
Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika   

  

1) Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania   

DEFINICJE   

NAPASTNIK: osoba posługujący 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.   

ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do wszystkich 

osób pozostających na terenie placówki o wystąpieniu sytuacji kryzysowej – wtargnięciu 

uzbrojonego napastnika.   

FORMA ALARMU: seria kilku jednosekundowych sygnałów dźwiękowych.   

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny), gwizdek, 

megafon, radiowęzeł, itp.   

ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, 

bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu 

zdarzenia.   

POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji 

mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożonej 

o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.   

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych środków.  

  

2) OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ALARMOWANIA   

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki oświatowej nadzór 

sprawuje dyrektor placówki.  

2. Sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą syren alarmowych mechanicznych 

i elektronicznych.   

3. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły to 5 krótkich dzwonków  

4. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku 

ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren 

placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników 

placówki, wówczas, gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie 

zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.  

  

3) POWIADAMIANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO 

NAPASTNIKA   

1. Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:   

- miejsce zdarzenia,   

- rodzaj zdarzenia,   

- informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,   

- liczbę napastników,   



- opis wyglądu napastników,   

- ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia 

wybuchowe),   

- imię i nazwisko zgłaszającego,   

- numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. Po powiadomieniu nie 

należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w 

miarę możliwości należy podać.   

2. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 

lub 997.   

3. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje, 

tj.:   

- ile osób opuściło budynek,   

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,   

- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,   

- gdzie ostatnio był widziany agresor,  

- czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.  

 

4)  ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

NA WYPADEK WTARGNIĘCIA 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:   

- zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,   

- korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,   

- po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania 

się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. Poruszaj się pod 

ścianami.  

4. Podczas ewakuacji:   

- zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,   

- udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu 

na własne bezpieczeństwo,   

- ostrzegaj o niebezpieczeństwie,   

- w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież 

do innego wcześniej ustalonego obiektu.  

5)  Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa/ jeśli napastnik nie wtargnął do 

sali:  

a)  Zamknij salę od środka na klucz,   

b) Każ dzieciom zachowywać się cicho, uspokój  je   

c) Zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,   

d) Wyłącz wszystkie światła,   

e) Wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,   

f) Połóż się na podłodze, pod ławkami z dala od drzwi i okien  



g) Można ukryć się na zapleczu, za szafkami etc. tak, by po otwarciu drzwi sala wyglądała na 

pustą;  

h) Wyślij sms-em kod bezpieczeństwa do innych nauczycieli i dyrekcji „OBCY”  

i) Jeśli to możliwe zadzwoń pod nr alarmowy,  

j) Pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi, policja otworzy je sama, a napastnik może 

podszywać się pod służby ratunkowe.  

k) Jeśli ktoś jest ranny opatrz go.  

l) Apteczki znajdują się:    

- część administracyjna: gabinet pielęgniarki,   

- część sportowa: gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, portiernia  

- parter: pokój nauczycielski, sala 018  

- I piętro: sala 106  

- II piętro: sala 208  

  

6)  Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować 

w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone 

w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem   

– WALCZ,   

- a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.  

  

7)  Podczas działań służb ratowniczych:   

- zachowaj spokój,   

- jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze nie otwieraj drzwi - służby zrobią to same,   

- stosuj się do wszystkich poleceń służb,   

- nie trzymaj nic w rękach,   

- nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,   

- unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,   

- poddaj się kontroli bezpieczeństwa,   

- jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

ratowniczym.   

  

X. WAŻNE NUMERY ALARMOWE:   

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego   

999 – Pogotowie Ratunkowe   

998 – Straż Pożarna  

 997 – Policja   

986 – Straż Miejska (Poznań)  

61 65 10 986 – Straż Miejska Swarzędz  

992 – Pogotowie gazowe   

61 85 41 321 - Centrum Zarządzania Kryzysowego  

509 230 144 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 


