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PROCEDURA  

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA 

TERRORYSTYCZNEGO 

obowiązująca  

w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach 

 

Dotyczy:  

1) Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, 

2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 

3) Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Treść zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa, jak również skorelowana  

z dokumentami wewnętrznymi DRO Caritas, w tym z procedurami dotyczącymi zapewnienia 

bezpieczeństwa podopiecznym czasie organizowanych zajęć i pobytu w placówce. 

 

I. 

WSTĘP 

 

Pojęcie ataku terrorystycznego:  

Terroryzm, to użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu 

zastraszenia, przymuszenia lub uzyskania okupu.  

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych  

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego należy zwracać 

uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.  

Sygnały ostrzegające o niebezpieczeństwie: 

1. Rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób, ubiór nietypowy do pory roku. 



2 
 

2. Pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.  

3. Samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach.  

Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu szczególnym 

wyglądem. 

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia terrorystycznego jest 

niezwykle istotne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania właściwych jednostek. 

 

II. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI 

 

1. Ewakuacja odbywa się zgodnie z Instrukcją Ewakuacyjną Domu Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Gorlicach. 

2. Uwagi: 

1) decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor DRO Caritas lub inna wyznaczona przez 

niego osoba; 

2) kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 

grup dzieci i młodzieży, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu, 

określając  w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia; 

3) kierujący akcją ewakuacyjną niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników 

przebywających na terenie ewakuowanego odcinka;  

4) odpowiedzialność za grupy dzieci i młodzieży powierza się osobom prowadzącym  

w danym czasie zajęcia z poszczególnymi grupami; każda z nich opiekuje się 

podopiecznymi aż do odwołania alarmu; 

5) osoby prowadzące zajęcia i inne osoby przebywające w danej sali przeprowadzają 

ewakuację podopiecznych zgodnie ze schematami dróg ewakuacji znajdującymi się  

w obiekcie, do wyjść na zewnątrz obiektu; 
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6) w pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych; 

7) najpierw ewakuuje się osoby najmniej sprawne fizycznie, strumień ruchu zamykają 

osoby sprawne fizycznie;  

8) osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu 

wózków bądź przenosić na rękach; 

9) ewakuacja  w szczególnych przypadkach może przebiegać przez okna; 

10) wyznaczone osoby otwierają zewnętrzne wyjścia ewakuacyjne, otwierają wszystkie 

pomieszczenia dotychczas zamknięte i sprawdzają je;  

11) kierowcy zobowiązani są do ewentualnego transportu podopiecznych; 

12) pracownicy kuchni zestawiają naczynia z urządzeń grzewczych i wyłączają główne 

zasilanie pomieszczeń kuchennych; 

13) przemieszczanie się w kierunku wyjść ewakuacyjnych odbywa się prawą stroną dróg 

ewakuacyjnych; 

14) pracownicy mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia 

porządku w czasie ewakuacji; 

15) w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie, dostępnymi 

środkami, np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na 

zewnątrz odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej; 

16) pracownicy administracji i obsługi pomagają w przeprowadzeniu ewakuacji                  

i opuszczają budynek DRO Caritas jako ostatni, a na zewnątrz budynku przebywają  

w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza 

służbami ratowniczymi; 

17) osoby ewakuowane kierują się na wyznaczone bezpieczne miejsce zbiórki  (Plac 

zabaw, tzw. Przedszkole Szwedzkie); 

18) po zakończeniu ewakuacji osoba opiekująca się daną grupą podopiecznych 

zobowiązana jest do sprawdzenia listy obecności; 
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19) w razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić 

służby ratownicze, które  przeprowadzą ponowne sprawdzanie pomieszczeń budynku;  

20) po przybyciu służb ratunkowych, kierujący ewakuacją zobowiązany jest do złożenia 

informacji o jej przebiegu, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy 

przejmującego dalsze kierowanie akcją; 

21) ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do 

ewakuacji i ratowania ludzi; 

22)  ewakuacja mienia może dotyczyć tylko najcenniejszych urządzeń, dokumentacji                     

i przedmiotów. 

3. Alarmowanie: 

1) po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić 

wszystkich pracowników przebywających na terenie obiektu o powstaniu i charakterze 

zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji; 

2) do powiadomienia należy wykorzystać środki łączności wewnętrznej (telefon, 

łączników, powiadomienie głosem); 

3) w przypadku zagrożenia terrorystycznego sygnałów akustycznych nie stosuje się; 

4) ogłaszając ewakuację o zagrożeniu terrorystycznym wyznaczeni pracownicy udają się 

na wyznaczone odcinki i podają komunikat o treści: 

„Uwaga. Zagrożenie terrorystyczne. Zarządza się natychmiastową ewakuację”; 

5) po podjęciu przez Dyrektora lub wyznaczoną osobę decyzji o odwołaniu ewakuacji 

wyznaczeni pracownicy podają komunikat o treści: 

„Uwaga. Odwołuje się zagrożenie terrorystyczne. Można wracać do obiektu DRO 

Caritas.” 
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III. 

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 

        WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO OBIEKTU  

I UŻYCIA BRONI PALNEJ         

 

1. Po stwierdzeniu zagrożenia, jeśli tylko jest to możliwe, należy niezwłocznie 

zaalarmować Dyrektora DRO Caritas/Sekretariat  lub zadzwonić pod jeden  

z numerów alarmowych. 

           (patrz: załącznik - Telefony alarmowe) 

 

2. W sytuacji wtargnięcia napastników należy: 

1) poddać się woli napastników – wykonywać ich polecenia; 

2) podejmować próby personifikowania siebie i innych, co zwiększa szansę 

przetrwania; 

3) zawsze pytać napastników o pozwolenie wykonania jakiejkolwiek czynności; 

4) zapamiętywać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 

okazać się cenne dla służb ratowniczych; 

5) starać się uspokoić podopiecznych i zapanować nad własnymi emocjami; 

6) w trakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając  SMS z telefonu 

komórkowego na nr 112 lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem 

zauważenia przez napastników. 

