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POLICJA  DOLNOŚLĄSKA 



PRZETRZYMYWANIE OSÓB 

ZAKADNIK 

(instrumentalne) 

OFIARA 

(ekspresyjne) 

Policja jest niezbędna  

aby umożliwić żądania. 

zakładnicy - zabezpieczenie  

przed działaniami taktycznymi 

głównym motywem jest spełnienie  

żądań a nie krzywda zakładników 

istotne żądania 

nastawione na cel 

forma ekspresyjnego  

wyładowania 

działanie emocjonalne ( złość,  

lub frustracja ) i destrukcyjne 

brak istotnych żądań 

brak wyraźnego celu 



    ZAKŁADNIK           OFIARA 

• Przetrzymywana 
osoba pełni rolę 
zastawu dla 
osiągnięcia celu 

• Wobec 
przetrzymywanej 
osoby sprawca kieruje 
swoją agresję 



BYĆ ZAKŁADNIKIEM I PRZETRWAĆ 

• jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się 
znajdujesz – nie uciekaj - jeżeli nie ma szans  

 na ucieczkę, 

•  przyjmuj, jeżeli to możliwe pozycję leżącą  

 za najbliższą osłoną;  

• staraj się unikać dłuższego kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą – to wzbudza agresję; 

• nie odwracaj się tyłem do sprawcy;  



• wykonuj polecenia sprawców, 

• nie dyskutuj z nimi – odpowiadaj po dłuższym 
namyśle; 

• nie stawiaj oporu; 

• nie wykonuj poleceń sprawców w sposób 
gwałtowny;  

• staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, 
że mają do czynienia z konkretnymi ludźmi - 
człowiekiem /personifikacja/; 

 



• staraj się zachować spokój,  

• znajdź postawę pośrednią między agresją, 
pasywnością i uległością;  

• nie zwracaj na siebie uwagi napastników 
/dyskutowanie, częste zadawanie pytań, 
gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty/; 

• pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do 
toalety, wstania, otworzenia torby;  

• na żądanie sprawców oddaj im przedmioty 
osobiste; 

 



• jeżeli jest to możliwe; stawiaj sobie drobne 
cele / np. uzyskanie od napastników wody, 
posiłku, opatrunku, możliwość skorzystania  

 z toalety, udzielenie pomocy innej osobie/, 
realizuj je i wyznaczaj kolejne; 

• stawiaj sobie przyszłe cele, co będziesz robił 
po uwolnieniu – uzasadniające wolę przeżycia; 

• staraj się utrzymywać sprawność fizyczną  

 i umysłową – myśl pozytywnie; staraj się dbać 
o higienę osobistą;  

• pamiętaj wśród innych zakładników może być 
osoba współpracująca z napastnikami; 



• nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych 
punktów – kontroluj swoje reakcje;  

• nie blokuj drogi ucieczki napastników;  

• staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów 
dotyczących porywaczy i otoczenia – może to 
pomoc organom ścigania w dalszych działaniach. 



POSTĘPOWANIE W TRAKCIE 
OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ 

 Staraj się uspokoić - akcja antyterrorystyczna 
wywołuje zamieszanie i panikę oraz szok 
zakładników. 

 

 Wszystkie czynności wykonywane przez zespól 
antyterrorystyczny prowadzone są dla Twojego 
bezpieczeństwa. 



• nie uciekaj z miejsca zdarzenia,  

• nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz 
zostać uznany za terrorystę;  

• połóż się na podłodze,  

• spróbuj znaleźć najbliższą osłonę,  

• trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej  

 na wysokości głowy;  

• nie próbuj pomagać,  

• nie atakuj terrorystów;  



• słuchaj poleceń i instrukcji grupy 
antyterrorystycznej,  

• poddawaj się jej działaniu, nawet jeżeli będą 
gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem 
pytań lub dyskusją;  

• nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów 
łzawiących;  

• po wydaniu polecenia wyjścia – opuść 
pomieszczenie jak najszybciej,  

• nie zatrzymuj się na przykład w celu zabrania 
rzeczy osobistych;  



• odpowiadaj na pytania funkcjonariusza 
/przedstaw się i odpowiedz jak znalazłeś się  

 na miejscu zamachu/, 

•  bądź jednak przygotowany na traktowanie 
jako potencjalny terrorysta, dopóki Twoja 
tożsamość nie zostanie potwierdzona. 

 



DZIĘKUJĘ 

POLICJA DOLNOŚLĄSKA 


