatorze; 

 miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym; 

 numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa oraz swoje imię i nazwisko, a także 

uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia. 

 

Pracownik przyjmujący informację o zgłoszeniu terrorystycznym powinien: 

1. W czasie rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej wykazać maksymalny spokój  

i opanowanie oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zarówno zagrożenia, jak i osoby 

przekazującej informację. Każdy zapamiętany szczegół z rozmowy lub przedłużenie czasu 

rozmowy mogą mieć istotny wpływ na późniejsze postępowanie dochodzeniowe. 

2. Uzyskaną informację przekazać natychmiast przełożonym, podając w szczegółach treść 

rozmowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania. 

3. W przypadku otrzymania informacji po godzinach pracy lub poza miejscem pracy - 

pracownik uzyskane informacje natychmiast powinien przekazać osobiście lub telefonicznie 

dyrektorowi, woźnemu, dozorcy szkoły.
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Pytania nie muszą być zadawane w poniższej kolejności. Kolejność zadawania pytań jest  

w każdym wypadku uwarunkowana charakterem i dynamiką prowadzonej rozmowy 

telefonicznej: 

1. Czy Pan/Pani podłożył/a/bombę?   

2. Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie?  

3. Gdzie jest w tej chwili bomba?  

4. Jak bomba wygląda?  

5. Jakiego typu jest ta bomba?  

6. Co spowoduje wybuch bomby?  

7. W którym miejscu bomba jest umieszczona?  

8. Dlaczego Pan/Pani chce podłożyć bombę?  

9. Skąd Pan/Pani telefonuje?  

10 .Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje?  

11 Gdzie Pan/Pani mieszka?  

12.Jak się Pan/Pani nazywa? 

 

Napisać dokładne słowa groźby   

Płeć dzwoniącego   

Numer telefonu, z którego przyjęto zgłoszenie 

Godzina 

Data 

Czas rozmowy 
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□ sepleniący 
□ chrapiący 
□ głęboki 
□ niski 
□ wysoki 
□ desperacki 
□ arogancki 
□ rozgniewany 
□ jąkający się 

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej należy według poniższego zestawu cech głosu 

ocenić rozmówcę. 

 

Głos dzwoniącego był według waszego odczucia: 

□ spokojny 

□ podekscytowany 

□ powolny 

□ szybki 

□ cichy 

□ głośny 

□ śmiejący się 

□ płaczliwy 

□ niewyraźny 

□ nosowy 

 

Spróbuj przypomnieć sobie - czy w tle rozmowy było słychać inne odgłosy - zaznacz je ! 

□ biurowe  

□ zakładu, fabryki 

□ uliczne  

□ tramwaju 

□ dworcowe 

□ głosy innych osób 

□ megafonu, radia 

□ brzęk sztućców, talerzy, szkła 

□ muzyki 

□ zwierząt 

□ dobra słyszalność 

□ połączenie lokalne 

□ połączenie zamiejscowe 

□ zakłócenia 

 

Język rozmówcy był według Ciebie: 

□ kulturalny 

□ wulgarny 

□ niezrozumiały 

□ gwarowy, regionalny 

□ zwroty obcojęzyczne  
□ nagrany, zgłoszenie odczytane 
□ mówił płynnie, rzeczowo 

□ inne, jakie ………………………………. 

 

Ocena wieku - na podstawie głosu rozmówcy? 

□ dziecięcy 

□ młodzieżowy 

□ dojrzały 

□ starczy 
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4. PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 

4.1. ZASADY POSTĘPOWANIA DYREKCJI SZKOŁY PO OTRZYMANIU 

INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO . 

 

1. Dyrektor szkoły dokonuje analizy otrzymanej informacji i podejmuje decyzję o: 

• powiadomieniu Policji o zagrożeniu terrorystycznym; 

• ewentualnym przerwaniu prowadzenia lekcji w szkole; 

• ewentualnym przeprowadzeniu ewakuacji uczniów i pracowników z obiektu zagrożonego  

w trybie alarmowym; 

• zabezpieczeniu dokumentów, baz danych (tajnych, poufnych) i innego mienia 

posiadającego istotną wartość dla szkoły; 

• przekazaniu zarządzania wykonawczego nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi. 

2. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły, a w czasie jego nieobecności osoba 

przez niego upoważniona (wicedyrektor). 

3. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych 

pomieszczeniach znajdują się: 

• przedmioty, rzeczy, paczki, urządzenia itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich 

użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np.: 

interesantów); 

• ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń; 

• zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem były       

w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (dźwięki mechanizmów zegarowych, 

świecące elementy elektroniczne itp.). 

4. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: korytarze, klatki schodowe, hole, toalety oraz 

najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi 

szkoły (konserwatorów, woźnego). 

5. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń, rzeczy, których (w ocenie użytkowników obiektu) 

przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie należy 

dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły i Policję. 

6. Osobom nieupoważnionym nie wolno neutralizować lub przemieszczać „podejrzanych” 

przedmiotów. 

7. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 
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WSPÓŁDZIAŁANIE DYREKTORA SZKOŁY Z POLICYJNĄ GRUPĄ 

ANTYTERRORYSTYCZNĄ. 

1. Dyrektor szkoły zapoznaje dowódcę grupy policyjnej z posiadanymi informacjami  

o zagrożeniu i podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje miejsca 

zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy urządzeń obcych i punkty newralgiczne w obiekcie. 

2. Z chwilą przybycia Policji realizuje decyzje podejmowane przez dowódcę grupy 

antyterrorystycznej, a pracownicy obsługi szkoły (konserwator, woźny) powinni udzielić 

mu wszechstronnej pomocy. 

3. Dyrektor, wicedyrektor, konserwator, woźny towarzyszą grupie policyjnej przy pracach 

rozpoznawczych; udzielają informacji odnośnie rozmieszczenia poszczególnych 

pomieszczeń w szkole. 

4. Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz 

neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się 

uprawnione i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu 

specjalistycznych środków technicznych. 

Na wniosek policjanta kierującego akcją dyrektor szkoły podejmuje decyzję              

o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu. Ewakuacja nie jest w każdym 

przypadku obowiązkowa - ma charakter fakultatywny. 
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4.2 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 

(NAPASTNIKÓW) NA TEREN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW 

ALARMOWANIA 

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki oświatowej nadzór sprawuje 

dyrektor placówki. 

2. Sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą syren alarmowych mechanicznych                      

i elektronicznych. Syreny rozmieszczone są w punktach, z których uzyskuje się maksymalny 

zasięg słyszalności na terenie danej placówki oświatowej. Wskazane jest montowanie                

w budynkach szkolnych odrębnej, prostej instalacji alarmowej składającej się z kilku, 

odpowiednio rozmieszczanych syren akustycznych uruchamianych ręcznie, przy wykorzystaniu 

przycisku. W takim przypadku zaleca się, aby dźwięk syren alarmowych różnił się tonem od 

dzwonka szkolnego, tym samym był jednoznacznie identyfikowany jako sygnał zagrożenia. 

3. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły lub innej placówki 

oświatowej powinien wyraźnie odróżniać się od sygnału alarmowego wywoływanego 

zagrożeniem pożarowym. 

4. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku 

ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, 

podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki, wówczas, 

gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę 

wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał. 
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ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA WYPADEK 

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA (NAPASTNIKÓW) 

 

1. Wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach placówki, 

uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania, tj. ustalenie hasła, np.: 

„NAPASTNIK”, zabezpieczenie sygnałów dźwiękowych modulowanych sprężonym 

powietrzem. 

2. Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu 

niewidocznym z okien placówki oświatowej. 

3. Wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji - najlepiej od tej strony budynku, która nie posiada okien 

lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku. 

4. Wyznaczenie miejsca do schronienia się, zabarykadowania - w przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia ewakuacji. Zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube, pełne 

ściany i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy - 

apteczki, środki łączności dające możliwość przesłania informacji na zewnątrz. 

5. Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom, 

czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w miejscu wyznaczonym, itp. 

6. Zorganizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku 

napastnika oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów, młodzieży. 

7. Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych 

placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym - Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, itp. 

8. Systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym 

napastnikiem. 
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OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZWIĄZANE  

Z WPROWADZENIEM „ZASAD ALARMOWANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA (NAPASTNIKÓW): 

 

 Zapoznanie się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów 

alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych. 

 Ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania                      

i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w danej placówce. 

 Dysponowanie numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy 

dyrektora, innych osób funkcyjnych). 

 Okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz innymi 

instrukcjami i planami dotyczącymi, m.in. rozmieszczenia głównych wyłączników energii 

elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz posiadanie umiejętności posługiwania 

się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

 Rekomendowanie, by plany ewakuacji, dokumenty, rzuty pomieszczeń zostały przekazane  

w formie elektronicznej do komórek ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 

jednostek samorządu terytorialnego, gdzie byłyby przechowywane i udostępniane 

odpowiednim służbom. 

