Obowiązki ludności w zakresie
przygotowań do powszechnej samoobrony
OBOWIĄZKI LUDNOŚCI W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO
POWSZECHNEJ SAMOOBRONY
Przygotowanie ludności do samoobrony przed
zagrożeniem zdrowia i życia w warunkach
pokoju i wojny jest podstawowym zadaniem
wykonywanym w ramach powszechnego
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Przygotowanie do powszechnej samoobrony
realizuje się poprzez szkolenia ludności i
wykonywanie innych zadań określonych w
aktach prawnych dotyczących obronności kraju.

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW
KAŻDEGO OBYWATELA W ZAKRESIE POWSZECHNEJ
SAMOOBRONY LUDNOŚCI NALEŻY:
• Zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w
miejscu pracy i zamieszkania.
• Zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony
przed skażeniami.
• Zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały
opatrunkowe. Opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym.
• Przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż.,
zaciemnienia i ochrony przed skażeniami.
• Zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody
dla siebie i rodziny na czas utrzymania się zagrożenia.
• Na wsi - zabezpieczenie budynków inwentarskich, zwierząt, płodów
rolnych i pasz oraz wody pitnej dla ludzi i zwierząt.
• W przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mieszkania,
wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych,
dokumentów, ubrania, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności
na 3 dni (bagaż nie powinien przekraczać 50 kg wagi na dorosłą osobę),
ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.

• Zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w
rejonie porażenia.
• Uczestniczenie w szkoleniu podstawowym i ćwiczeniach
praktycznych organizowanych w ramach szkolenia z zakresu
powszechnej samoobrony.

ZNAJOMOŚĆ I STOSOWANIE ZASAD
POWSZECHNEJ SAMOOBRONY - WARUNKIEM
BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO I TWOJEJ RODZINY
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA
W 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

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. 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.
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:
1. 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).
2. Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić
taśmą lub plastrem.

3. Należy dokładnie umyć ręce.
4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
6. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania
i przemieszczania przesyłki.
7. 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.
Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć
Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.
zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w
obiekcie użyteczności publicznej
INSTRUKCJA ALARMOWA
w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w
obiekcie użyteczności publicznej.
l. ALARMOWANIE
1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo
zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być
ładunkiem wybuchowym,
jest obowiązana o tym powiadomić:
- Kierownika zakładu lub jego zastępcę
- Policję - tel. 997 lub 112
2. Zawiadamiając Policję, należy podać:
- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą
należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji ;
- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem
wybuchowym;
- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
- uzyskać od policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.

II. AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU
INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU
1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego
nieobecności osoba przez niego upoważniona.
2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia,
czy w tych pomieszczeniach znajdują się:
- przedmioty rzeczy, lub urządzenia paczki itp. ,których wcześnie nie było i nie
wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione
przez inne osoby, np. interesantów) ;
- ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;
- zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które
przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki
mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. ).
3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, halle,
windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne
obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub
ochrony.
4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie
użytkowników obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to
być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy
natychmiast powiadomić administratora obiektu i policję.
5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność
przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w
wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych
pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub
zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania
sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją
może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem
policji.
6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki
III. AKCJA ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH
ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH
1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej
administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące
zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń
obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a
administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej
prowadzenia.
3. Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje
decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to
nie nastąpiło.
4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy,
urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków
wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne
policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie
obiekt administratorowi -wzór protokółu w załączeniu.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz
administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i
każdorazowo powinni powiadomić o tym policję, która z urzędu dokonuje
sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie
personelu w zakresie niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami:
ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów
newralgicznych takich, jak węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na
żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego
szkolenia.
3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do
fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim
ładunków wybuchowych.
4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników
administracyjnych i ochrony w poszczególnych obiektach użyteczności
publicznej.
WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O
PODŁOŻENIU "BOMBY"
1. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca
informację) powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej
trwania.
2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości
informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie
zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym.

W tym celu zadawać następujące pytania:
- gdzie podłożono bombę ?
- dlaczego bomba została podłożona ?
- jak ona wygląda ?
- kiedy nastąpi wybuch ?
- jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby ?
Pytania powyższe i inne, uzależnione będą od konkretnej sytuacji.
3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób
postronnych w wyniku wybuchu

