
I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO 

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ? 

1. nietypowo zachowujące się osoby; (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny lub próbujące 

zostawić pakunki w miejscach publicznych); 

2. przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki, plecaki); 

3. przesyłki o podejrzanym wyglądzie lub niepewnej zawartości (np. bez danych i adresu nadawcy, 

z niespodziewanego miejsca); 

4. samochody, a zwłaszcza furgonetki, zaparkowane w nietypowych miejscach (np. w pobliżu miejsc 

organizowania imprez masowych lub zgromadzeń). 

II. JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO? 

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na 

numer tel. 112 lub 997 

1. w przypadku podejrzenia wskazującego na ładunek wybuchowy – oddal się z miejsca 

zagrożonego wybuchem; 

2. jeśli otrzymasz podejrzaną przesyłkę – nie ściskaj, nie potrząsaj, nie deformuj, połóż ją 

delikatnie na gładkiej powierzchni i oddal się na odległość min. 10 metrów; 

3. gdy zauważysz podejrzany pakunek – nie przesuwaj go, nie podnoś, nie dotykaj; 

4. jeśli podejrzewasz, że ładunek wybuchowy może znajdować się w samochodzie – nie zbliżaj się                 

i oddal w bezpieczne miejsce. 

 

Jeśli masz możliwość – sfotografuj pakunek/miejsce incydentu  

III. JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU ALARMU BOMBOWEGO? 

 Jeżeli otrzymałeś informację o podłożeniu ładunku wybuchowego niezwłocznie powiadom 

policję dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997 

 

 Natomiast, jeśli przebywasz w obiektach (np. szkoła, biuro) natychmiast powiadom 

administratora 

Jeśli informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego została przekazana telefonicznie: 

1) zachowaj spokój i nie rozłączaj się; 
2) jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwały się rozmowie; 

3) jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer  albo symbole, które 

pojawiły się na wyświetlaczu; 
4) zapisz dokładnie słowa informacji; 
5) utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; 



6) Jeżeli to możliwe nagraj rozmowę.  

  Bądź dostępny i gotowy do przekazania służbom szczegółowych informacji dotyczących 

rozmowy 

Jeśli informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego została przekazana osobiście: 

1) zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została wyartykułowana; 
2) nie staraj się zatrzymać na siłę osoby przekazującej zgłoszenie; 
3) zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację; 

4) jeżeli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała. 

Jeśli informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego została przekazana listownie: 

1) zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument; 

2) jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom; 

3) jeśli to możliwe sfotografuj treść dokumentu. 

Jeśli informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego została przekazana pocztą elektroniczną: 

1) zostaw wiadomość otwartą na komputerze; 
2) utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat; 
3) zanotuj datę i czas odebrania wiadomości. 

IV. JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAKŁADNICZEJ? 

1. jeśli słyszysz strzały – nie uciekaj, przyjmij – jeżeli to możliwe – pozycję leżącą za najbliższą 

osłoną; 
2. nie stawiaj oporu; 

3. nie odwracaj się tyłem do terrorystów; 
4. nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów; 
5. nie dyskutuj z terrorystami – odpowiadaj po dłuższym namyśle; 

6. nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny; 
7. unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystami – to może wzbudzić ich agresję; 
8. staraj się dyskretnie ich obserwować oraz zapamiętać jak najwięcej szczegółów (może to pomóc 

organom ścigania na dalszym etapie działań).  

 Staraj się zachować spokój i myśl pozytywnie 

V. JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ? 

1. nie uciekaj z miejsca zdarzenia; 
2. nie wykonuj gwałtownych ruchów; 

3. połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi 

najlepiej na wysokości głowy; 

4. nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów.  

 Staraj się zachować spokój, wykonuj polecenia jednostki antyterrorystycznej 



 

Stopień alarmowy jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. 

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub 
systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku 
wystąpienia takiego zdarzenia. 

Rodzaje stopni alarmowych 

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) – PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) 

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości 
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) – DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO–CRP) 

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego 

zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został 
zidentyfikowany. 

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE) – TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (CHARLIE–CRP) 

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku: 

1. Wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, 
godzącego w: 
1) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo 

2) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

3) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne 
zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze 

terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze 

terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub 

instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY (DELTA) – CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (DELTA–CRP) 

Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku: 

1. Wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie: 
1) bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo 
 2) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo 
3) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego 
 zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

      2.   Gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia                                   

o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

      3.   Gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia                           

o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za 

granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego 

zdarzenia. 
 


