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WSTĘP

W   ostatnich latach pojawiły się przypadki terroryzmu bombowego, zgłoszeń telefonicznych, a także            
pisemnych od osób anonimowych o podłożeniu ładunku wybuchowego w pomieszczeniach różnych 
instytucji.

Na ogół rozmówcy o takim fakcie informują policję - dzwoniąc na telefony alarmowe 997. Równie często dzwonią 
do sekretariatów instytucji, urzędów lub na jakikolwiek przypadkowy telefon w danym budynku gdzie według 
ich informacji ma być, lub już jest podłożony ładunek wybuchowy.
W przeważającej większości zgłoszenia te, po sprawdzeniu pomieszczeń, budynków przez policyjne grupy piro-
techniczne okazują się nieprawdziwe. 
W akcjach sprawdzających, oprócz specjalistycznych ekip pirotechników policyjnych są także zgodnie  
z procedurą angażowane znaczne siły i środki techniczne innych służb, jak: funkcjonariuszy policji, pogotowia 
gazowniczego, pogotowia energetycznego, pogotowia ratunkowego, pogotowia wodnokanalizacyjnego oraz           
personel kierowniczy i techniczny instytucji zagrożonej zamachem bombowym. W niektórych sytuacjach do-
chodzi do całkowitej ewakuacji osób pracujących w budynku.
Co z kolei powoduje przerwanie funkcjonowania instytucji dezorganizuje pracę.

Dotychczasowa praktyka służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli wskazuje na to, że nie ma 
możności całkowitego zlikwidowania tego zjawiska poprzez wprowadzanie odpowiednich przepisów prawnych. 
Można sądzić, że tak zwane fałszywe alarmy będą stałym elementem naszego życia.

Sprawcami zgłoszeń są często osoby o zaburzonej psychice, osoby mające subiektywne poczucie krzywdy 
doznanej od danej instytucji lub też osoby, które z nie zrozumiałych logicznie przyczyn dla samej satysfakcji 
“czynienia zła, zamieszania” informują o podłożeniu “bomby”. W wielu przypadkach są to osoby bardzo młode, 
w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dane statyczne KG Policji podają, że tylko w 2001 roku policja odnotowała 1136 fałszywych powiadomień  
o podłożeniu urządzeń wybuchowych.

W roku 2000 w dniu 4 stycznia na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto opracowanie “Strategia bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W raporcie tym między innymi czytamy:

“W skali międzynarodowej rośnie zagrożenie terroryzmem. Geograficzne oddalenie naszego państwa od 
głównych źródeł zagrożeń nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Także w Polsce rośnie zagrożenie aktami ter-
rorystycznymi wobec obywateli i instytucji. Jednocześnie terytorium Polski, ze względu na usytuowanie ge-
ograficzne i relatywna dostępność, może stanowić dogodną bazę logistyczną dla przygotowania i podejmo- 
wania działań skierowanych przeciwko obywatelom, instytucjom i firmom innych państw. Postępuje proces 
umiędzynarodowienia przestępczości zorganizowanej. Wraz z nią pojawiają się zagrożenia wynikające z prze-
my tu narkotyków, handlu ludźmi itp. W ostatnich latach na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost 
działalności transnarodowych grup przestępczych. Położenie Polski w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
przechodzącego przemiany polityczno-gospodarczej ułatwia transfer patologii społecznych, w tym zorgani-
zowanej przestępczości. Powstanie transnarodowych organizacji i powiązań przestępczych jest zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa państwa. Problemy te wymagają wzmocnienia odpowiednich struktur i instytucji państwa 
oraz zwiększenia skuteczności ich współdziałania, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej”.

Terroryzm oraz przestępczość zorganizowana o charakterze zorganizowanym i walka z nimi urosły 
do rangi problemów ponadnarodowych. Terroryzm oraz przestępczość zorganizowana są uzna-
wane współcześnie za jedno z głównych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Polska obecnie jest państwem wolnym od terroryzmu. Biorąc jednak pod uwagę prozachodnią politykę 
państwa, normalizację stosunków politycznych i gospodarczych z Izraelem, należy stwierdzić, że Polska nie 
jest postrzegana przez terrorystów islamskich w kategoriach przyjaznych. Zgodnie z ich ideologią wszyscy, 
którzy w jakikolwiek sposób popierają państwo żydowskie oraz Stany Zjednoczone, utożsamiają się z kulturą 
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zachodu są naturalnym wrogiem islamu. Powyższe zmienne stanowią wystarczające przesłanki do tego, aby 
zagrożenie “eksportu” terroryzmu islamskiego również do Polski uważać za realne. Nie można też z całą 
stanowczością stwierdzić, iż kraj nasz nie stanie przed problemem rodzimego terroryzmu, będącego wynikiem 
frustracji skrajnie prawicowych lub lewicowych ruchów subkulturowych, których na mapie Polski nie brakuje.
Oprócz terroryzmu niepokojącym zjawiskiem wpływającym na bezpieczeństwo Państwa, jest przestępczość 
zorganizowana. Przestępczość zorganizowana nie dąży do obalenia władzy w państwie, jak to ma miejsce 
w przypadku terroryzmu, lecz do kontroli i wywierania na nią wpływu, tak aby prowadzenie przestępczego 
procederu nie napotykało na przeszkody z jej strony. Przestępczość ta destabilizuje państwo, zwłaszcza 
jego sferę ekonomiczną, przynosząc straty w gospodarce. Zabójstwa i zastraszenia przy użyciu siły są jej 
nieodłącznymi “narzędziami” bandyckiej działalności. Podobnie natomiast jak terroryzm powoduje poczucie 
strachu i zagrożenia, ma więc tak jak on wpływ na nastroje społeczne i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Nowym zjawiskiem w Polsce jest tak zwany domniemany bioterroryzm. Bioterroryzm to bezprawne, nie-
legalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zas-
traszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religi-
jnych. W tym celu mogą być użyte bakterie, riketsje, wirusy lub materiały z nich pochodzące oraz różnego 
rodzaju toksyny przez nie wytwarzane. Znane są przypadki działań bioterrorystycznych m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, Japonii. W Polsce, która jest członkiem NATO, istnieje teoretyczne zagrożenie ata-
kiem bioterrorystycznym, chociaż jest ono niewspółmiernie mniejsze niż w Stanach zjednoczonych czy Euro- 
pie Zachodniej. Z tego powodu wszelkie sygnały dotyczące dziwnych przesyłek lub też nagłe wystąpienia 
zachorowań na jakimś obszarze muszą być traktowane z największą powaga, ale też i dużą rozwagą, aby nie 
wywołać paniki wśród ludności. Bez wątpienia najbardziej narażone na atak mogą być ważne urzędy i insty-
tucje państwowe oraz niektóre placówki dyplomatyczne. Dotychczas wszelkie alarmy okazały się fałszywe.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli  Główny Inspektor Sanitarny wydał ujednolicone zasady postępowania 
w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą lub bioterroryzmem. Dotychczasowe metody działania ter-
rorystów w USA polegają na rozsyłaniu śmiercionośnych przesyłek do ważnych urzędów państwowych 
prze urzędy pocztowe. Dlatego obecnie w Polsce zwraca się szczególną uwagę na podejrzane przesyłki.
Informator, który oddajemy w Państwa ręce jest właśnie odpowiedzią na bieżące zapotrzebo-
wanie społeczne. Zawarte są w nim podstawowe wskazówki jak należy zachować się pod-
czas domniemanego aktu terroru bombowego czy biologicznego. Poza tym dodatkowo wprowadzo-
no przypomnienie zasad postępowania podczas znalezienia niewybuchów z okresu II Wojny Światowej.
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1. ZAMACHY BOMBOWE W POLSCE

