
I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM, 

AKTAMI WANDALIZMU LUB ROZRUCHAMI ULICZNYMI 

 

1. W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, 

ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy: 

 

1) w pełni podporządkować się wezwaniom napastników; 

2) nie prowokować ich do użycia siły lub broni; 

3) nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym 

zamiarze zmiany miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać 

napastników; 

4) nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować); 

5) nie atakować napastników (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub 

liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą spowodować 

większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących osób); 

6) nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku; 

7) wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie  

i spokojnie, nie wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to czego żądają; 

8) zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników  

i poza drogami ich przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie 

możliwe zasłony (np. meble); 

9) w trakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając SMS z telefonu kom. na 

nr 112, lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia przez 

napastników; 

10) w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały 

czas twarz (drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku; 

11) starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania 

się napastników oraz przebiegu akcji; 

12) w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić z 

obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów. 

 

2. W przypadku aktów wandalizmu i rozruchów ulicznych należy: 

 

1) zawiadomić kierownictwo uczelni i policję; 

2) zamknąć wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczać 

(wpuszczać) do czasu uspokojenia sytuacji; 

3) obserwować teren i stan zagrożenia; 

4) przygotować pracowników oraz osoby przebywające na terenie Uczelni do 

zapobieżenia skutkom tych ataków np. gaszenia pożarów w zarodku, zapobieżenia 

grabieżom itp. 


