
 

 

 

 

 

 

 

 

Terroryzm  -  różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych 

osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od 

władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób 

postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemoc 

fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, środków biologicznych, itp.), w celu nadania im rozgłosu 

i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie. 

Terroryzm dzielimy na: polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy. 

1. Terroryzm polityczny - ma na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, 

wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od 

danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego. 

2. Terroryzm kryminalny - terrorysta działa z pobudek "niższych", najczęściej materialnych. Do 

podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż 

oraz szantaż. 

3. Terroryzm indywidualny - zabójstwo konkretnego polityka czy porwanie (ofiara jest ściśle 

określona). 

4. Terroryzm zbiorowy - większość ataków terrorystycznych motywowanych politycznie, którego 

ofiarami padają przypadkowe osoby. 

 

ODMIANY  TERRORYZMU 

Bioterroryzm - prowadzenie działań terrorystycznych z wykorzystaniem biologicznych środków masowego 

rażenia, forma terroryzmu uważana za szczególnie niebezpieczną ze względu na niski koszt wytwarzania 

broni, możliwość utajnienia jej produkcji i magazynowania, dostępność technologii oraz sposób działania 

broni biologicznej 

Narkoterroryzm - terrorystyczne działania podejmowane przez kartele narkotykowe wobec państwa,                   

w celu ochrony swych interesów. Są to: morderstwa polityków, funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości 

wypowiadających walkę narkomanii, produkcji czy sprzedaży narkotyków, porwanie, zastraszanie, 

przekupstwo, dezorganizowanie struktur państwowych. 

Terroryzm międzynarodowy - stosowanie systematycznej przemocy przez państwo lub grupę polityczną 

przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej, sięganie po wszelkie metody i środki – morderstwa, 

porwania, środki wybuchowe i trujące, stawianie sobie za cel wywołanie powszechnego strachu i stanu 

terroru. 

Terroryzm fundamentalistów islamskich - wyraz buntu części społeczeństw islamskich przeciwko 

wszechobecnym zachodnim wartościom i wzorcom. Sam akt terroru jest wypełnieniem obowiązku 

religijnego i obroną przed sekularyzacją ze strony świata zachodniego. 

POSTEPOWANIE PODCZAS ZAGROŻEŃ                                

TERRORYSTYCZNYCH 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Terroryzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna


 

 

Terroryzm religijny - to jedno z wielkich zagrożeń współczesności. Wyróżnia się od innych form 

terroryzmu szczególnym motywem religijnym (zbawieniem, połączeniem z istotą najwyższą, złożeniem 

ofiary) oraz specyficzną strategią i taktyką działania, a także strukturą wewnętrzną organizacji. Wyróżnia 

się następujące odmiany terroryzmu religijnego: 

 terroryzm millenarystyczny (apokaliptyczny), kiedy to fanatycy religijni, przepowiadając 

zbliżający się koniec świata dopuszczają się aktów terroru w imię wzniosłych i irrealnych 

celów;  

 terroryzm etnoreligijny, kiedy to terroryści dokonują działań niezrozumiałych dla ogółu, 

twierdząc, iż kieruje nimi sam Bóg; celem ich jest zwycięstwo na ziemi dobra (rozumianego 

według zasad danej religii) przy pomocy wszystkich możliwych środków;  

 terroryzm „jednej sprawy”, gdzie chodzi o wykonanie jednego ściśle określonego zadania.  

Zagrożenia terrorystyczne i bioterrorystyczne stały się obecnie w naszym kraju bardzo prawdopodobne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Zwracaj uwagę na obcokrajowców, którzy wynajmują mieszkania na krótki okres; poświęć 

również uwagę nagłemu zwiększeniu aktywności w takich miejscach, zwiększonej liczbie 

odwiedzin obcokrajowców, szczególnie zachowujących się nietypowo i nerwowo, 

 

2.  Zwróć uwagę na osoby, które zakupują lub przewożą znaczne ilości materiałów 

chemicznych i składują je w mieszkaniach lub innych miejscach nie związanych z legalną 

produkcją przemysłową. 