   
  - WYBRANE ZDARZENIA OPUBLIKOWANE W PRASIE POLSKIEJ-

I.  Policja ujęła 16-latka, sprawcę fałszywego alarmu o podłożeniu bomby na dworcu PKP w Kielcach.  
Wskutek alarmu, w czwartek ewakuowano podróżnych i prawie na godzinę zablokowano ruch w rejonie 
dworca.
II.  Nieduży ładunek wybuchowy znaleźli mechanicy w samochodzie mieszkańca Łomży, który przyjechał  
w środę do salonu w Białymstoku na rutynowy przegląd auta. Zawiadomieni o tym pirotechnicy zabrali ładunek 
i zdetonowali w bezpiecznym miejscu. Według policji, bomba miała wielkość dwóch paczek papierosów. Gdyby 
wybuchła, zginęłyby osoby podróżujące autem.
III.  Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy przewieźli pociągiem z Gdańska bombę zdalnie 
sterowaną. Zatrzymani przyznali się, że wykonywali to zadanie na zlecenie, a bomba miała posłużyć do zabój-
stwa szefa lokalnego gangu.
IV.  Dwóch pacjentów zmarło w wyniku ewakuacji bydgoskiego szpitala przeprowadzonej z powodu telefo-
nicznej informacji o podłożeniu bomby. Ewakuowano około 200 osób. Policja poszukuje sprawcy tragicznego 
w skutkach telefonu.
V.  Warszawska policja zatrzymała 40-letniego Amerykanina, który pełniącemu służbę przy ambasadzie 
rosyjskiej wartownikowi, żołnierzowi Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej oświadczył, że przyniósł bombę  
w walizce. Wartownik obezwładnił go i wezwał policję. Pirotechnicy zbadali zawartość walizki i stwierdzili, że 
alarm był fałszywy.
VI.  W Policach (woj. zachodniopomorskie) policja zatrzymała dwójkę nieletnich : 11-letnią dziewczynę i jej 
12-letniego brata, którzy zadzwonili do sekretariatu szkoły z informacją o podłożeniu bomby. Koszt ewakuacji 
szkoły (ok.5 tys. zł) poniosą rodzice dowcipnisiów.
VII.  W Szczecinie zapadł wyrok, który swoją surowością zaskoczył obserwatorów procesu, a który być może 
zadziała odstraszająco na innych amatorów podobnych zabaw. 22-letni Tomasz M. został skazany na 7 lat poz-
bawienia wolności za to, że w sierpniu 1998 r. przez głupi dowcip o podłożeniu bomby w szczecińskim szpitalu 
naraził na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia jego pacjentów. O tej sprawie mówiła wówczas cała Pol-
ska. 
Dramat zaczął się około godz. 22.00, kiedy anonimowy mężczyzna zatelefonował do Szpitala 
Klinicznego nr 2 w Szczecinie z informacją, że podłożył bombę, która wybuchnie o północy. Natychmiast rozpoczęto 
ewakuację pacjentów. Było ich 340, z czego 20 znajdowało się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, 47 miało 
ciężkie schorzenia kardiologiczne, w tym 5 przebywało na intensywnej terapii, a 13 noworodków podłączonych 
było do respiratorów. Policji, straży pożarnej i innym służbom miejskim pomagali w przeprowadzeniu ewakuacji 
lekarze, taksówkarze, kierowcy MZK i mieszkańcy Szczecina swoimi prywatnymi samochodami. Zakończono j ą 
przed północą. W tym samym czasie policyjni i wojskowi fachowcy od ładunków wybuchowych stwierdzili, że bom-
by w szpitalu nie ma, a alarm był fałszywy. Jednocześnie inne służby policyjne ustalały, z jakiego telefonu dzwonił 
autor dramatycznego w skutkach dowcipu. Udało się to po trzech dniach. Zatrzymany Tomasz M. okazał się uczniem 
III klasy szkoły zawodowej. Kilka miesięcy później stanął przed sądem. Zadziwiającym zbiegiem okoliczności w 
tym samym dniu, kiedy szczeciński Sąd Okręgowy wydał wyrok skazujący go na karę 7 lat pozbawienia wolności. 
We Wrocławiu wpadł inny “dowcipniś”, który uprawiał ten sam rodzaj “zabawy”. Policjanci wydziału 
interwencyjne - wywiadowczego wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali 29-letniego Jacka Z., 
sprawcę fałszywej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sądu Wojewódzkiego.
Na tym jednak nie koniec. Zatrzymany przyznał się, że podobne dowcipy robił już wcześniej. Okazało się, 
że to on właśnie w lipcu 1998 r. spowodował ewakuację 600 pacjentów i 100 osób personelu medyczne-
go ze szpitala wojewódzkiego. W roku 1999 Jacek W. wykonał trzy telefony o podłożeniu bomby w różnych 
obiektach. W tym również w kolejnym wrocławskim szpitalu, skąd ewakuowano tym razem 300 chorych.
VIII.  W środę, 20 stycznia 1999 r. przechodnie na ulicy Wiejskiej w Warszawie na tknęli się na kordon poli-
cyjny, który blokował ulicę koło budynku Kancelarii Prezydenta RP i Sejmu. Powodem była paczka,  którą ktoś 
zostawił pod drzwiami kancelarii. Obok ekip policyjnych przyjechali strażacy, pogotowie energetyczne, gazowe  
i wodociągowe. Policjanci zajęli się paczką po swojemu. Pirotechnik w kombinezonie przeniósł paczkę na skwer 
i po ostrzeżeniu przez megafon i syreny policyjne, przy pomocy armatki unieszkodliwił ją. Okazało się, że bomby 

5

Z



nie było. Rzecznik prasowy komendanta stołecznej Policji Dariusz Janas obiecał, że w przypadku ujęcia sprawcy 
tego “dowcipu” poniesie on koszty całej akcji. Zgromadzeni gapie żałowali, że nie został użyty “robocop”, ale 
policjanci osłaniający całą akcję stwierdzili, że nie było takiej potrzeby.
IX.  35-letni Ukrainiec na trzy godziny sparaliżował dworzec kolejowy w Poznaniu, grożąc wysadzeniem 
budynku w powietrze. Policjantom, z udziałem negocjatora, udało się go 
obezwładnić i zatrzymać.
X.  Policja musiała ewakuować mieszkańców wieżowca przy ul. 
Klaudyny w Warszawie, aby zlikwidować arsenał broni zgromadzony  
w piwnicy i na balkonie jednego z mieszkań.
XI.  W toczącym się przed warszawskim Sądem Okręgowym proce-
sie Mariusza Soćki, bardziej znanego jako Rurabomber, zeznawali  
w czwartek świadkowie obrony. Oskarżonego przedstawili jako zagu- 
bione, nieśmiałe dziecko, unikające kontaktów z ludźmi.
To nie był zły chłopak, tylko nie mógł znaleźć sobie miejsca w życiu 
- mówili.
19-letni Soćko przez cztery miesiące terroryzował prawobrzeżną Warszawę. Zanim udało się go zatrzymać, 
zdążył podłożyć sześć bomb. Jego ofiarami padały przypadkowe osoby: dozorczyni sprzątająca klatkę schodową, 
hydraulicy kontrolujący węzeł ciepłowniczy. Chłopak mówi, że konstruowanie bomb było całym jego życiem. 
Materiały wybuchowe umieszczał w rurach pomalowanych kolorami maskującymi. “To był tak jakby mój znak 
firmowy” - tłumaczy. Na pytanie o motywy odpowiada krótko: “kocham ładunki”.
Osoby znające Mariusza twierdzą, że jako dziecko nie sprawiał poważniejszych problemów. “Zapowiadał się 
dobrze, ale skończył tylko podstawówkę i dalej się pogubił” - zeznał brat ojca oskarżonego. Mniej więcej w tym 
czasie zaczęto u chłopca obserwować nienaturalne zachowanie. Stał się przewrażliwiony na punkcie czystości. 
“Bez przerwy mył ręce” opisał świadek. Sąsiadka podsądnego zauważyła z kolei, że stał się nerwowy i zaczął 
unikać kontaktów z ludźmi. Zdarzało się, że nie chciał wpuścić matki i sióstr do mieszkania. “Musiały nocować 
u sąsiadów” - powiedziała Irena G. Matce Mariusza doradziła wizytę u psychiatry. Syn nie chciał o tym słyszeć. 
“Wariata ze mnie robicie” - protestował. W końcu rodzice przekupili go, obiecując nowy magnetofon. Lekarz 
stwierdził zachowanie natrętne (ciągłe mycie) i początki schizofrenii. Zapisał lek antydepresyjny, ale pacjent 
odmówił jego przyjmowania. Matka Mariusza mimo, że sprawiał coraz większe problemy, nie wywierała na niego 
nacisku. “Nie chciałam go do niczego zmuszać. Starałam się wychowywać go bezstresowo” - tłumaczyła na jednej  
z wcześniejszych rozpraw. W końcu zdecydowała się szukać pomocy u policji.
“Mówiła, że syn jest agresywny wobec ojca, i prosiła, bym na niego wpłynął” - zeznał Mariusz P., funkcjonariusz 
podejmujący interwencję. Policjant usiłował porozmawiać z chłopakiem, ale nie potrafił do niego dotrzeć. Nie 
było z nim kontaktu. Nie odzywał się, przez cały czas odwracał głowę.
Obrona wezwała tych świadków, by podać w wątpliwość zeznania biegłych, którzy po obserwacji uznali 
oskarżonego za zdrowego psychicznie. Stwierdzili u niego pewne nieprawidłowości w rozwoju i niedostosow-
anie do norm społecznych, ale według ich oceny nie oznacza to niepoczytalności.
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2. SKALA ZAGROŻENIA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

W roku 1999 na terenie województwa śląskiego odnotowano ogółem 398 informacji  
o zagrożeniu bombowym w tym:

 1. miejsca historyczne   l
      2. telekomunikacja     7
       3. imprezy masowe   8
       4. komunikacja    11
       5. obiekty handlowe   12
       6. obiekty administracji   16
       7. szpitale    21
       8. mienie prywatne   26
       9. osiedla, budynki mieszkalne  33
    10. firmy państwowe i zagraniczne          61
     11. instytucje państwowe   65
     12.  szkoły                                              158

   Alarmy o zagrożeniu bombowym okazały się prawdziwe w 42 przypadkach.
   Ujęto 15. sprawców fałszywych zgłoszeń oraz 20. sprawców zamachów bombowych. 
 

