
AKTYWNY STRZELEC

1. Jeśli jesteś świadkiem uzbrojonej osoby na terenie kampusu to:

• Nie podchodź do tej osoby. Zachowaj spokój i w miarę możliwości opuść wraz z innymi 

niebezpieczne miejsce.

• Jeśli nie możesz oddalić się i uniknąć zagrożenia, próbuj znaleźć  pokój/schronienie, 

oferujące największe bezpieczeństwo. Trzymaj się z dala od okien, zamknij je i zasuń 

zasłony. Jeśli drzwi nie posiadają zamka, to spróbuj zabezpieczyć pomieszczenie w 

inny, możliwy sposób. Ukryj się pod biurkiem, w szafie lub w rogu pokoju, tworząc ba-

rykadę pomiędzy tobą a podejrzanym, chroniąc się przed linią ognia. Jeśli podejrzany 

przebywa na zewnątrz budynku zamknij na klucz drzwi wejściowe i okna na pierwszym 

piętrze.

• Niezwłocznie zadzwoń na policję – 112 (ew.997). Możesz również skontaktować się z 

pracownikami recepcji 71/333 11 02. Informując o zdarzeniu, podaj imię i nazwisko, 

dokładne miejsce pobytu i powód dzwonienia.

• Podaj szczegółowy, fizyczny opis wyglądu osoby podejrzanej - wiek, wzrost, waga cia-

ła, kolor i długość włosów, a także inne cechy charakterystyczne.

• Jeśli porusza się pojazdem, ustal jego markę, model, kolor i numery rejestracyjne.

• Zachowaj spokój, wycisz telefony komórkowe i inne urządzenia dźwiękowe, oszczędzaj 

energię i czekaj na informację o zakończeniu sytuacji kryzysowej, bądź instrukcje dot. 

ewakuacji.

2. Jeśli uzbrojony podejrzany opuszcza teren, na którym się znajdujesz, niezwłocznie za-

mknij na klucz drzwi wejściowe. Pozostań wewnątrz budynku i czekaj na dalsze instruk-

cje od sił bezpieczeństwa.

3. Jeśli uzbrojony podejrzany wchodzi do sali wykładowej lub biura i nie możesz uciec, 

bądź się ukryć, dokonaj wyboru w kwestii ewentualnego ataku, uzależnionego od real-

nego zagrożenia dla twojego bezpieczeństwa. W tej sytuacji musisz liczyć wyłącznie na 

siebie, a nie na istniejące procedury. Próbuj działać w niekonwencjonalny sposób, stano-

wiący zaskoczenie dla sprawcy.



4. W celu bezpiecznego opuszczenia budynku:

• Korzystaj z uprzednio zaplanowanej drogi ewakuacyjnej.

• Nie zabieraj ze sobą niepotrzebnych rzeczy osobistych, poruszaj się szybko i trzymaj 

ręce tak aby były widoczne dla interweniujących sił bezpieczeństwa.

• Nie próbuj udzielać pomocy rannym, ale zapamiętaj ich położenie i poinformuj o tym 

fakcie siły bezpieczeństwa. Ofiary będą ewakuowane dopiero po wyeliminowaniu zagro-

żenia.

• Udaj się w bezpieczne miejsce, ale nie opuszczaj kampusu. Pamiętaj, że przebywasz w 

miejscu popełnienia przestępstwa i możesz być poproszony o złożenie wyjaśnień.

• Zawsze postępuj zgodnie z poleceniami sił bezpieczeństwa, których funkcjonariusze 

mogą celować do ciebie z broni, dokonać przeszukania i zakuć w kajdanki, do czasu 

wyjaśnienia kwestii spornych.