 

 

 

1.  Zwróć uwagę na osoby, które filmują lub fotografują obiekty przemysłowe, węzły 

komunikacyjne, obiekty rozrywkowe, centra handlowe, wieżowce i miejsca kultu 

religijnego; 

2. Zwróć uwagę szczególnie na osoby, które długo przebywają w jakimś miejscu użyteczności 

publicznej (centra handlowe i rozrywkowe), które nie zachowują się zgodnie 

przeznaczeniem obiektów, w których się znajdują, a jedynie prowadzą obserwację 

otoczenia 

1. Terroryści muszą przygotować atak – na co zwracać 
uwagę na co dzień 

 

Przygotowanie ataku i narzędzi ataku 

Rozpoznanie  celów 



 

 

 

 

 

sytuacji zwiększonego ryzyka ataku terrorystycznego, każdy powinien zwracać uwagę                 

na osoby, które mogą być potencjalnymi sprawcami ataku samobójczego. Wśród cech, 

które mogą wskazywać na to, że dana osoba jest terrorystą – samobójcą mogą znaleźć się 

następujące: 

1. Noszenie grubej, maskującej odzieży – niezależnie od pogody: długie płaszcze                        
i spódnice mogą służyć ukryciu pasa z materiałami wybuchowymi lub innych urządzeń 

wybuchowych, 
 

2. Specyficzny – mechaniczny lub sztywny – sposób poruszania się: może wskazywać na 
to, że osoba stara zmusić się lub wewnętrznie zmotywować do wypełniania swojej 

„misji”, 
 

3. Patrzenie „tunelowe”: terrorysta – samobójca może być tak skupiony na swoim celu,  

że będzie patrzył prosto przed siebie, 
 

4. Inne oznaki nerwowości: pocenie się, tiki nerwowe, 
 

5. Zachowanie przypominające zachowanie wywołane spożyciem narkotyków, 
 

6. Symptomy bycia pod wpływem narkotyków: rozszerzone źrenice, otępiały wzrok, 
pobudzone, mało spójne zachowanie, 

 

7. Torby lub plecaki (używane do przenoszenia materiałów wybuchowych, gwoździ, 
raniących kawałków metalu): terrorysta – samobójca będzie kurczowo trzymał torbę 

lub plecak, może odmówić oddania jej bądź pozostawienia, 
 

8. Ślady świeżego golenia: mężczyzna, który ma na twarzy ślady po świeżym goleniu                   
i widocznie jaśniejszą dolną połowę twarzy może być islamistycznym zelotą, który 

ogolił się, aby lepiej wtopić się w tłum, 
 

9. Trzymanie w kieszeni zaciśniętej ręki: może oznaczać kurczowe trzymanie detonatora – 

może on być zaprojektowany w formie guzika, zazwyczaj dość odpornego na wciskanie 
tak, aby wybuch nie nastąpił przypadkowo, 

 

10. Wskazujący na unikanie kontaktu sposób poruszania się: może oznaczać także unikanie 

kontaktu wzrokowego, unikanie kamer bezpieczeństwa i ochrony, skradanie się, 

prowadzenie obserwacji celu. 

 
 

Ponadto zwracaj uwagę na: 
 

 pozostawiony bez opieki bagaż, torby, plecaki, pakunki, 
 

 nieodpowiednio zaparkowane pojazdy, np. w pobliżu wejść do centrów 
handlowych, tuż pod kościołem itp. oraz na ich kierowców. 
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Przeprowadzenie ataku – terrorysta samobójca 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

odstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych                   
o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Możesz przygotować 

się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych 
sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych: 

 

1. Bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.  

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków 

ostrzegawczych,  

2. W czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności. 

Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od 

obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,  

3. Zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.  

Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub 
zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,  

4. Zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.  
 

Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, 

zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. 
 

5. Nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki.  

 

Powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu). 

 

 

 

 

 

ajbardziej zagrożone na atak terrorystyczny są duże skupiska ludności: imprezy masowe, 

mecze, centra handlowe, środki komunikacji zbiorowej. 

 

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.: 

 nie parkuj przed wyjściami z obiektów, 

 pilnuj swoich dzieci, 

 zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy, 

 zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu, 
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2. Możesz przygotować się na atak terrorystyczny 

3. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem  
terrorystycznym 



 

 

 

W przypadku, gdy usłyszysz alarm: 
 

 bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom 
rozgłaszanym przez głośniki, 

 najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!! 

 udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym, 

 nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony, 

 nie wracaj do obiektu. 

 
W przypadku zdarzenia: 
 

 jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy 

 jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę 
bezpośredniego zagrożenia, 

 oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału. 

 natychmiast opuść obiekt, 

 wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji 

 
PAMIĘTAJ!!!!  

 
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest 
przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko 

schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.  
 