DANE STATYSTYCZNE KG POLICJI

 1998 1999 2000 2001
Liczba eksplozji 
materiałów i urządzeń 
wybuchowych

194 187 161 88

W tym akty terroru 
kryminalnego 166 141 53
Liczba ofiar 
śmiertelnych ogółem 20 21 16 12
W tym na skutek: 
zamachów bombowych 2 7 6 2
manipulowania 
przy urządzeń 
wybuchowych, mat. 
wybuch.

15 w tym 8 
nieletnich

3 8 w tym 5 w celach 
przestępczych i 3 

nieletnich bez cech 
przestępczych

7

prób detonacji 
zapalników i
detonatorów

6 wszystkie bez cech 
przestępstwa

1

przenoszenia ładunku 
celem podłożenia

2 - - -

działań samobójczych 1 3 - 1
zbiegu nieszczęśliwych, 
okoliczności

- 2 łowienie ryb 1 1

Liczba rannych ogółem 53 47 51 35
W tym na skutek: 
zamachów bombowych 22 19 18 11
konstruowania lub 
próby urządzenia 
wybuchowego

2 2 5

prób detonacji 
zapalników 
detonatorów, 
niewybuchów

9 w tym 7 nieletnich 10 w tym 9 bez 
cech przestępstwa

12

manipulowania 
przy urządzeniach, 
wybuchowych

15 w tym 6 
nieletnich

7 wszystkie bez cech 
przestępstwa

26 w tym 10 bez 
cech przestępstwa

3

7

zbiegu nieszczęśliwych, 
okoliczności 7 9 wszystkie bez cech 

przestępstwa
4 4

Suma strat w mieniu 
prywatnym w zł 1.950.000 1.200.000 2.150.000 1.350.000



Statystyka - rok 2001
Najwięcej eksplozji urządzeń i materiałów wybuchowych odnotowano na terenie województw:
 - mazowieckiego - 20,
 - wielkopolskiego - 9,
 - zachodnio-pomorskiego - 8,
 - kujawsko - pomorskiego - 8.

Celem zamachu bombowego były najczęściej:
 - samochody - 22 zdarzeń,
 - posesje prywatne - 12 zdarzeń,
 - bloki mieszkalne i ich okolice - 7 zdarzeń,
 - sklepy - 7 zdarzeń.

Ujawniono i rozbrojono pod różnymi obiektami 38 urządzeń wybuchowych oraz 54 atrapy.
Policjanci zatrzymali 224 osób podejrzanych o działania przestępczemające związek z materiałami i urządzeniami 
wybuchowymi. Spośród nich 152 podejrzanych tymczasowo aresztowano.
Działania policji pozwoliły przejąć z rąk przestępców:
68 samodziałowych urządzeń wybuchowych ( 28 w roku 1999), - 492,99 kg różnego typu materiałów wybu-
chowych ( 562,9 kg w 1999 roku), w tym:
 - 34,787 kg plastycznego materiału wybuchowego,
 - 271,542 kg trotylu,
 - 15,205 kg prochu,
 - 4,97 kg heksogenu,
 - 148 kg górniczych materiałów wybuchowych,
 - 2,639 kg dynamitu.
W 2001 roku policja odnotowała 1136 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych.
W 2000 roku policja odnotowała 1248 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych.
W 1999 roku policja odnotowała 1950 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych.
W 1998 roku policja odnotowała 2807 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych.

   
       
        Schemat pokazuje następujące po sobie sekwencje zniszczeń budynku w przypadku
        wybuchu ładunku wybuchowego umieszczonego w paczce.  
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 3. PODSTAWOWE POJĘCIA

Czym zajmuje się saper, a czym pirotechnik policyjny? 

SAPER

Zabezpiecza i unieszkodliwia przedmioty wybuchowe, za które uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty 
pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy 
niewłaściwym obchodzeniu się z nimi: •S rzucanie, */ ruszanie, S rozkręcanie, ^ piłowanie itp. albo w razie 
zetknięcia się z wysoka temperatura - są to w szczególności: 
• zapalniki, 
• pociski, 
• bomby lotnicze, 
• pancerzownice, 
• granaty,
• miny wszelkich typów np. piechotne, czołgowe i inne, 
• naboje artyleryjskie i karabinowe, 
• ładunki materiałów wybuchowych,
• czerepy pocisków oraz złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Poza tym saper zabezpiecza i unieszkodliwia przedmioty niebezpieczne, za które uważa się wszelkiego         
rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości 
łatwopalne, żrące, trujące albo które znajdując się w stanie sprężenia (skroplenia), grożą niebezpieczeństwem 
przy manipulowaniu (rzucaniu, rozkręcaniu) lub zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą. Zalicza się 
do nich w szczególności: Płyn łatwo palny, żrący i trujący lub jego pozostałości w beczkach i pojemnikach, 
zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej, a także inne materiały  
o szkodliwych i niebezpiecznych właściwościach.
Najkrócej można powiedzieć, że saper rozbraja ładunki wybuchowe wojskowego pochodzenia i materiały nie-
bezpieczne, o określonym typie konstrukcyjnym i ustalonych przez konstruktora metodach rozbrajania.

PIROTECHNIK POLICYJNY

To specjalista reprezentujący najwyższą klasę wiedzy z zakresu właściwości materiałów wybuchowych i stosow-
anych konstrukcji ładunków wybuchowych przez świat przestępczy.
Pirotechnik nigdy nie wie, jaka jest konstrukcja ładunku i jaki materiał wybuchowy przestępca umieścił w bom-
bie. Nie jest to produkt masowej, standaryzowanej produkcji zakładów wojskowych. W najlepszym wypadku 
może dysponować zdjęciem rentgenowskim bomby. Jednakże nie wszystko z niego może wywnioskować. Poza 
tym na ogół ładunek jest umieszczony w miejscu publicznym, w budynku, lub pomieszczeniach gdzie przebywają 
ludzie. Ładunki wybuchowe neutralizowane przez sapera, odkrywane są najczęściej przypadkowo, podczas prac 
budowlanych lub rozbiórkowych.
Pirotechnik musi rozpoznany ładunek zneutralizować. Zależnie od jego konstrukcji, sposobu i miejsca  
umieszczenia może tego dokonać na miejscu (przez odstrzelenie zapalnika) lub na poligonie, na który przewozi 
się go w specjalnej beczce umieszczonej na przyczepie typu BS 2001 “Pirat”. Beczki takie posiadają atest na  
bezpieczny transport ładunku o określonej mocy kilogramów trotylu lub jego ekwiwalentu. 
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4. FORMY ODBIORU INFORMACJI O ZAGROŻENIU TERRORYSTYCZNYM

NIEKTÓRE SPOSOBY UZYSKANIA INFORMACJI O ZAMIARZE PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWE-
GO LUB JEGO PODŁOŻENIU.
 