 

3. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z  napastnikiem należy: 

1) starać się uspokoić podopiecznych; 

2) ułożyć podopiecznych bezpośrednio na podłodze; 

3) dopilnować, aby podopieczni spokojnie wykonywali ewentualne polecenia 

terrorystów – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników; 

4) w przypadku polecenia przemieszczania się dopilnować, aby podopieczni nie 

odwracali się tyłem do napastników. 

 



6 
 

4. Po ewentualnym użyciu broni palnej należy:  

1) upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej 

nie spowodowały innego zagrożenia, np. pożaru; 

2) udzielić pierwszej pomocy osobom najbardziej potrzebującym; 

3) w przypadku, gdy ostrzał spowodował  inne zagrożenie, spróbować podjąć 

odpowiednie do sytuacji działania. 

5. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

1) nie wyglądać przez drzwi i okna, nie wychodzić z pomieszczenia; 

2) zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników i poza 

drogami ich przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu.                                                                                                                                                                                                              

6. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia 

grupy antyterrorystycznej. 

7. W przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia Policji, nie 

wychodzić z obiektu i nie dotykać pozostawionych przez napastników przedmiotów. 

8. Po zakończeniu akcji: 

1) sprawdzić obecność podopiecznych celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili 

budynek,  o braku któregokolwiek z nich poinformować Policję; 

2) przekazać podopiecznych rodzicom/osobom upoważnionym zgodnie                             

z obowiązującymi w szkole procedurami; 

3) prowadzić ewidencję podopiecznych odbieranych przez rodziców/osoby 

upoważnione.                                    

                                                                                                                                                         

UWAGA! 

Należy być przygotowanym na surowe traktowanie przez Policję.                                     

Dopóki nie zostanie się zidentyfikowanym,  jest się uważanym za potencjonalnego 

terrorystę.                                                            
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IV. 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI  

ZAGROŻENIA BOMBOWEGO LUB WYBUCHU BOMBY 

 

1. Po stwierdzeniu zagrożenia należy niezwłocznie zaalarmować Dyrektora DRO 

Caritas/Sekretariat, a jeśli nie jest to możliwe zadzwonić pod jeden                                

z numerów alarmowych. 

           (patrz: załącznik  - Telefony alarmowe) 

2. Zagrożenie dotyczy: 

1) uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego; 

2) znalezienia przedmiotu niewiadomego pochodzenia mogącego stanowić ładunek 

wybuchowy; 

3) znalezienia niebezpiecznego urządzenia; 

4) zaobserwowania innych oznak mogących stanowić zagrożenie; 

5) wybuchu. 

3. W sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego należy: 

1) jeżeli jest to informacja telefoniczna:  

a) słuchać uważnie, 

b) zapamiętać jak najwięcej, 

c) jeżeli jest taką możliwość, nagrywać rozmowę – jeśli nie – spróbować 

zapisywać informacje, 

d) zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz 

wszelkie dźwięki w tle, 

e) nigdy nie odkładać jako pierwszy słuchawki, 

f)  jeżeli  telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisać ten 

numer; 
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2) jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał – do 

przekazania Policji. 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia ładunku wybuchowego: 

1) użytkownicy pomieszczeń służbowych sprawdzają swoje miejsce pracy i jego 

bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego 

pochodzenia;  

2) wyznaczone osoby sprawdzają i przeszukują pomieszczenie ogólnodostępne 

(korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu.    

5. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu: 

1) nie dotykać go i nie otwierać; 

2) nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych i telefonów 

komórkowych; 

3) dokonać próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

 

UWAGA! 

Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki  Policji. 

 

6. W sytuacji wybuchu należy: 

1) ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego 

rodzaju zagrożenia spowodował wybuch; 

2) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym; 

3) w przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania 

odpowiednie do sytuacji. 

7. Po zgłoszeniu przez pracownika zagrożenia Dyrektor lub inna osoba przez niego 

wyznaczona:  

1)  zawiadamia Policję,  podając następujące informacje (wskazane jest uzyskanie od 

Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia): 

a) rodzaj zagrożenia lub źródło informacji o zagrożeniu, 

b) treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego, 
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c) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas  

połączenia, adres i nazwisko osoby zgłaszającej, 

d) opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu; 

2) zawiadamia osobę prowadzącą. tj. Caritas Diecezji Rzeszowskiej;     

3) przeprowadza ewakuację osób zgodnie z Instrukcją Ewakuacyjną Domu 

Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Gorlicach. 

UWAGA! 

Informacji o zagrożeniu nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej 

niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji 

utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób  z zagrożonego miejsca. 

8. Należy: 

1) zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym, głównie podopiecznym; 

2) sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych przed ewakuacją osób; 

3)  wyłączyć dopływu prądu; 

4) otworzyć okna i drzwi; 

5) usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie 

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

10. Opuszczając budynek, należy zabrać rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.). 

11. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

12. Policja, po przybyciu, przejmuje dalsze kierowanie akcją. 

13. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów i innych właściwych służb 

pomocniczych, tj. stosownie do sytuacji: pracowników pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej, pogotowia gazowego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, pogotowia 

energetycznego. 

14. Po zdarzeniu należy zapewnić opiekę psychologiczną osobom w nim 

uczestniczącym. 
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      Załącznik: 

 

      TELEFONY ALARMOWE 

 

112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów alarmowych:                                

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

992 – Pogotowie Gazowe 

18 353 62 00 – Straż Miejska w Gorlicach 

987 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego 
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