 
Telefony alarmowe: 

 997 – policja 

 998 – straż pożarna 

 999 – pogotowie ratunkowe 

 112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych 
 

 

 

 

 

 
pecyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy 

„obcych”. W większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego                

z działaniami politycznymi. 

eżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego 

pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, 

powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym 

terenie. Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub administrator obiektu. 

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje: 

-    rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany 

przedmiot), 
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Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym 

 



 

 

-    treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na 

który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd 

przedmiotu. 

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia 

bomby: 

1. Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego 

wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących               

w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę; 

 

2. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. 

supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do 

wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób; 

3. W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę 

swojego samochodu – życie jest ważniejsze; 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy  i jego bezpośrednie otoczenie 

celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia; 

 

5. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

administratora obiektu; 
 

6. Podczas działań, związanych z neutralizacją ,,bomby”, zastosuj się bezwzględnie do 

poleceń Policji; 

7. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, 

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  i przeszukują osoby 

wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  w danej instytucji; 

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

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon (miejsce pracy należy opuścić, zabierając rzeczy 

osobiste). 

 

9. Identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne policji. 

 

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego. 

 

 

 

 

 

 przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej 
podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu: 

 

a. brak nadawcy 

b. brak adresu nadawcy 

c. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się 

W 

Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki 



 

 

 

należy: 
 

1. Nie otwierać tej przesyłki!  
 

2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć,  
 

3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy 

zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.  
 

4. Paczki nie należy przemieszczać (przenosić). Należy pozostawić ją na miejscu.  
 

5. Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż 
pożarną (tel. nr 998). 

 

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.  

 
UWAGA ! 

 
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną 
zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy: 
 

 Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, 

nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy 
wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna), 
 

 Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą 
lub plastrem, 
 

 Należy dokładnie umyć ręce, 
 

 Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić, 
 

 Ponownie dokładnie umyć ręce, 
 

W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania  i przemieszczania 

przesyłki, 

 

 Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) 

lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek. 
 

 Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 
 

 

 

 

 

e współczesnym świecie jednym z najpoważniejszych zagrożeń w obszarze ataków 

terrorystycznych są ataki z użyciem środków chemicznych, biologicznych                                 

i radiologicznych (CBR - Chemiczny, Biologiczny, Radiologiczny).  
 
 

W 

Jak postępować w przypadku ataku terrorystycznego typu CBR 



 

 

 

ygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest:               

za pomocą syren (przez 3 minuty dźwięk ciągły), za pośrednictwem radia, telewizji                          

i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony (głosowo). 
 

śród czynników, wskazujących na możliwość wystąpienia jednego z tych ataków mogą 

znaleźć się: 

 

1.  Atak z użyciem środków chemicznych: 

-   martwe zwierzęta, ryby i owady: nie jako przypadkowy incydent, ale jako liczne 

zdarzenia (dzikie i udomowione, małe i duże) zwierzęta, ptaki i ryby na tym samym 

obszarze, 

-    brak owadów: brak aktywności owadów w powietrzu, wodzie i na ziemi, obecność 

martwych owadów, 

-   symptomy fizyczne: liczne osoby z objawami podobnymi do podchodzących wodą 

wykwitów skórnych i śladów ukąszeń owadów, zwężonymi źrenicami, dławiące się, 

problemami z oddychaniem i wysypkami, 

-    masowe ofiary: liczne osoby wykazujące poważne objawy chorobowe, od mdłości, 

poprzez dezorientację, trudności w oddychaniu i konwulsji – do  śmierci, 

-    jasno określony sposób rozkładu ofiar: ofiary pojawiają się na obszarze, który 

pokrywa się z potencjalnym sposobem rozprzestrzenienia środka chemicznego, 

-    choroba związana z ograniczonym obszarem geograficznym: mniejsza liczba 

osób chorych wśród pracujących wewnątrz niż na zewnętrz (lub odwrotnie), 

-    dziwne drobiny cieczy: liczne powierzchnie pokryte oleistymi kropelkami / cienką 

warstwą oleistej substancji; liczne powierzchnie wodne pokryte cienką warstwą 

oleistej substancji (w sytuacji braku opadów w ostatnim okresie), 

-   obszary, które znacznie odbiegają wyglądem od normy: nie tylko fragmenty 

obszaru pokryte martwą roślinnością trawiastą, ale drzewa, krzewy, zboża, trawy – 

martwe, pozbawione koloru bądź wysuszone (w sytuacji braku suszy w ostatnim 

okresie), 

-    niewyjaśniony, dziwny zapach: zapachy od kwietnego i owocowego przez ostre / 

odpychające, czosnkowe, gorzkich migdałów, pestek moreli aż do świeżo skoszonego 

siana – szczególny, wyczuwany zapach nie pasujący do otoczenia i sytuacji, 

-    niski pułap chmur: niski pułap chmur lub zamglenie obszaru, które nie jest 

możliwe do wyjaśnienia przez panujące warunki pogodowe, 

 