 

POWIADAMIANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO 

NAPASTNIKA (NAPASTNIKÓW): 

 Telefoniczne alarmowanie - wybranie numeru alarmowego 112 lub 997; 

 Po zgłoszeniu się dyżurnego 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, 

- numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. 
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 Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. 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, 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. 
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ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA: 

 Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. 

 Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia. 

 

W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

- zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

- korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

- nie korzystaj z wind, 

- po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy 

też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. 

 

Podczas ewakuacji: 

- zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

- udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na 

Twoje bezpieczeństwo, 

- ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

- w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież do 

innego, wcześniej ustalonego obiektu. 
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4.3 ZASADY EWAKUACJI OSÓB I SPRZĘTU Z OBIEKTU ZAGROŻONEGO  

 

Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu, terenu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek 

uprawnionego minera -pirotechnika sekcji minersko-pirotechnicznej PAT lub policjanta 

nieetatowej grupy rozpoznawczo - przeszukiwawczej KWP, kierującego działaniami 

zabezpieczająco - ochronnymi i rozpoznawczymi. 

Zakres ewakuacji obiektu, terenu uzależnia się od występującego zagrożenia. Ewakuacje takich 

obiektów, jak szkoła, należy wykonywać w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, 

przeciwdziałając powstawaniu paniki. Przed ewakuacją obiektu należy w miarę możliwości 

otworzyć drzwi i okna pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć 

z sieci zasilania. 

Alarm ewakuacyjny zarządza dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.  

Sygnałem alarmowym jest: 

- długi, ciągły 3- minutowy sygnał dzwonka; 

- w przypadku braku energii elektrycznej alarm ewakuacyjny ogłasza się przy użyciu dzwonka 

ręcznego, uzupełnionego przez informację głosową ALARM!!! 

Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych klasach należy: 

- w chwili ogłoszenia alarmu wydanie polecenia uczniom o zabraniu rzeczy osobistych  

i ustawieniu się w szeregu w kierunku wyjścia z klasy; 

- po przeliczeniu uczniów wyprowadzenie ich na korytarz i kierowanie do wyjścia 

ewakuacyjnego, zgodnie z przedstawionymi zasadami lub według wskazówek nauczycieli 

odpowiedzialnych za ewakuację na poszczególnych kondygnacjach; 

- zabranie dziennika lekcyjnego; 

- po wyprowadzeniu uczniów na zewnątrz budynku i dotarciu do rejonu zbiórki (ewakuacji) 

ponowne sprawdzenie, czy ilość uczniów biorących udział w zajęciach jest identyczna z ilością 

ewakuowanych (powyższą informację nauczyciele przekazują dyrektorowi, jego zastępcy lub 

osobie przez niego wyznaczonej do kierowania ewakuacją). 

Miejscem zbiórki (ewakuacji) jest plac obok szkoły. 

Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste, 

takie jak: torby, torebki, plecaki, ubrania, przenośne radioodbiorniki itp., co pozwoli prowadzącym 

przeszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego 

rodzaju.  

Klucze pracownicy pozostawiają w drzwiach. 
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Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, po oznaczonych i sprawdzonych pod 

względem pirotechnicznym drogach lub za pomocą wcześniej opracowanych planów ewakuacji, 

znajdujących się u dyrektora szkoły. 

Należy sprawdzić, czy wszyscy pracownicy opuścili pomieszczenia. 

W czasie ewakuacji należy zapewnić właściwą organizację ruchu osób opuszczających obiekt 

oraz umożliwić ominięcie przez ewakuowanych rejonu zagrożonego wybuchem. 

W przypadku organizowania ewakuacji o charakterze prewencyjnym, wykorzystuje się główne 

wyjścia z obiektu (bez korzystania z dróg ewakuacyjnych). 

Należy zdecydowanie przeciwdziałać gromadzeniu się ewakuowanych osób w bezpośrednim 

otoczeniu zagrożonego obiektu, terenu. Wszyscy nie biorący bezpośredniego udziału w akcji 

powinni znajdować się w odległości bezpiecznej, (minimum 150 m) od zagrożonego obiektu, 

terenu. 
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5. WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW ALARMOWYCH: 

999 - Pogotowie Ratunkowe  

998 - Straż Pożarna  

997 – Policja 

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

34 311-41-11 - Komenda Powiatowa Policji w  Pajęcznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


