II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWZIĘCIA
WIADOMOŚCI O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU
ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo
zauważyła w pomieszczeniach obiektu przedmiot niewiadomego
pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, obowiązana jest
natychmiast o tym powiadomić:
1)

Budynek Dydaktyczny ul. Wyszyńskiego 10
– Prowadzącego zajęcia dydaktyczne Służbę ochrony obiektu na portierni
tel. 15 823 57 48  Administratora obiektu tel. 665 655 849  Inspektora
BHP tel. 668 099 275  Kanclerza tel. 660 171 102

2)

Budynek Rektoratu przy ul. Sienkiewicza 50
- Bezpośredniego przełożonego  Administratora obiektu tel. (15) 822 90 15
wew. 269  Inspektora BHP tel. 668 099 275  Kanclerza tel. 660 171 102
W przypadku niemożliwości nawiązania z nimi kontaktu, należy powiadomić
Komendę Miejską Policji tel. dyżurny (15) 851 33 10 lub telefon zgłoszeniowy
policji nr 997/ 112

2. Osoba powiadomiona (służba ochrony obiektu/ administrator obiektu/
kanclerz/) ma obowiązek powiadomić policję, wówczas należy podać:
treść rozmowy przeprowadzonej ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku
wybuchowego w obiekcie (tutaj Policję powiadamia osoba bezpośrednio po
przyjęciu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego) ;
2) miejsce i opis przedmiotu zlokalizowanego w pomieszczeniach budynku, który
może być ładunkiem wybuchowym, z zaznaczeniem czy został wskazany
przez zgłaszającego, czy też wykryty przez pracowników, bądź innych
użytkowników obiektu;
3) swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego prowadzi rozmowę z Policją,
celem uzyskania od Policji potwierdzenia przyjętego zawiadomienia oraz
nazwiska funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie.
1)

AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU
INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU

1. Kierujący akcją (Administrator budynku, przedstawiciel służby ochrony obiektu
na portierni), przed wszczęciem poszukiwań porozumiewa się z innymi
osobami odpowiedzialnymi za pomieszczenia do których wstęp mają zarówno
studenci jak i interesanci.
2. O ile zachodzi taka potrzeba kierujący akcją informuje również kierowników
komórek organizacyjnych/ prowadzących zajęcia/ pracowników Uczelni
proponując im – przy zachowaniu szczególnej ostrożności, przeszukanie
wytypowanych pomieszczeń.
3. W trakcie akcji poszukiwawczej, użytkownicy pomieszczeń sprawdzają, czy
w pomieszczeniach tych znajdują się:
1) przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej tam nie
było i nie wnieśli ich sami użytkownicy pomieszczeń (a mogły być
wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. studentów,
interesantów itp.);
2) ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;
3) przedmioty, rzeczy lub urządzenia, z których emitowane są sygnały
(np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy
elektroniczne, wydobywający się dym, itp.).
4. Kierujący akcją poszukiwawczą, kierują
pomieszczeń ogólnodostępnych, takich jak:
1) korytarze,
2) klatki schodowe,
3) hole,
4) windy,
5) toalety,
6) najbliższe otoczenie obiektu.
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5. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy czy urządzeń, których w ocenie
użytkowników obiektu przedtem tam nie było, bądź których wygląd wskazuje,
iż mogą to być ładunki wybuchowe – nie wolno dotykać. O ich
umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić kierującego akcją
poszukiwawczą, który przerywa dalsze poszukiwania, ewakuuje z danego
pomieszczenia (rejonu) personel, studentów, interesantów i zabezpiecza do
czasu przybycia Policji.
6. Kierujący akcją przerywa dalsze poszukiwania, również w wypadku gdyby
dalsze poszukiwania uniemożliwiły ewakuację użytkowników i innych osób
znajdujących się na terenie obiektu przed upływem czasu wyznaczonego
przez zgłaszającego o podłożeniu ładunku wybuchowego.

7. Kierujący akcją kontynuuje poszukiwania do czasu przybycia na obiekt
policyjnej grupy interwencyjnej.
AKCJA ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZUJĄCA ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW
WYBUCHOWYCH

1. Po przybyciu na obiekt policyjnej grupy interwencyjnej, kierujący akcją
przekazuje im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazuje miejsce
zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i
informuje prowadzącego akcję o newralgicznych punktach budynku,
tj. zaworach odcinających dopływ gazu, prądu czy wody.
2. Dalsze kierowanie akcją przejmuje Policja, a wymienione na wstępie Instrukcji
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, dotychczas kierujące akcją,
udzielają Policji wszechstronnej pomocy.
3. Na wniosek dowódcy grupy policyjnej, kierujący dotychczas akcją pracownik
Uczelni podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób
przebywających na terenie obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło.
4. Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, lub
urządzeń niewiadomego pochodzenia oraz neutralizowaniem ewentualnie
podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się jedynie uprawnione
i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu
specjalistycznych środków technicznych.
5. Dowódca grupy policyjnej, kierujący akcją, po zakończeniu działania
przekazuje protokolarnie pomieszczenia budynku, współdziałającemu z nim
upoważnionemu przedstawicielowi uczelni.

