
                                        Zał. Nr 9 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZAGROŻEŃ 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU 
 

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu 

zastraszenia, przymuszenia lub okupu.  

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do 

podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja 

miejska. 

 

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, 

specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.  

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. 

 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych” – w odróżnieniu od działań 

terrorystycznych polegających na porwaniu określonego człowieka lub organizacji zamachu na określoną osobę. 

 

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie 

mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!  

 

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym 

przypadku terminem „incydent bombowy”.  

 

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego 

skutków i działania specjalistów policyjnych.  

 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć. 

 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;  

 Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.  

II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM. 

 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia 

zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. 

 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób (pamiętaj, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z 

tłumu szczególnym wyglądem);  

 pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;  

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;  

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach tj.  

w pobliżu miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.  

 

III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM 

 

Z reguły sygnały o podłożeniu ładunku wybuchowego, były alarmami fałszywymi.  Dotyczyły i w dalszym ciągu 



odbierane są przez obiekty użyteczności publicznej takie jak sądy, urzędy, szkoły, szpitale.  

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego skierowanym do urzędów publicznych jeśli zgłoszenie wpływa do 

pracowników obiektu pracownik przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek uzyskać szereg informacji od zgłaszającego 

podłożenie bomby, i tak: 

-   imię i nazwisko osoby zgłaszającej podłożenie bomby,  

-   numer telefonu z jakiego dzwoni, jak bomba wygląda,  

-  gdzie się znajduje, co jest powodem podłożenia bomby,  

-  kiedy bomba wybuchnie. 

      -  jakie warunki należy spełnić by bomba nie wybuchła.  

Ponadto osoba odbierająca informację powinna uświadomić zgłaszającemu jakie zagrożenie dla życia  

i zdrowia osób przebywających w budynku spowodował swym postępowaniem. 

Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu 

bez opieki.  

Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego 

pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie 

wykonać następujące przedsięwzięcia: 

 powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straży Miejskiej, władze administracyjne.  

 przeprowadzić ewakuację całego stanu osobowego; 

 zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób trzecich. 

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do 

paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.  

 

  

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje: 

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),  

 treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego,  

 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,  

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.  

 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia ,,bombowego” 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, 

zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.  

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.  

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  

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. 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.  

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić 

zagrożony rejon.  

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, 

nesesery itp.).  

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się 

uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.  

 



Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie  

podłożenia "bomby" 

 Podczas działań, związanych z neutralizacją ,,bomby”, zastosuj się do poleceń Policji.  

 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.  

 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.  

 W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę swojego samochodu – 

życie jest ważniejsze.  

 Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.  

W przypadku wniesienia lub wykopaniem na terenie niewypałów, niewybuchów 

 

Postępować tak jak w sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego. Wykryty, znaleziony lub odkryty niewypał należy 

zabezpieczyć przed dostępem innych osób.  

Jeśli niewybuch znajduje się w w budynku, zależnie od jego wielkości ewakuować osoby z części lub całego 

budynku. Jeżeli niewybuch znajduje się na zewnątrz ewakuować osoby znajdujące się w pobliżu.  O znalezisku 

niezwłocznie należy powiadomić Policję.  

W sytuacji wykrycia w obiekcie nieustalonego przedmiotu, paczki, ładunku nie należy go przemieszczać, lecz 

zabezpieczyć przed dostępem innych osób i również wezwać policję oraz podporządkować się poleceniom 

kierującemu akcją ratowniczą. 

 

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 

 Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę;  

 Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą;  

 Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby;  

 Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki.  

 Pomyśl, którędy można się ewakuować (zapamiętuj, gdzie znajdują się klatki schodowe,  

drogi i wyjścia ewakuacyjne).  

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

zniszczone podczas wybuchu (zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia).  

 

IV.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU INNEGO MIEJSCOWEGO  

       ZAGROŻENIA 

W przypadku  powstania  innego  miejscowego  zagrożenia  należy  w pierwszej  fazie  bezpośrednio  

po otrzymaniu zgłoszenia: 

- Ustalić źródło występowania zagrożenia. 