 1. W sposób bezpośredni
1) Przekazując informację telefonicznie
2) Przekazując drogą pocztową lub przez podrzucenie w widocznym miejscu - listu, kartki pocztowej
3) Podrzucenie ulotki, kartki papieru, na przykład w toalecie, na korytarzu lub innym widocznym i ogólnie  
 dostępnym miejscu w instytucji
4) Wykonanie krótkiego napisu: farbą, kredką do ust na szybie, lustrze w wc, ścianie windy itp.
5) W trakcie rozmowy z urzędnikiem, portierem, inną osobą, wypowiedzenie groźby słownej np. “ ...Dziś  
 podłożę wam bombę...”, “..Zrobię wam dziś takie bum, bum iż się nie pozbieracie..”. Wypowiedzi   
 takie mogą mieć chara-kter silnie emocjonalny, wyrażony przez osobę, która chciała załatwić sprawę, 
 a z różnych względów nie było to możliwe do natychmiastowej realizacji
6) Może to być także osoba, która przebywając w pomieszczeniach biura lub  instytucji oznajmia, iż  
 ma na sobie, w teczce lub w rękach ładunek wybuchowy i jeśli nie zostaną spełnione jej postulaty to  
 zdetonuje ładunek
 
 2. W sposób pośredni
1) Pozostawiona na korytarzu, w sali, toalecie itp. teczka, pakunek - wzbudzająca podejrzenie, że może  
 zawierać ładunek wybuchowy (na przykład słychać tykanie mechanizmu zegarowego, wystające  
 dziwnie połączone druty itp.)
2) Sygnalizowane przez służby ochrony obiektu lub portiera, dziwne, nietypowe zachowanie się oso- 
 by postronnej na terenie budynku lub w jego pobliżu, która w rękach trzyma dziwny przedmiot   
 kojarzący się z czymś mało znanym, nietypowym pakunkiem itd.
3) Zaparkowany samochód, który wzbudza podejrzenie, iż może mieć założony ładunek wybuchowy.
4) Znalezienie, zauważenie w miejscu, w którym nigdy nie było i nie powinno być jakiegoś przedmiotu  
 o dziwnej konstrukcji, częściowo ukrytego, zakopanego.
 

 

10



5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA O 
PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W GODZINACH PRACY 

(dotyczy każdego pracownika)

11

TELEFONICZNE ODEBRANIE
ZGŁOSZENIA

O PODŁOŻENIU ŁADUNKU
WYBUCHOWEGO

GDYUSŁYSZYSZ SŁOWA:
"PODŁOŻYŁEM ŁADUNEKWYBUCHOWY - BOMBĘ"

NIEWPADAJW PANIKĘ, ZACHOWAJ SPOKÓJ,
POSTĘPUJWEDŁUG PONIŻSZYCHWSKAZAŃ

PO PRZYJĘCIU INFORMACJI
NIE ODKŁADAJ SŁUCHAWKI NAWIDEŁKI,

POŁÓŻ JĄ OBOKAPARATU
TELEFONICZNEGO

POWIADOM NATYCHMIAST
O ZDARZENIU SWOICH
PRZEŁOŻONYCH

UPEWNIJ SIĘ, ŻE INFORMACJA
O ZDARZENIU DOTARŁADO PRZEŁOŻONYCH

SPRAWDŹ, CZYWSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE
OTRZYMAŁEŚ PODCZAS ZGŁOSZENIA, DOKŁADNIE

PRZEKAZAŁEŚ PRZEŁOŻONYM LUB POLICJI

POWIADOM SŁUŻBY
ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNE

ORAZ
PORZĄDKOWO - OCHRONNEW BUDYNKU

W PRZYPADKU, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE
LUB UTRUDNIONE POWIADOM POLICJĘ
DZWONIĄC NANUMERALARMOWY - 997

WYKONUJ POLECENIA PRZEŁOŻONYCH
I FUNKCJONARIUSZY POLICJI

BĄDŹ  ŚWIADOM, ŻE PRZYJMUJĄC ZGŁOSZENIE
STAŁEŚ SIĘ ŚWIADKIEM ZDARZENIA

I BĘDZIESZ PRZESŁUCHANY PRZEZ POLICJĘ

NIE ROZPOWSZECHNIAJ SAMOWOLNIE INFORMACJI
O OTRZYMANYM ZGŁOSZENIU O PODŁOŻENIU BOMBY,
MOŻE TO SPOWODOWAĆ PANIKĘWŚRÓD PERSONELU
ORAZ OSÓB POSTRONNYCH UTRUDNI DZIAŁANIA

POLICJI ORAZ EWENTUALNĄ EWAKUACJ



SPOSÓB POSTĘPOWANIA PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBU-
CHOWEGO PO GODZINACH PRACY (dotyczy dyżurnych służb ochrony obiektu)
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POWIADOM NATYCHMIAST
O ZDARZENIU PRZEŁOŻONEGO,
KTÓRY PEŁNI DYŻUR DOMOWY

POWIADOM POLICJĘ DZWONIĄC
NANUMERALARMOWY - 997

POWIADOM O ZDARZENIUWSZYSTKIE
OSOBY PEŁNIĄCE DYŻURW BUDYNKU

PRZYGOTUJ INSTRUKCJĘ
PRZECIWPOŻAROWĄ ORAZ PLAN
BUDYNKU DOWGLĄDU DLAPOLICJI

PO PRZYBYCIU POLICJI, UDZIELWSZELKICH
NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O OBIEKCIE I JEGO

NEWRALGICZNYCH PUNKTACH

ZAMKNIJ WSZYSTKIEWEJŚCIA
NIEWPUSZCZAJ NIKOGO DO BUDYNKU

POZAPRZEŁOŻONYMI, SŁUŻBAMI POLICJI,
STRAŻY POŻARNEJ, POGOTOWIAGAZOWNICZEGO,

POGOTOWIAENERGETYCZNEGO, POGOTOWIARATUNKOWEGO,
POGOTOWIAWODNOKANALIZACYJNEGO

PRZYGOTUJ KOMPLET KLUCZY
DOWSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

WYKONUJ POLECENIA PRZEŁOŻONYCH
I FUNKCJONARIUSZY POLICJI

BĄDŹ ŚWIADOM, ZE PRZYJMUJĄC ZGŁOSZENIE
STAŁEŚ SIĘ ŚWIADKIEM ZDARZENIA

I BĘDZIESZ PRZESŁUCHANY PRZEZ POLICJĘ

SPRAWDŹ, CZYWSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE
OTRZYMAŁEŚ PODCZAS ZGŁOSZENIA, DOKŁADNIE

PRZEKAZAŁEŚ PRZEŁOŻONYM I POLICJI



  WSKAZÓWKI DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ROZMOWĘ TELEFONICZNA  
  Z OSOBA INFORMUJĄCĄ O FAKCIE PODŁOŻENIU “BOMBY” W OBIEKCIE
 
 UWAGA !!! Nie odkładać słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej.
 
 Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła w obiekcie  
 przedmiot niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym, natychmiast zawia- 
 damia: przełożonych, administratora obiektu, policję.

Zawiadamiając dyżurnego oficera Policji, należy podać:
 • treść rozmowy z osobą zgłaszającą o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić  
  wg wskazówek podanych w informatorze, a miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który  
  może być ładunkiem wybuchowym, a numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa  
  oraz swoje imię i nazwisko, a uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia.

Pracownik przyjmujący informację o zagrożeniu terrorystycznym powinien:
 1. W czasie rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej wykazać maksymalny spokój i opanowanie  
  oraz dążyć do uzyskania możliwie najwięcej szczegółów dotyczących zagrożenia, jak i osoby  
  przekazującej informację. Każdy zapamiętany szczegół z rozmowy lub przedłużenie czasu roz- 
  mowy mogą mieć istotny wpływ na późniejsze postępowanie dochodzeniowe.
 2. Uzyskaną informację przekazać natychmiast przełożonym, podając w szczegółach treść roz- 
  mowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania.
 3. W przypadku otrzymania informacji po godzinach pracy lub poza miejscem pracy - pracownik  
  uzyskane informacje natychmiast powinien przekazać osobiście lub telefonicznie ochronie  
  zakładu, straży przemysłowej, służbie dyspozytorskiej oraz kierownictwu zakładu, instytucji.

Pytania nie muszą być zadawane w poniższej kolejności. Kolejność zadawania pytań jest w każdym wypadku 
uwarunkowana charakterem i dynamika prowadzonej rozmowy telefonicznej:

 1. Czy Pan/Pani podłożył/a/ bombę? 
 
 2. Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie? 

 3. Gdzie jest w tej chwili bomba? 
 
 4. Jak bomba wygląda? 
 
 5. Jakiego typu jest ta bomba? 

 6. Co spowoduje wybuch bomby? 

 7. W którym miejscu bomba jest umieszczona? 

 8. Dlaczego Pan/Pani chce podłożyć bombę? 

 9. Skąd Pan/Pani telefonuje? 

 10. Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje? 

 11. Gdzie Pan/Pani mieszka? 

 12.  Jak się Pan/Pani nazywa?
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Napisać dokładne słowa groźby ............................................................. 

Płeć dzwoniącego ............................................................. 

Numer telefonu, z którego przyjęto zgłoszenie ............................................................. 

Godzina ............................................................. 

Data ............................................................. 

Czas rozmowy  .............................................................