-   niezwykłe szczątki metalu: nie znajdująca wyjaśnienia obecność szczątków 

bomby / materiału przypominającego amunicję, szczególnie, jeśli zawierają one 

resztki płynów (w sytuacji braku opadów w ostatnim okresie); 

 

2.  Atak z użyciem środków biologicznych: 

 

-    niezwykła liczba chorych bądź umierających ludzi lub zwierząt: może 

wystąpić dowolna ilość symptomów; w sytuacji sprawowania funkcji ratowniczych 

należy rozważyć skontaktowanie się z lokalnymi szpitalami w celu sprawdzenia, czy 

zgłosiły się tam osoby z podobnymi objawami; ofiary mogą wystąpić godziny, dni lub 

tygodnie od momentu ataku; czas potrzebny do wystąpienia objawów zależy od 

użytego podczas ataku środka biologicznego oraz przyjętej dawki; dodatkowe 
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symptomy, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie, to objawy chorób 

przewodu pokarmowego i objawy chorób górnych dróg oddechowych podobne do 

grypy i przeziębienia, 

-   porzucone pojemniki służące do rozprzestrzeniania płynów w postaci 

sprayu: urządzenia takie pozbawione są konkretnego zapachu. 

 

3.  Atak z użyciem środków radiologicznych: 

 

-   niezwykła liczba chorych bądź umierających ludzi lub zwierząt: w sytuacji 

sprawowania funkcji ratowniczych należy rozważyć skontaktowanie się z lokalnymi 

szpitalami w celu sprawdzenia, czy zgłosiły się tam osoby z podobnymi objawami; 

ofiary mogą wystąpić godziny, dni lub tygodnie od momentu ataku; czas potrzebny 

do wystąpienia objawów zależy od użytego podczas ataku środka radiologicznego 

oraz przyjętej dawki; dodatkowe symptomy, których prawdopodobieństwo 

wystąpienia jest wysokie, to silne zaczerwienienie skóry oraz – w poważnych 

przypadkach – wymioty, 

-   niezwykłe szczątki metalu: nie znajdująca wyjaśnienia obecność szczątków 

bomby / materiału przypominającego amunicję, 

-    symbole radiacji: porzucone pojemniki z symbolem radioaktywności, 

-   materiał emitujący ciepło: materiał, który zdaje się emitować ciepło bez obecności 

zewnętrznego źródła ogrzewania, 

-   świecący materiał / cząsteczki materiału: jeśli użyty podczas ataku środek jest 

silnie radioaktywny, może emitować światło. 

 

 

 

 
 

amiętaj, że napastnicy kontrolują sytuację - rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie 

stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. 

Twoim zadaniem powinno być przetrwanie.  

zekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej. Staraj się uspokoić, akcja zawsze 

wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku. Jeśli znalazłeś się wśród zakładników: 

1. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych), 
 

2. Bądź spokojny, naturalny, znajdź postawę pośrednią między agresją a pasywnością                

i uległością, 
 

3. Nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje 

emocjonalne), 
 

4. Pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę 

przetrwania, 
 

5. Nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy oraz usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki 

władzy, zajmowania ważnej pozycji, 
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Postępować w przypadku  znalezienia  się  w grupie zakładników 



 

 

 

6. Nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, 

siedź spokojnie na miejscu, 
 

7. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę, 
 

8. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, 
 

9. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom               

w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy 

aresztowaniu, 

 
 

 

 

 
 

 

prawcami kryzysu zakładniczego są zazwyczaj członkowie ugrupowań o charakterze 

bojówkowym lub terrorystycznym. Pojmanie przez nich grupy osób i przetrzymywanie jej 

w celu osiągnięcia założonego celu, często politycznego, prowadzi do powstania kryzysu 

zakładniczego. 

