
PROCEDURY 

ROZPOZNAWCZE 

 

INCYDENT BOMBOWY 

 



INCYDENT BOMBOWY 
  

 Sytuacja, stwarzająca zagrożenie życia  

 lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę 
podłożenia materiału lub urządzenia 
wybuchowego. 



OBSERWUJ  

 Należy uważnie obserwować otoczenie, zwracać 

uwagę na nietypowe zachowania osób  

 lub przedmioty pozostawione bez nadzoru  

 w miejscach publicznych! 

 podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby 

(np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, 

sprawiające wrażenie, że znajdują się pod 

działaniem narkotyków, ubrane nieadekwatnie 

do pory roku, próbujące zostawiać pakunki  

 w szkole);  



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:  

 pozostawione bez opieki w pobliżu szkoły 

przedmioty typu paczki;  

 podejrzana zawartość przesyłki bez danych  

 i adresu nadawcy bądź od nadawcy  

 lub z miejsca, z którego się nie spodziewamy. 

 



OBSERWUJ 

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać 

uwagę na:  

 nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu 

życia uczniów, w szczególności wypowiedzi, 

które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich 

radykalnych poglądów;  



 Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu 
ładunków wybuchowych oraz administratorom 
obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na 
ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym 
Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia 
wiarygodności każdego zgłoszenia. 



 Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. 

 Powiadomić przełożonego oraz policję. 

 Okazywać zainteresowanie, zadawać pytania co do wyglądu ładunku, 

rodzaju ładunku, co skłoniło osobę do podłożenia ładunku, czasu 

detonacji, itp. 

 W trakcie rozmowy starać się zapamiętać godzinę zgłoszenia, stan 

emocjonalny zgłaszającego, płeć osoby zgłaszającej podłożenie ładunku, 

formułowane żądania (co należy uczynić, jakie żądania sprawcy spełnić, 

aby nie nastąpiła eksplozja ładunku), itp.  

 Starać się uświadomić osobie zgłaszającej potencjalną liczbę ofiar i strat 

w razie eksplozji ładunku. 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU 

ŁADUNKU WYBUCHOWEGO 



 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja 

telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot); 

 treść  rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; 

 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz 

dokładny czas jej    przyjęcia; 

 adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej; 

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ NALEŻY  

PODAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: 

INFORMACJA  NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja 

112 – telefon alarmowy 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 

WYMUSZONYCH 



WSTĘPNE, WYMUSZONE DZIAŁANIA 

POSZUKIWAWCZE 

 PRZESZUKANIE OTOCZENIA OBIEKTU: 

 KRZAKI 

 ŻYWOPŁOTY 

 KOSZE NA ŚMIECI 

 DONICE DEKORACYJNE 

 DRZEWA 

 KANAŁY, OTWORY WŁAZOWE 

 ZAPARKOWANE SAMOCHODY 



WSTĘPNE, WYMUSZONE DZIAŁANIA 

POSZUKIWAWCZE 

 WEWNĄTRZ OBIEKTU 

 PRZESZUKAĆ MIEJSCE PRACY 

 OTWORZYĆ ZAMKNIĘTE NA KLUCZ SZAFY, 

SZUFLADY, BIURKA, OSOBNE POMIESZCZENIA 

 ZABRAĆ SWOJĄ TECZKĘ, AKTÓWKĘ, TORBY  

 Z ZAKUPAMI, KAPELUSZ 



 
WSTĘPNE, WYMUSZONE DZIAŁANIA  

POSZUKIWAWCZE 

 NIE NALEŻY NICZEGO PODEJRZANEGO 
CZYMKOLWIEK DOTYKAĆ LUB PORUSZAĆ 



PROWADZENIE DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH 

 PRZEDMIOT ZOSTAŁ NIEDAWNO PRZYNIESIONY, 

PRZESTAWIONY 

 JEGO OBECNOŚĆ W DANYM MIEJSCU NIE JEST NICZYM 

UMOTYWOWANA 

 WYRÓŻNIA SIĘ WYGLĄDEM OD INNYCH TEGO TYPU 

PRZEDMIOTÓW 

 SPOSÓB UMIESZCZENIA WSKAZUJE NA CELOWE 

DOPASOWANIE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 



STREFY ZAGROŻENIA 

 STREFA ZAGROŻENIA BEZPOŚREDNIEGO (30-40 M) – 

fala uderzeniowa 

 STREFA ZAGROŻENIA POŚREDNIEGO (300-600M) - 

odłamki 

 

 

 



EWAKUACJA  

 CAŁKOWITA EWAKUACJA POWINNA ZALEŻEĆ  

 OD BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZKIEGO  

 I STANOWIĆ OSTATECZNOŚĆ 

 PODCZAS EWAKUACJI NALEŻY PAMIĘTAĆ  

 O PRZECIWDZIAŁANIU PANICE 

 

 

 

 



 
PRZESZUKANIE 

 RÓWNOCZESNE PRZESZUKANIE 

 OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

 POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

 CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 

 

 