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej należy według poniższego zestawu cech głosu ocenić rozmówce.
Głos dzwoniącego był według waszego odczucia:
□    spokojny  □ nosowy
□    podekscytowany □ sepleniący
□    powolny  □ chrapliwy
□    szybki   □ głęboki
□    cichy   □ niski
□    głośny   □ wysoki
□    śmiejący się  □ desperacki
□    płaczliwy  □ arogancki
□     niewyraźny  □ rozgniewany
□  jąkający się

Spróbuj przypomnieć sobie - czy w tle rozmowy było słychać inne odgłosy - zaznacz je!
□ biurowe
□ zakładu, fabryki
□ dworcowe
□ głosy innych osób
□ megafonu, radia
□ brzęk sztućców, talerzy, szkła
□ muzyki
□ zwierząt
□ dobra słyszalność
□ połączenie lokalne
□ połączenie zamiejscowe
□ zakłócenia na linii
□ uliczne
□ tramwaju
□ inne

Język rozmówcy był według Ciebie?
□     kulturalny
□    wulgarny
□    niezrozumiały
□    gwarowy, regionalny

□ nagrany
□ zgłoszenie odczytane
□ zwroty obcojęzyczne
□ mówił płynnie, rzeczowo
□ inne
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Ocena wieku - na podstawie głosu rozmówcy?
□  dziecięcy    
□  młodzieńczy    
□  dojrzały 
□  starczy

Zasady postępowania kierownictwa instytucji po otrzymaniu informacji o podłożeniu 
ładunku wybuchowego

Dyrektor, Prezes, Właściciel firmy - dokonuje analizy otrzymanej informacji i podejmuje decyzję o :

 • powiadomieniu policji o zagrożeniu terrorystycznym,
 • ewentualnym przerwaniu pracy w urzędzie, zakładzie pracy, prowadzeniu lekcji w szkole itp. 
 • ewentualnym przeprowadzeniu ewakuacji pracowników z obiektu zagrożonego w trybie alar- 
  mowym, 
 • zabezpieczeniu dokumentów, baz danych (tajnych, poufnych) i innego mienia posiadającego  
  istotną  wartość dla instytucji, firmy itp. 
 • przekazuje zarządzenia wykonawcze dla kierowników podległych komórek
  organizacyjnych, służb dyspozytorskich, ochrony obiektu itp.

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 pomie- 
 szczeniach znajdują się :
 • przedmioty, rzeczy, paczki, urządzenia itp., których wcześniej 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 były w pomieszczeniu oraz emitowane z nich  
  sygnały( dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.)
  Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki schodowe, hole , windy, toalety,  
  piwnice, strychy, oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, powinny być sprawdzone przez  
  pracowników obsługi administracyjnej obiektu.
3. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń, rzeczy , których ( w ocenie użytkowników obiektu) przedtem  
 nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać . O ich umie- 
 jscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.
4. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki.
 

Współdziałanie administratora obiektu z policyjna grupa antyterrorystyczną

1. Dyrektor zakładu (Prezes, Kierownik, Właściciel) zapoznaje dowódcę grupy policyjnej z posiadanymi  
 informacjami o zagrożeniu i podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje miejsca zlokali- 
 zowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych i punkty newralgiczne w obiekcie.
2. Z chwilą przybycia policji realizuje decyzje podejmowane przez dowódcę grupy antyterrorystycznej  
 a administrator obiektu powinien udzielić mu wszechstronnej pomocy.
3. Dyrektor, Komendant ochrony, dyspozytor, strażnik przemysłowy, portier itp. towarzyszy grupie poli- 
 cyjnej przy pracach rozpoznawczych, udzielając informacji odnośnie rozmieszczenia poszczególnych  
 pomieszczeń w obiekcie.
4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów , rzeczy urządzeń obcych oraz neutrali- 
 zowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjali- 
 zowane jednostki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
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Na wniosek policjanta kierującego akcją administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji 
użytkowników i innych osób z obiektu. Ewakuacja nie jest w każdym przypadku obowiązkowa - ma 
charakter fakultatywny.

5. Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi w postaci 
Notatki z przeprowadzonej interwencji minersko - pirotechnicznej w dniu ................. . 

1. Zgłaszający zagrożenie bombowe  ............................................................. 
2. Czas zgłoszenia    ............................................................. 
3. Treść zgłoszenia    ............................................................. 
4. Miejsce zagrożenia    ............................................................. 
5. Czas interwencji   ............................................................. 
6. Przebieg interwencji    ............................................................. 
7. Wynik interwencji    ............................................................. 
8. Uczestnicy interwencji  ............................................................. 
9. Dodatkowe informacje i uwagi  ............................................................. 

Dopiero po przyjęciu protokolarnie obiektu od dowódcy grupy minersko-pirotechnicznej przez administratora 
obiektu uznaje się, że nie ma w nim niebezpiecznych materiałów wybuchowych.
 

Zasady ewakuacji osób i sprzętu z obiektu zagrożonego

• Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu, terenu podejmuje właściwy administrator (gospodarz)  
 na wniosek uprawnionego minera - pirotechnika sekcji minersko-pirotechnicznej PAT lub policjanta  
 nieetatowej grupy rozpoznawczo-przeszukiwawczej KWP, kierującego działaniami zabezpieczająco- 
 ochronnymi i rozpoznawczymi.
• Zakres ewakuacji obiektu, terenu uzależnia się od występującego zagrożenia.
• Ewakuację takich obiektów, jak np. : szpitale, należy wykonywać jedynie w przypadkach zagrożenia  
 życia lub zdrowia, przeciwdziałając powstawaniu paniki.
• Przed ewakuacją obiektu należy w miarę możliwości otworzyć drzwi i okna pomieszczeń zagrożonych   
 i sąsiednich , a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.
• Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste, takie jak  
 torby , torebki, plecaki, ubrania, przenośne radioodbiorniki itp., co pozwoli prowadzącym przeszukanie  
 uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.
• Klucze pracownicy pozostawiają w drzwiach.
• Przełożeni, służby ochrony budynku informują pracowników o miejscu ewakuacji i miejscu zbiórki po  
 zakończeniu akcji.
• Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, po oznakowanych i sprawdzonych pod względem  
 pirotechnicznym drogach, lub za pomocą wcześniej opracowanych planów ewakuacji, znajdujących  
 się u administratora obiektu.
• Należy sprawdzić - czy wszyscy pracownicy opuścili pomieszczenia.
• W czasie ewakuacji należy zapewnić właściwą organizację ruchu osób opuszczających obiekt oraz  
 umożliwić ominięcie przez ewakuowanych rejonu zagrożonego wybuchem.
• W miejscach publicznych, gdzie zgromadzona jest duża ilość osób na stosunkowo małej przestrzeni  
 (kino, teatr, sala koncertowa, sala wystawowa, itp.), dowodzący akcją włącza do kierowania ewakuacją  
 osoby z obsługi obiektu zagrożonego.
• W przypadku organizowania ewakuacji o charakterze prewencyjnym, wykorzystuje się główne wyjścia  
 z obiektu (bez korzystania z dróg ewakuacyjnych).
• Zdecydowanie przeciwdziałać się gromadzeniu ewakuowanych osób w bezpośrednim otoczeniu   
 zagrożonego obiektu, terenu. Wszyscy nie biorący bezpośredniego udziału w akcji powinni znajdować  
 się w odległości bezpiecznej, (minimum 150 m) od zagrożonego obiektu, terenu.
• Po zakończeniu ewakuacji - kierownictwo informuje służby ochrony gmachu o zakończonej ewakuacji   
 i opuszcza także obiekt. 
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Ochrona obiektu (straż przemysłowa, agencja ochrony mienia itp.)
• Wzmacnia ochronę obiektu przez wystawienie posterunków na zewnątrz obiektu,
• Sprawdza łączność ze wszystkimi posterunkami (przez radiotelefony) 
• Wpuszcza na teren obiektu tylko grupy policyjne - antyterrorystyczne i specjalistyczne (straż   
 pożarna,pogotowie gazowe, energetyczne itp.) i wykonuje ich polecenia.

Zalecenia

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu  
 nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadamiać o tym  
 Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszego  
 tematu oraz dysponować aktualnymi planami ewakuacji i architektonicznymi obiektu ( w tym roz- 
 mieszczenia punków newralgicznych takich, jak węzły energetyczne, gazownicze, wodne, które
 powinny być udostępniane na każde żądanie policjanta kierującego akcją. Z kolei Policja może udzielić  
 pomocy w realizacji takiego szkolenia.
3. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników administracyjnych i ochrony    
 w obiektach użyteczności publicznej.
4. Administrator obiektu powinien podejmować wszelkie kroki zmierzające do fizycznej i technicznej  
 ochrony obiektu, uniemożliwiającej osobom z zewnątrz podkładanie w nim ładunków wybuchowych.

