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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA
NA TEREN SZKOŁY

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 
904),

2) Uchwała Rady M inistrów nr 252 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego 
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 -  2019" (M.P. z 2014r. poz. 1218),

3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 
209),

4) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 886)
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. 2017 nr 0 poz. 

736)- Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie 
powszechnej samoobrony ludności ( Dz. U z 1993 nr 91, poz. 421),

6) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943)

DEFINICJE

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.

ALARM OW ANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do 
wszystkich osób pozostających na terenie szkoły o wystąpieniu sytuacji kryzysowej - 
wtargnięciu uzbrojonego napastnika.

FORMA ALARMU: seria kilku jednosekundow ych sygnałów dźwiękowych.

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW  ALARMOW YCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny),gwizdek, 
megafon, radiowęzeł, itp.

ODW OŁANIE ALARMU: wyłącznie przez osobę funkcyjną bezwzględnie po kontakcie 
i w' uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu zdarzenia.

POW IADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji 
mających na celu informowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożonej
o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.

KOM UNIKATY OSTRZEGAW CZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych 
środków.
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OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOW ANIA SYSTEM ÓW
ALARMOW ANIA

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie szkoły nadzór sprawują 
pracownicy szkoły, sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą dzwonka 
mechanicznego
i elektronicznego.

2. O wtargnięciu napastnika do szkoły informuje sygnał alarmowy składający się 
z 4 krótkich dzwonków.

3. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, 
w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego 
napastnika na teren szkoły, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do 
tego pracowników szkoły wówczas, gdy:

a) takie zagrożenie zauważy.
b) będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić,
c) gdy taką informację o zagrożeniu otrzymał.

ZADANIA PRACOW NIKÓW  SZKOŁY NA W YPADEK W TARGNIĘCIA NAPASTNIKA

1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, znajomość miejsca do 
schronienia się.

2. Znajomość miejsc występowania w szkole źródeł alarmowania, ich lokalizacji, 
sposobów alarmowania, gdy nie ma zasilania.

3. Udział w ćwiczeniach bądź instruktażach na wypadek ataku napastnika, 
organizowanie takich szkoleń dla uczniów szkoły.

POW IADAM IANIE SŁUŻB RATOW NICZYCH O W TARGNIĘCIU UZBROJONEGO
NAPASTNIKA

1. Telefoniczne alarmowanie -w ybranie numeru alarmowego 112 lub 997. po zgłoszeniu 
się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:

a) miejsce zdarzenia.
b) rodzaj zdarzenia.
c) inform acje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,
d) liczbę napastników, opis wyglądu napastników,
e) ilość i rodzaj broni, liczbę ofiar i gdzie je  widziano,
f) imię i nazwisko zgłaszającego,
g) numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
h) najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.



2. Po powiadom ieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać:

a) potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
b) wykonania polecenia/instrukcji, dodatkowych informacji, które w miarę 

możliwości należy podać.
3. Jeśli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 

112 lub 997.
4. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe 

informacje, t j .:
a) ile osób opuściło budynek,
b) ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,
c) pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,
d) gdzie ostatnio był widziany agresor, czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.
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ZASADY POSTĘPOW ANIA OSÓB PRZEBYW AJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY NA
W YPADEK W TARGNIĘCIA NAPASTNIKA

1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.
2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia.
3.  W przypadku zarządzenia ewakuacji należy:
a) zostawić wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują.
b) skorzystać z wyznaczonej drogi ewakuacji, po drogach ewakuacyjnych poruszać się 

szybko, unikać blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego 
napierania na poruszających się z przodu.

4. Podczas ewakuacji należy:
a) zachować ciszę, spokój, rozwagę,
b) udzielać pierwszej pomocy w7 miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na własne bezpieczeństwo,
c) ostrzegać o niebezpieczeństwie.
5. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa należy:
a) zamknąć drzwi, zastawić je  ciężkim meblem, ławkami,
b) wyłączyć wszystkie światła,
c) wyłączyć/wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne,
d) położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien,
e) zachować ciszę,
f) jeżeli jest to możliwe udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
g) nie otwierać nikomu drzwi -służby  ratownicze zrobią to same.
6. Podczas działań służb ratowniczych:
a) zachować spokój, stosuj się do wszystkich poleceń służb,
b) nie trzymać nic w rękach,
c) nie zadawać pytań podczas ewakuacji,
d) unikać gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,
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e) poddać się kontroli bezpieczeństwa,
f) przekazać istotne informacje o napastnikach lub ofiarach służbom ratowniczym.

OBOW IĄZKI PRACOW NIKÓW  SZKOŁY ZW IĄZANE Z W PROW ADZENIEM  ZASAD 
ALARM OW ANIA I POSTĘPOW ANIA W SYTUACJI W TARGNIĘCIA NAPASTNIKA

1. Zapoznanie się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów 
alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych.

2. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania
i powiadam iania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w szkole.

3. Okresowe zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz 
innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m.in. rozmieszczenia głównych 

w yłączników energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz 
posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji 

kryzysow ej.

a) 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
b) 999 Pogotowie Ratunkowe
c) 998 Straż Pożarna
d) 997 Policja
e) 992 Pogotowie gazowe

WAŻNE NUM ERY ALARMOW E:


