
ZAGROŻENIE ZAMACHEM  BOMBOWYM

1. Jeśli odebrałeś/aś telefon zapowiadający zamach bombowy, traktuj rozmówcę bardzo 

poważnie. Zachowaj spokój i próbuj uzyskać jak najwięcej informacji na temat:

• dokładnego miejsca podłożenia bomby,

• przewidywanego czasu wybuchu,

• rodzaju ładunku,

• wyglądu bomby,

• sposobu zainicjowania detonacji,

• powodu umieszczenia bomby w tym miejscu,

• osoby przekazującej informację o bombie (wiek, płeć, rasa, sposób mówienia, akcent, 

dźwięki dochodzące z oddali, znajomość obiektu itp.).

Usiłuj przedłużać rozmowę zadając rozmówcy szereg dodatkowych pytań, prosząc go o po-

wtórzenie niektórych kwestii. Jeśli to możliwe, poproś kogoś o niezwłoczne zadzwonienie na 

numery alarmowe.

2. Jeśli dostałeś/aś e-mail/sms zapowiadający zamach bombowy:

• nie kasuj go,

• przekaż go niezwłocznie organom bezpieczeństwa.

3. Jeśli otrzymałeś/aś podejrzaną przesyłkę lub paczkę (od innego nadawcy niż oczekiwano, 

poplamiona, zbyt ciężka, wydziela dziwny zapach, wydobywają się z niej dźwięki, wyczuwal-

ne są kable/przewody/proszek itp.) to nie dotykaj i nie otwieraj jej. To samo dotyczy dziw-

nych, nieznanych przedmiotów znalezionych na terenie uczelni. Spokojnie poinformuj o tym 

fakcie osoby znajdujące się w pobliżu i opuść zagrożony obszar, o ile to możliwe zamykając 

drzwi prowadzące do niego.

4. Niezwłocznie zadzwoń na policję – 112 (ew. 997) lub straż pożarną  - 112 (ew. 998). Przekaż 

wszelkie informacje uzyskane na temat zagrożenia zamachem bombowym, zwłaszcza miej-

sca podłożenia ładunku i przewidywanego czasu wybuchu. 

5. Pamiętaj, żeby nie używać telefonów komórkowych, gdyż sygnały radiowe mogą wywołać 

detonację



6. Do czasu przyjazdu policji/straży pożarnej i ocenienia realnego zagrożenia, nie należy ewa-

kuować budynku. Jeśli zapadnie taka decyzja to powinno to nastąpić zgodnie z obowiązu-

jącymi na uczelni procedurami:

• sprawdź czy w najbliższym otoczeniu nie ma nieznanych przedmiotów. Jeśli zauważysz 

takie, nie dotykaj ich, powiadom o tym fakcie służby ratunkowe,

• zabieraj ze sobą wyłącznie niezbędne rzeczy osobiste (dokumenty, lekarstwa itp.)

• pozostaw drzwi i okna otwarte,

• nie używaj włączników świateł,

• korzystaj wyłącznie ze schodów, nigdy z windy,

• oddal się od budynku i postępuj zgodnie z instrukcjami służb ratunkowych.