17

      WAŻNE TELEFONY :
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6. ZASADY POSTĘPOWANIA PO UJAWNIENIU NIEWYBUCHU

Dla saperów wojna się nie skończyła i nawet w czasie pokoju mają otwarty front swoich działań zarówno 
w kraju, jak i poza jej granicami. Saperzy wchodzą w skład Wojsk Inżynieryjnych.

Saperzy na swoją patronkę wybrali św. Barbarę z Hostią w dłoni, która także patronuje: 
architektom, cieślom, dzwonnikom, flisakom, górnikom, minerom, hutnikom, kamieniarzom, kowalom, 
ludwisarzom, marynarzom, murarzom, strażnikom, więźniom, producentom sztucznych ogni, żołnierzom 
(zwłaszcza artylerzystom i załóg twierdz).
Święto Wojsk Inżynieryjnych, zwane także Dniem Sapera, obchodzone jest corocznie 16 kwietnia, w rocznicę 
forsowania Odry i Nysy przez żołnierzy I Armii WP. Jest to jedyny rodzaj wojsk, który od zakończenia II Wojny 
Światowej nie zmienił daty obchodów swojego święta.

 Chociaż od zakończenia działań II Wojny Światowej minęło ponad 56 lat, to nadal spotykamy z jej 
pozostałościami. Bomby, pociski, granaty i inne niewybuchy i niewypały zalegają ciągle w ziemi w postaci tzw. 
“zardzewiałej śmierci”. Znajdujemy w ziemi wiele przedmiotów mających znamiona uzbrojenia wojskowego. 
Największe skupiska niewybuchów występują w rejonach walk, polach bitew II Wojny Światowej. Można na nie 
się natknąć zwłaszcza wzdłuż dróg, w okolicach wiaduktów i mostów, wzdłuż brzegów rzek oraz w miejscach 
byłych lotnisk wojskowych, magazynów scalania amunicji i jej składów oraz w rejonach koncentracji wojsk  
i w lasach.
 W okresie wielkiej powodzi na rzece Odrze Rządowy Sztab Przeciwpowodziowy podczas 
wieczornego posiedzenia w dniu 21 lipca 1997 roku zwrócił uwagę na pojawienie się nowego zagrożenia 
- wielu przypadków znalezienia niewybuchów i niewypałów — pozostałości po II Wojnie Światowej - 
wyrzucanych przez falę powodziową wezbranych rzek. Zarazem ocenił, że należy liczyć się ze wzmożonym 
odkrywaniem “zardzewiałej śmierci “po ustąpieniu wód z zalanych terenów. Sztab zalecił wówczas komitetom 
przeciwpowodziowym przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród ludności zagrożonej tym niebezpieczeństwem 
o trybie postępowania w podobnych przypadkach. Coraz częściej te niebezpieczne tereny przeznaczane są pod 
nowe inwestycje, a zwłaszcza pod modernizację dróg i budowę autostrad, stacji benzynowych, zajazdów, moteli itp.
W 1999 roku na terenie stacjonowania jednostek i instytucji Śląskiego Okręgu Wojskowego (tj. dziewięciu 
województw Polski południowej) zadania związane z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych  
i  niebezpiecznych realizowało 15 patroli rozminowania - w sumie 120 saperów. Patrole te otrzymały 4016 zgłoszeń,  
w wyniku których wykryto  i  zlikwidowano 420162  sztuk różnych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tym:
• 1066 min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych;
• 308 bomb lotniczych;
• 11038 pocisków artyleryjskich i moździerzowych;
• 958 granatów ręcznych i przeciwpiechotnych;
• 406792 sztuk różnej amunicji.
Do zniszczenia tych przedmiotów zużyto około 4000 kg materiału wybuchowego i 5873 zapalniki. Koszt 
działalności minerskich patroli oczyszczania terenu w Śląskim Okręgu Wojskowym wyniósł około 1300406 
złotych.
Z powyższych danych statystycznych jednoznacznie wynika, że nadal różnego rodzaju przedmioty wybuchowe 
z czasów wojny znajdujące się w ziemi stanowią poważne zagrożenie dla ludzi.
         
            Wyjazdy patroli rozminowania do ujawnionych niewybuchów w województwie śląskim w latach 2000-2001

 

                    Źródło: dane statystyczne udostępnione przez saperów z Jednostki Wojskowej w Lublińcu.

Rok 2000 Rok 2001
Ogółem interwencji w terenie 613, w 

tym wydobyto i unieszkodliwiono:
Ogółem interwencji w terenie 578, w 

tym wydobyto i unieszkodliwiono:
18 szt. min różnego rodzaju 9 szt. min różnego rodzaju
22 szt. bomb lotniczych o różnym 

wagomiarze
11 szt. bomb lotniczych o różnym 

wagomiarze
1833 szt. pocisków artyleryjskich i 

moździerzowych
1232 szt. pocisków artyleryjskich i 

moździerzowych
99 szt. granatów ręcznych różnego 

typu 52 szt. granatów ręcznych różnego typu

około 100 
tyś. szt.

amunicji strzeleckiej różnego 
kalibru

około 90 
tyś. szt.

amunicji strzeleckiej różnego 
kalibru
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• Niewybuch - ogólnie pocisk, granat, bomba lub ładunek kruszący, w którym mimo stworzonych warunków 
do wybuchu (uderzenie w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itp.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej 
materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek działania zmian chemicznych w materiale kruszącym, 
błędów technicznych wykonania itp.
• Niewypał - jest to nabój, który nie został odpalony na skutek zacięcia się broni lub usterek amunicji.  
Ze względu na trudność natychmiastowego określenia przyczyn niewypału wymagane jest zachowanie jak 
największej ostrożności.
Niewybuchów nie należy mylić z niewypałami.

Zasady podstawowe

 Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, 
niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić 
do wielu nieszczęść, a nawet śmierci.
Znalezione niewybuchy nie wolno w żadnym wypadku dotykać. Nie wolno ich rzucać, uderzać, rozbijać 
ani też nimi manipulować. Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska 
ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.
 Pamiętać należy, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie 
odporny na działanie wszelkich warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji, czasu zalegania pod 
ziemią nadal zachowuje właściwości wybuchowe.

Zasady zgłoszeń

Powiadomienie do najbliższej jednostki policji o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych 
zgłaszają organa, na terenie których wykryto te przedmioty:
 • Urzędy Gminne,
 • Urzędy Powiatowe,
 • Urząd Wojewódzki,
 • Osoby prywatne.

NALEŻY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ NAJBLIŻSZY POSTERUNEK POLICJI
JEDNOSTKA POLICJI ZGŁASZA TAKI FAKT DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4101 W LUBLIŃCU
Należy pamiętać, że zgłoszenia o znalezionych niewybuchach saperzy przyjmują wyłącznie od funkcjo-

nariuszy policji Oficer dyżurny JW. 4101 TELEFON 034 352-01-00

Przy dokonywaniu zgłoszenia należy podać dokładne miejsce znalezienia niewybuchów lub niewypałów  
z uwzględnieniem powiatu, gminy, miejscowości, ulicy oraz adresy (telefony) dwóch osób wskazujących mie-
jsce znalezienia.

Wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizują 
niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenia pilne realizowane są natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby Za pilne zgłoszenie należy uważać 
takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają 
one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności. Mogą powodować wstrzymanie pracy, nauki, zamknięcie 
ważnego szlaku komunikacyjnego itp., a więc między innymi na terenie prowadzonych prac budowlanych, 
melioracyjnych, drogowych itp. oraz na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy.

Obowiązki władz samorządowych
Władze gminne:
• przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności,   
instytucji, jednostek gospodarki państwowej i prywatnych podmiotów gospodarczych; 
•    natychmiast o tym fakcie powiadamiają najbliższy posterunek policji podając:
 – dokładne miejsce wykrycia,
 – dwa adresy (telefony) osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybu- 
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  chowego lub niebezpiecznego.
 – oczekują przyjazdu wojskowego patrolu oczyszczania terenu z JW. w Lublińcu.
• wstępnie sprawdzają wspólnie z funkcjonariuszami policji, pracownikami wydziałów zarządzania  
 kryzysowego - czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i na ile niebezpieczny. Oceniają stopień  
 zagrożenia bezpośredniego otoczenia. Uwaga ! Nie podchodzą blisko do miejsca znaleziska, a     
 zabezpieczają miejsce znalezienia, ogradzają lub oznaczają teren taśmami i planszami ostrzegawczymi  
 oraz ustanawiają nad nimi nadzór do czasu usunięcia niewybuchów przez minerski patrol oczyszczania.
• jeśli zachodzi potrzeba - wytyczają trasy objazdowe dla pojazdów kołowych i ruchu pieszego,
• jeśli zachodzi podejrzenie, że osoby postronne mogą dokonać próby zabrania, rozbrojenia itp. przed 
 miotu wybuchowego - wystawiają całodobowy posterunek funkcjonariuszy policji, straży miejskiej lub  
 firmy ochroniarskiej;
• wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do “Książki ewidencji zgłoszeń”.

 Podstawy prawne organizacji prac oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
1. Oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzących z okresu  
 działań wojennych, zajmują się oddziały inżynieryjne wojsk lądowych.
2. Prace, o których mowa w pkt. l, wykonuje się na podstawie:
 a) Zarządzenia nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r. w sprawie zgłaszania, zabez 
 pieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. (Mo- 
 nitor Polski z dnia 11 października 1974 r. nr 34, póz. 202).
 b) Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1974 r.  
 w +sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 (Dziennik Rozkazów Ministerstwo Obrony Narodowej Nr 14 póz. 85 z dnia 30 grudnia 1974 r.).

  
 Schemat pokazuje następujące po sobie sekwencje zniszczeń budynku w 
 przypadku wybuchu samochodu wypełnionego materiałami wybuchowymi.   
      

20

FEM
A zeszyt nr 427



7. INDENTYFIKACJA PODEJRZANYCH LISTÓW, PACZEK

I. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenie
z jakiegokolwiek innego powodu, która może mieć następujące cechy charakterystyczne, jak;

 
NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRZESYŁKI POCZTOWE 

(LISTY, PACZKI) MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA TO, ŻE ZOSTAŁ W NICH UMIESZCZONY 
ŁADUNEK WYBUCHOWY LUB ŚRODEK BIOLOGICZNY

Elementy paczki lub listu wskazujące na to, że wśrodku może znajdować się bomba. 

Zasady obchodzenia się z podejrzanymi paczkami lub kopertami

1. Nie potrząsaj i nie opróżniaj zawartości wszelkich podejrzanych paczek i listów.
2. Nie przenosić paczki lub koperty, nie przekazywać innym osobom, ani też nie dawać innym osobom do  
 przeszukania, sprawdzenia.
3. Położyć paczkę lub kopertę na stabilnej powierzchni.
4. Nie wolno wdychać, dotykać, nie kosztować za pomocą języka lub przypatrywać jej się z bardzo bliska.
5. Ostrzec inne osoby, które przebywają w tym pomieszczeniu, o podejrzanej przesyłce.
6. Umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknij.
7. Worek ten należy umieścić w drugim grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć, zawiązać supeł 
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PERSONAL

napis wskazujący na konkretną osobę, odbiorcę

pieczątka stempla pocztowego z zagranicy

 znaczki dodatkowej opłaty

błędnie napisane słowa; nazwiska, firmy, stanowiska
adresowane tylko na nazwisko, nazwą firmy

koperta/paczka usztywniona lub wypukła

nieprawidłowo napisany kod maszynowo lub ręcznie

brak adresu zwrotnego nadawcy

wydzielający się dziwny zapach

przekręcone nazwisko nazwa firma
plamy oleju na opakowaniu

wystające druty z paczki

NIE OTWIERAJ TEJ PRZESYŁKI!



i zakleić taśmą.
Dodatkowe cechy identyfikacyjne mogące wskazywać , że przesyłka pocztowa ma podejrzany charakter:
 > niewłaściwe oznakowanie lub niekonwencjonalne przesyłki,
 > odręcznie lub bardzo nieczytelnie wypisany adres,
 > nieprawidłowo napisane powszechnie używane słowa, zwroty,
 > dziwny adres zwrotny lub jego brak,
 > nieprawidłowy adres firmy lub adres z niewłaściwie, poprawnie podaną nazwą firmy,
 > nie jest zaadresowany do konkretnej osoby,
 > podane zaznaczenie z określonymi ograniczeniami np. tylko do rąk własnych, poufne, nie  
  prześwietlać przesyłki promieniami x,
 > napisane słowa zagrożenia, groźby,
 > przesyłka oznaczona stemplem pocztowym nie odpowiadającym adresowi zwrotnemu.
 
Dziwny wygląd zewnętrzny przesyłki:
 > wyczuwalne w dotyku substancje w przesyłce; pudru, proszku, żelu itp.
 > pojawiające się na opakowaniu lub kopercie plamy oleju, brak przebarwień lub dziwny zapach  
  wydzielający się z listu, paczki,
 > koperta ma wybrzuszenia, nie jest równa na całej powierzchni,
 > przesyłka jest zbyt starannie opakowana nadmierną ilością materiału pakunkowego, taśmami  
  klejącymi, opaskami itp.
 > przesyłka ma nadmierną wagę,
 > z przesyłki emitowane są dźwięki np. tykające,
 > wystają druciki lub folie aluminiowe.

JEŻELI KOPERTA LUB PACZKA Z JAKIEKOLWIEK POWODU WYDAJE SIĘ PODEJRZANA - 
NIE OTWIERAJ JEJ

8. Paczki, listy nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
9. Powiadomić najbliższy posterunek policji ( nr telefonu alarmowego 997 lub alarmowy telefonu   
 komórkowego 112) lub państwową straż pożarną (nr telefonu alarmowego - 998). Służby te podejmą  
 wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
10. Jeśli otrzymasz jakiekolwiek zalecenia od funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, służby medycznej,  
 sanitarno-epidemiologicznej - nie neguj ich zasadności, wykonuj je dokładnie. Będą wydawane zgodnie
 ze sprawdzonymi procedurami na taką okoliczność.

II.  W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakakolwiek podejrzana zawartość           
 w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inna) lub płynnej należy:
1. Możliwie nie naruszać tej zawartości:
 >   nie rozsypywać,
 > nie przenosić,
 > nie dotykać,
 > nie wąchać,
 > nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu ( zamknąć okna, drzwi, wyłączyć jeśli jest to  
  możliwe systemy wentylacji i klimatyzacji),
 > zapobiec wchodzeniu innych osób do tego pomieszczenia.
2. Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
3. Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się potencjalnej infekcja na  
 twarz i skórę.
4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć i zakleić.
5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
6. W przypadku braku odpowiedniego opakowania należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
7. Bezzwłocznie powiadomić najbliższy posterunek policji (nr telefonu alarmowego - 997 lub te  
 komórkowego - 112) lub straż pożarną (nr telefonu alarmowego - 998) i postępować według ich wska- 
 zówek, zaleceń.
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8. Jeżeli jest to możliwe - należy sporządzić listę osób, które przebywały w pomieszczeniu gdzie roz- 
 poznano przesyłkę lub wykaz osób, które mogły dotykać otwartą przesyłkę. Listę należy przekazać  
 przybyłym funkcjonariuszom

Po przybyciu straży pożarnej, policji, służb sanitarno-epidemiologicznych, medycznych należy bezwzględnie 
stosować się do ich zaleceń.
 
Schemat powiadamiania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz 
bioterroryzmem
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Przypadek choroby zakaźnej

- Lekarz I kontaktu
- Szpital 
- Pogotowie ratunkowe

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Główny Inspektor Sanitarny

Minister Zdrowia

Szpital

PZH lub inny instytut nauk.-
bad.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 
RADY MINISTRÓW DS.
ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH

Bioterroryzm
(np. podłożony proszek)

Wojewoda

�CENTRUM ZARZĄDZANIA
�KRYZYSOWEGO WOJEWODY

KW Policji, PSP

Starosta

�POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
�KRYZYSOWEGO 

Policja, PSP

Szef OCK
KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI

RATOWNICTWA I OL.
KG Policji

GIS MSWiA

MINISTER SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI



WYBRANE TYTUŁY WYDAWNICZE ORAZ STRONY INTERNETOWE 
OMAWIAJĄCE ZAGADNIENIA TERRORYZMU, BIOTERRORYZMU

Pozycje książkowe, strony internetowe zostały wyselekcjonowane pod kątem umożliwienia pogłębienia wiedzy 
w tym zakresie oraz zastosowania jej w praktycznych działaniach, w Państwa instytucjach, firmach, urzędach, 
itp.

 Pozycje książkowe, artykuły

 1. Forsyth Patrick: Umiejętność rozmawiania przez telefon.
 Wyd. PETIT, Warszawa 1998. Wydanie I Tłumaczone z angielskiego. Zalecamy szczególnieten tytuł.  
 Zawarte w nim są konkretne porady, techniki rozmowy przez telefon. Telefon to dziś wszechobec- 
 ny urządzenie, za pomocą którego można wszystko, bez którego trudno zdziałać cokolwiek. Autor  
 podaje  wskazówki jak podejmować rozmowę i od pierwszej chwili kierować jej przebiegiem, jak  
 rozładowywać napięcie, reagować na gniew rozmówcy.
 2. Stanisław Konieczny: Panika Wojenna. Wyd. MON, Warszawa 1969, Wydanie I.
 3. Kotarbiński Tadeusz: Sprawność i Błąd. Wyd. PZWSZ, Warszawa 1960, Wydanie III.
 Szczególnie zachęcamy do przeczytania rozdziału: Zagadnienia czyli nauki o działaniu skutecznym.  
 Str.54 - 71. Wiele wskazań i uwag Profesora zawartych w tym artykule ma na wskroś praktyczne zasto- 
 sowanie do sytuacji kryzysowych i planowania działań mających zapobiegać aktom terrorystycznym.
 4. Klichowski Longin; Lęk, Strach, Panika. Przyczyny i zapobieganie. Wyd. PRINTER, Poznań  
 1994, Wydanie I.
 Książka ta jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń i obserwacji Autora - cenionego doktora  
 nauk medycznych, wojskowego specjalisty chorób nerwowych. Napisana przystępnym językiem  
 - odwołuje się do sytuacji z życia codziennego. Pozwala zapoznać się i zrozumieć tajemnicy lęku,  
 strachu, i paniki w otaczającym świecie, i w samym sobie. Wiele praktycznych wskazówek jak   
 zapobiegać panice w sytuacjach kryzysowych.
 5. Gruszczak Artur: Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara.
 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
  Książka ta jest zbiorem artykułów prezentujących najważniejsze obecnie zagadnienia należące   
 do obszaru III filara UE. Pokazuje, że Unia Europejska to także współpraca organów czuwających  
 nad bezpieczeństwem i ładem publicznym, chroniącym zdobycze integracji europejskiej przed zalewem  
 przestępczości i groźbą terroryzmu.
 6. Grotowieź Wiktor: Terroryzm w Europie Zachodniej. W imię narodu i lepszej sprawy.
 Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa 2000, Wydanie I.
 7. Prusakowski Marek: Bioterroryzm. Wyd. Tower Press Sp. z o.o.
 8. Indecki Krzysztof: Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego. Wydawnictwo  
 Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1998, Wydanie I.
 9. Praca zbiorowa: Walka z terroryzmem międzynarodowym. Wydawnictwo Studio Sto.
 10.Hoffamn Bruce: Oblicza Terroryzmu. Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa, 
 11. Tomasiewicz Jarosław: Terroryzm - na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny).
 Wydawnictwo APIS. 
 12. Praca zbiorowa: Terroryzm od Asasynów do Osamy Bin Ladena. Wydawnictwo Kirke K. Ciekot  
 - Roczon. 
 13. Borucki Marek: Terroryzm. Zło naszych czasów. Wydawnictwo MADA.
 Specjalny rozdział poświęcono atakowi na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku, wojnie z terro- 
 ryzmem oraz temu, jak wygląda Polska na tle tego problemu. 
 14. Chomiczewski K., Kocik J., 14.Szkoda M.: Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego.
 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. Jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adreso- 
 wana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w przy 
 padku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej. Jednym z autorów jest Płk Prof. dr hab.  
 n.med. Krzysztof Chomiczewski, który pracuje w Wojskowym Instytucie Higieny Epidemiologii  
 w Warszawie. Jest konsultantem krajowym ds. epidemiologii w działaniach związanych z obronnością  
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 kraju. Specjalista patomorfolog i epidemiolog - współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym  
 między innymi w zakresie zwalczania bioterroryzmu.
  15. Zbiegień Lidia: Taktyki i techniki negocjacyjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1997, Wydanie IV.   
 16. Gearty Conor: Terroryzm. Przekład z ang. Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Warszawa 1998. 
 17. Terroryzm: nowe wezwanie dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa  
 1996.
 18. Kwaśniewski Aleksander: Zatrzymać terroryzm. Wydawnictwo “Perspektywy Press”, Warszawa  
 2002.
 19. Baer Robert: Oblicze Zła. Prawda o wojnie z terroryzmem we wspomnieniach oficera CIA.
 Wydawnictwo MAGNUM Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 20. Praca zbiorowa - Redakcja - Paweł Tyrała: Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa  
 Konferencja Naukowa, Kraków 11-13 maja 2000. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,  
 Kraków.
 21. Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie. Wydawnictwo Instytut problemów   
 Współczesnej Cywilizacji. Warszawa 1998.
 22. Jałoszyński Kuba: Współczesne zagrożenia pozamilitarne państwa - terroryzm i przestępczość  
 zorganizowana a bezpieczeństwo Polski, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 4, Akademia Obrony Narodowej,
 Warszawa 2001.
 24. Jałoszyński Kuba: Terroryzm antyizraelski - przedsięwzięcia kontrterrorystyczne w Izraelu.
 Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
 Internet

 Wybrane adresy internetowe omawiające bieżące zagadnienia terroryzmu, bioterroryzmu.
 1. www. terrorism.net
 Strona w języku angielskim opracowana w Kanadzie i USA. Bardzo dużo informacji o organizacjach  
 terrorystycznych, specjalistycznych artykułów oraz linków do innych stron omawiających zagadnienia  
 terroryzmu.
 2. www.emergency.com/cntrterr.htm
 Przegląd statystyczny działań grup terrorystycznych na świecie, taktyka działań terrorystów,   
 comiesięczna aktualizacja informacji, w języku angielskim.
 3. www.terrorism.com
 Publikacje z zagadnień terroryzmu: bombowego, bioterroryzmu, chemicznego, aktualne analizy o sytu- 
 acji terrorystycznej na świecie opracowane w języku angielskim przez THE TERRORISM RESEARCH
 CENTER - między innymi jest podana graficzna, bardzo dobrze opracowana instrukcja jak można  
 rozpoznać według charakterystycznych cech list lub paczkę, że została nadana z zamiarem terrorysty- 
 cznym.
 4. www.terrorismanswer.org/home/
 Ciekawy poradnik pod tytułem: Terrorism: Questions and Answer. Zwięzły opis czym jest terroryzm  
 w formie krótkich pytań i odpowiedzi.
 5. www.terrorism.ru
 Strona w języku rosyjskim informująca o bieżących zagadnieniach terrorystycznych ze szczególnym  
 uwzględnieniem aktów terrorystycznych na terenie Rosyjskiej Federacji.
 6. www.emercom.ykt.ru
 Oficjalny serwer Ministerstwa Rosyjskiej Federacji ds. Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Sytuacji 
 i Likwidacji Skutków Klęsk Żywiołowych.
 7. http://www.andreeff-vn.narod.ru/terr.htm
 W języku rosyjskim instrukcja, jak należy zachować się podczas bombowego ataku terrorystycznego 
 w różnych sytuacjach, zwłaszcza w mieście po wybuchu ładunku wybuchowego.
 8. www.sluzbazdrowia.com.pl
 [w:] Służba Zdrowia nr 78-79 z dnia 11-15 października 2001 r. artykuł: Bioterroryzm.
 9. www.bbn.gov.pl
 Oficjalna strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP. Uwaga bardzo trudne logowanie do serwera.  
 Publikowane są aktualne, oficjalne dokumenty rządowe dotyczące walki z terroryzmem.
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 10. www.gis.mz.gov.pl
 Procedury, schematy postępowania w przypadku zgłoszenia zagrożenia materiałem biologicznym.
 11. www.army.mil.pl
 Zygmunt Czarnotta, Zbigniew Moszumański - artykuł: Superterroryzm -Nowa Jakość Terroru.   
 Rozważania specjalistów wojskowych na temat aktualnych zjawisk terroryzmu w skali globalnej.
 12. www.lekarz.termedia.pl
 Tadeusz Płusa: Zagrożenie bioterroryzmem. Autor artykułu jest Profesorem Centralnego Szpitala Klini- 
 cznego WAM w Warszawie.
 
 Materiały wykorzystane w Informatorze

 1. Materiały własne KW Policji w Katowicach.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej KG Policji.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 4. mł. insp. dr Kuba Jałoszyński: Współczesne zagrożenia pozamilitarne państwa - terroryzm 
 i przestępczość zorganizowana a bezpieczeństwo Polski. [w:] Zeszyty Naukowe nr 4 Akademii Obrony  
 Narodowej, Warszawa 2001.
 4. Materiały Wydziału Sztabu Policji KW Policji w Katowicach.
 5. Artykuły, pozycje zwarte oraz strony internetowe podane w bibliografii przedmiotu.
 6. Tytuły prasowe: Gazeta Policyjna, Gazeta Wyborcza. Trybuna, Rzeczpospolita
 7. Strony internetowe Śląskiego Okręgu Wojskowego, Marynarki Wojennej. 

 

26

www.gis.mz.gov.pl
www.army.mil.pl
www.lekarz.termedia.pl


NOTATKI :
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