 PODZIAŁ SIŁ 

 20% PSZESZUKUJE OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 30% PRZESZUKUJE CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

 50 % PRZESZUKUJE POMIESZCZENIA 
 

 



PRZESZUKANIE POMIESZCZEŃ - INCYDENT 

BOMBOWY 
 DWUOSOBOWE ZESPOŁY 

 Z ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ I Z DOŁU DO GÓRY 

 

 

 TRZY UMOWNE PŁASZCZYZNY 

 „A” – OD PODŁOGI DO 1/3 WYSOKOŚCI 

 „B” – WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA MIĘDZY   
SPRAWDZONĄ POWIERZCHNIĄ, A SUFITEM 

 „C” – SUFIT, PUNKTY ŚWIETLNE, KARNISZE, PÓŁKI 
PODSUFITOWE 



WYBUCHOWE PRZESYŁKI 



PAMIĘTAJ 

Nie przyjmować od obcych osób żadnych 

pakunków; 

Należy rutynowo sprawdzać miejsca, gdzie 

można bez zwracania uwagi podrzucić różne 

przedmioty (boiska szkolne, szatnie, toalety, itp) 

 



WYBUCHOWE PRZESYŁKI 
(Szczegóły mogące świadczyć o podejrzanym charakterze przesyłki). 

W przypadku podejrzanej przesyłki należy zwrócić uwagę na: 

 grubość nie mniejszą niż 3 mm;  

 wagę od 40 do 220 g;  

 zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar;  

 zniekształconą powierzchnię;  

 fakt skierowania bezpośrednio do kierownika urzędu, 

  np. z dopiskiem “do rąk własnych”; dopisek, aby otwierać 

osobiście przez adresata;  

 zbyt dużą wartość naklejonych znaczków; nieznanego 

nadawcę; 



WYBUCHOWE PRZESYŁKI 
(Szczegóły mogące świadczyć o podejrzanym charakterze przesyłki). 

 mocne opakowanie;  

 słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania listem; 

 tłuste plamy na kopercie lub opakowaniu; 

 zapach migdałów, marcepana, myszy, chemikaliów; 

 małe otwory /nakłucia/ w kopercie lub opakowaniu; 

 wystające odcinki drutów lub klamerek; 

 uszkodzenie przesyłki.  



WYBUCHOWE PRZESYŁKI 
 

 Podejrzany list należy położyć na gładkiej powierzchni i oddalić 

się na odległość minimum 10 m, a w przypadku pomieszczenia 

po prostu je opuścić. Przesyłki nie wolno otwierać, ściskać  

 ani deformować. 

  Bezzwłocznie należy powiadomić policję. 



Otworzono paczkę, a jej zawartość 

zawiera proszek: 
 nie naruszać jej zawartości: nie rozsypywać, nie dotykać, 

nie wąchać,  

 starać się nie powodować wzmożonego ruchu powietrza  

 w pomieszczeniu; 

 umieścić ją w grubym plastikowym worku  

 i szczelnie ją zamkną – zakleić taśmą, zawiązać; 

 worek ten umieścić w drugim grubym plastikowym worku, 

ten również szczelnie zamknąć;  

 pakunku nie przenosić, pozostawić na miejscu; 

 dokładnie umyć ręce;  

 powiadomić Policję i stosować się do ich zaleceń. 



Naczelną zasadą pozostaje przede wszystkim „zasada 

zachowania dystansu wobec przedmiotu" tj. pod żadnym 

pozorem nie dotykaj, nie przesuwaj, nie otwieraj pakunku. 

Mając ponadto na uwadze zasadę minimalizacji 

niebezpieczeństwa, zaleca się przestrzeganie zakazu 

oglądania przesyłki przez kolejne osoby  

 

Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to 

oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 



Jak przygotować szkołę na 

zagrożenie: 

 wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór działań  

 w zakresie bezpieczeństwa (wskazane jest powierzenie 

tego zadania komuś z kadry kierowniczej); 

 stworzyć specjalny alarmowy tryb powiadamiania  

 o zagrożeniu, z wyraźnym określeniem, kogo należy 

informować w pierwszej kolejności i kto odpowiada  

 za zawiadomienie odpowiednich służb; 



 opracować plan bezpiecznej ewakuacji; 

 przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa, zarówno w formie wykładów, 

  jak i ćwiczeń; 

 pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki 

schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują 

osoby wyznaczone. 



 przygotować i systematycznie uaktualniać wykazy 

numerów telefonów pracowników i wskazanych przez nich 

osób, które należy powiadomić w razie wypadku.  

 Warto też wprowadzić – za zgodą pracowników – zwyczaj 

deponowania kopert z podstawowymi informacjami  

 na ich temat, które ułatwiłyby identyfikację osób rannych 

lub zabitych lub umożliwiłyby udzielenie szybkiej 

  i skutecznej pomocy lekarskiej (np. grupa krwi, przewlekłe 

choroby, przyjmowane na stałe lekarstwa); 

 



DZIĘKUJĘ 

POLICJA DOLNOŚLĄSKA 