 

 takiej sytuacji podstawowym zagrożeniem jest uszczerbek na zdrowiu lub nawet utraty 

życia przez zakładników, jeśli żądania sprawców nie zostaną spełnione w wyznaczonym 

przez nich czasie bądź też  w fazie wstępnej kryzysu, jeszcze przed zgłoszeniem przez nich 

jakichkolwiek żądań często dla uwiarygodnienia determinacji porywaczy. Staraj się uspokoić, 

akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są  w szoku: 
 

1. Nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na 

głowie do końca operacji, 
 

2. Słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na 

zadawanie zbędnych pytań, 
 

3. Nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących, 
 

4. W razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem, 
 

5. Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać 

wzięty za terrorystę, 
 

6. W chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy 

osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru, 
 

Spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze 

strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden                       

z zakładników, jesteś potencjalnie jednym  z porywaczy. 
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Postępować w trakcie operacji antyterrorystycznej (uwalniania zakładników) 



 

 

 

 

 

ięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim zaszły 

nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce na przyjazd 

karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie umieli udzielić 

pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy. 

 

 
 
 
Sprawdź, czy jest przytomny: 

-   delikatnie potrząśnij za ramiona, 

-   głośno zapytaj - np.: Co się Pani (Panu) 
stało? 

-   sprawdź reakcje na np. klepnięcie w         
policzek lub ból, 

-   sprawdź, czy występują mocne 
krwawienia. 

 

 

 

 

 

Sprawdź, czy oddycha: 

-   posłuchaj oddechu przy ustach 
ratowanego, 

-   poczuj wydychane powietrze na 
policzku (grzbiecie dłoni). 

-  popatrz na ruchy oddechowe klatki 
piersiowej lub brzucha. 

 

 
 

 

 

 

 

 

P 

4. ABC reanimacji  -  Miniporadnik 



 

 

 

 
 
 
Sprawdź krążenie: 
 
-   zbadaj tętno na tętnicy szyjnej (do 10 

sekund) - opuszki dwóch palców 
(wskazujący i środkowy) przykłada się 
lekko uciskając w zagłębieniu pomiędzy 
chrząstkami krtani a mięśniem szyi, 

 
-   sprawdź po obu stronach. 
 

 

 
 
Jeżeli nie oddycha: 

-   odegnij głowę do tyłu (nie wolno w 
podejrzeniu urazu szyi!), 

-   wysuń żuchwę pacjenta do przodu. 

 
 

Rozpocznij sztuczni wentylację: 

-   ułóż ratowanego na plecach i usuń ciała 
obce z jego ust,  

-   zaciśnij palce jednej ręki na nosie 
ratowanego, mocno przyciśnij usta do 
ust ratowanego i wykonaj powolny, 
zdecydowany wydech. 

 

Jeżeli nie ma krążenia, rozpocznij 
masaż zewnętrzny serca: 
 

-   zdejmij ubranie z klatki piersiowej 
ratowanego, 

-   znajdź punkt ucisku, znajduje się on w 
odległości ok. dwóch szerokości palca 
od „dolnego” końca mostka, 

-   połóż w tym punkcie nadgarstek jednej 
ręki, na nim nadgarstek drugiej, spleć 
palce rąk, 

-   wyprostuj ramiona - uciśnięcia wykonuj 
dzięki ciężarowi swojego ciała, 

-   ucisk powinien powodować ugięcie 
mostka na 3-5 cm., 

-   uciskaj rytmicznie z częstotliwością 100 
uciśnięć mostka/min. 

 

 

 



 

 

 

Gdy prowadzisz jednocześnie oddech i wentylację: 

- sekwencja 30 uciśnięć mostka na 2 oddechy. 

Gdy jesteś sam i nie dajesz sobie rady: 

- prowadź sam masaż. 

 

Jak zatamować krwawienie 

 
Krew z żyły jest ciemnoczerwona, wypływa jednostajną strużką. Krew tętnicza jest jasna, 

wypływa rytmicznie: 

-  lekkie krwawienie z reguły ustaje samo, 

-  w przypadku mocnego krwawienia spróbuj ucisnąć tętnicę doprowadzającą krew, 
podnieść krwawiącą kończynę powyżej serca. 

 

Załóż opatrunek uciskowy: 

-  nakryj ranę gazą jałową, 

-  umocuj ją kilkoma okrążeniami opaski (prowizorycznie możesz użyć paska, krawata), 

   -  na gazę nałóż „poduszeczkę” np. z nierozwiniętego bandaża lub dowolnego materiału, 

-  owiń wszystko mocno opaską, 

-  tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. amputacja kończyny, duże obce ciało tkwiące w ranie) 

możesz zastosować opaskę uciskową odcinającą całkowicie dopływ krwi do rany. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


