
Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia, m.in.: wystąpieniem 

pożaru, ataku terrorystycznego, incydentu bombowego 

 

Wszyscy pracownicy poradni zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszej 

procedury. 

 

Podczas pożaru: 

• Pracownik, który pierwszy zauważył powstanie pożaru, obowiązany jest natychmiast 

zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników, straż pożarną                 
i kierownictwo zakładu. 

• Następnie, nie czekając na przybycie straży pożarnej, powinien niezwłocznie przystąpić 
do gaszenia pożaru za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

• W razie nieobecności przełożonego, członka straży pożarnej, kierownictwo akcji 

powinien przejąć opanowany i najbardziej energiczny pracownik, rozdzielając zadania 

pozostałym pracownikom. 

• W czasie akcji należy pamiętać o zamknięciu drzwi i okien oraz o wyłączeniu maszyn, 

prądu elektrycznego, dopływu gazu itp. 

• Działanie musi być planowe, celowe, oparte na właściwej ocenie istniejącej sytuacji, 

własnych sił i środków – bez brawury i lekceważenia niebezpieczeństwa. 

• Nie wolno zapominać o obserwacji i ochronie wszystkich pomieszczeń oraz o usunięciu 

przedmiotów palnych z najbliższego otoczenia pożaru. 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na kierunek posuwania się ognia. 

• Podstawowym obowiązkiem jest ratowanie najpierw życia ludzkiego a potem mienia – w 

związku z tym akcję gaśniczą rozpoczynać należy na tym odcinku, gdzie 

niebezpieczeństwo zagraża ludziom. 

• Po zlikwidowaniu pożaru powinna być przeprowadzona dokładna kontrola miejsca 

pożaru (dla wykrycia, czy nie powstało gdzieś zarzewie) oraz zorganizowana 

obserwacja. 

• Z każdego pożaru musi być złożony meldunek oraz sporządzony protokół. 

• Niezwłocznie po pożarze powinien być uzupełniony bądź naprawiony i zakonserwowany 

sprzęt i środki gaśnicze, zawsze bowiem należy liczyć się z możliwością powtórnego 

pożaru. 

 

Podczas zagrożenia atakiem terrorystycznym: 

• W przypadku bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym  

i  bioterrorystycznym lub wystąpienia prawdopodobieństwa takiego ataku Dyrektor 

Poradni zarządza przy pomocy Zespołu Antykryzysowego. 

• W przypadku zagrożenia takimi atakami, Dyrektor zarządza ustnie wprowadzenie 

STANU ZAGROŻENIA, o czym powiadamia członków Zespołu, którzy działają według 

ustalonych procedur. 

• Do czasu odwołania stanu zagrożenia wszyscy pracownicy Poradni podporządkowują się 
poleceniom Zespołu Antykryzysowego. 

• Każdy pracownik Poradni, stosownie do stanowiska, przydzielonego mu zakresu 

obowiązków i miejsca pracy w momencie stwierdzenia niepokojących go objawów 

(zachowań ludzi, niecodziennych przedmiotów) powinien, przed przystąpieniem do 

pracy, dokonać kontroli pomieszczeń służbowych, magazynowych, zwracając uwagę na 



toalety, kosze, instalację wentylacyjną i inne miejsca pozwalające na ukrycie lub 

podłożenie  jakiegokolwiek ładunku. 

• Każdy pracownik Poradni będący świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, znalezienia 

podejrzanych przedmiotów, odbiorcą informacji o podejrzanych przedmiotach 

pozostawionych w nietypowych miejscach lub okolicznościach, zobowiązany jest 

natychmiast uniemożliwić dostęp do podejrzanego przedmiotu i powiadomić Dyrektora  

lub  sekretariat Poradni.  

• Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu służb: 

 

 Policja                - 997 

 Straż Pożarna     -998 
 Stanowisko Kierowania Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej - 112 

 

• Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z Policją, Strażą Pożarną podejmuje decyzję  o 

pozostaniu w budynku lub ewakuacji (pełnej lub częściowej) wszystkich osób z terenu 

Poradni.  

• Po ogłoszeniu ewakuacji pracownicy postępują zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

zachowując spokój i opanowanie, co pozwoli sprawnie i bezpiecznie opuścić budynek.  

• Po przybyciu Policji należy podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy. 

 

Podczas zagrożenia incydentem bombowym: 

 

• W sytuacji stwierdzonego zagrożenia Dyrektor Poradni podejmuje decyzję                                
o poinformowaniu odpowiednich służb. 

• Ogłasza – zgodnie z procedurą -  całkowitą lub częściową ewakuację pracowników i 

petentów z budynku Poradni.   

• Nakazuje - do czasu przybycia Policji -  w miarę istniejących możliwości - zabezpieczyć 
zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i 

innych osób na niebezpieczeństwo. 

• Zobowiązuje - przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby” 

użytkowników pomieszczeń do  sprawdzenia swojego miejsca pracy i jego bezpośredniego 

otoczenia, celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

• Wyznacza osoby odpowiedzialne za sprawdzenie pomieszczeń ogólnodostępnych 

(korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższego otoczenia 

zewnętrznego obiektu. 

• Zakazuje dotykania podejrzanych przedmiotów. 

• Przekazuje Policji kierowanie akcją po jej przybyciu na miejsce incydentu bombowego. 

Wyspecjalizowane jednostki Policji zajmą się identyfikacją, rozpoznawaniem 

zlokalizowanego ładunku oraz jego neutralizacją. 
• Nakazuje wszystkim osobom wykonywać bezwzględnie polecenia policjantów. 

• Zabrania „ratowania” samochodów osobowych przez pracowników  

z parkingu w przypadku włączenia go w strefę zagrożenia. 

 

Podstawa prawna: 

1. Zarządzenie   Nr 3 /2015z dnia 10 kwietnia 2015 r.Dyrektora  Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 

w Tarnowie w sprawie procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia w PPP 

 