- sprawdzić co się stało. 

- jaki czynnik spowodował zagrożenie ? 

- czy zagrożenie jest realne ? 

- czy należy podjąć dalsze działania?  

- Określić skalę zagrożenia. 

- czy dana substancja, środek, materiał stwarza zagrożenie na małą, czy dużą skalę ? 

- jakiego rodzaju jest to środek ? 

- Czy należy przeprowadzić ewakuację ? 

- ustalić jakie działanie na organizm ludzki ma dana substancja, materiał czy środek. 



- jakie realne zagrożenie spowoduje i jaki będzie zasięg jego działania ? 

- Czy do likwidacji będą potrzebne służby ratownicze ? 

Rozpylenie, rozsypanie substancji szkodliwych 

 

Rzadko dochodzi do ilościowo dużego rozpylenia, wysypania, rozlania różnego rodzaju substancji. Zdarza się 

pojedyncze zagrożenie związane z rozlaniem kwasu, spirytusu czy innej cieczy jednak ilości te z reguły nie 

przekraczają 1 kg czy litra. 

Najczęściej rozpylany jest gaz łzawiący lub paraliżujący z ręcznego miotacza gazu. W tej sytuacji administracja obiektu 

na ogół nie ma wpływu na dokonanie takiego czynu, jednak zagadnienia te powinny zostać omówione w toku różnego 

rodzaju szkoleń. 

W sytuacji rozpylenia gazu lub innej substancji należy: 

- usunąć wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca w którym doszło do rozpylenia,  

   rozlania substancji, 

- jeśli rozpylono gaz w miarę możliwości przewietrzyć pomieszczenie celem zmniejszenia stężenia. 

- w sytuacji rozsypania proszku zamknąć drzwi i okna aby ruch powietrza nie rozpylał substancji  

  na dalsze części obiektu. 

- jeśli rozlano substancje np. kwas itp. należy usunąć osoby z pomieszczenia, pomieszczenie  

  zamknąć. 

We wszystkich przypadkach o zagrożeniu powiadomić Straż Pożarną, Policję i kierownictwo zakładu. 

Awarie instalacji gazowej 

 

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu z instalacji gazowej należy niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe i w 

zależności od rozmiaru wycieku przeprowadzić w/w postępowanie rozpoznawcze. 

Wypadki w transporcie 

 

W przypadku zaistnienia w pobliżu kolizji drogowej z udziałem pojazdów przewożących substancje 

niebezpieczne (TSP) lub podobne Dyrekcja winna skontaktować się z Policja lub Strażą Pożarna (telefonicznie lub 

osobiście na miejscu zdarzenia) celem uzyskania informacji i ewentualnych zaleceń co do działań jakie powinny być 

podjęte w zakresie ochrony osób znajdujących się w budynku i na przyległym terenie. 

 

Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się ze służbami ratowniczymi należy obserwować sytuację. Jeśli wystąpią 

różnego rodzaju oznaki zagrożenia np. : 

- wstrzymany został ruch osób i/lub pojazdów,        

-  pojawiła się chmura jakiejś substancji, 

-  padają ptaki i zwierzęta, 

-  liście roślin, grunt, śnieg czy kałuże zabarwiły się na inny niż naturalny kolor.  

 

Należy przypuszczać, że mamy do czynienia z substancją szkodliwą dla zdrowia, a wówczas należy: 

- nie wychodzić na zewnątrz budynku, 

- pozamykać szczelnie okna i drzwi, 

- osoby przebywające w budynku umieścić w pomieszczeniach jak najbardziej oddalonych od 

   miejsca wypadku. 

- jeśli pojawiła się nisko ścieląca się przy gruncie chmura, para itp. wszystkie osoby należy 

- przeprowadzić na wyższe kondygnacje. 

- jeśli pojawi się obłok, para itp. unoszący się ku górze osoby znajdujące się w budynku należy  

  przemieścić na niższe kondygnacje. 

 

 

 



Działaniami sił przyrody - silny wiatr, opady itp. 

 

 Należy śledzić komunikaty pogodowe i swe działania dostosować do danej sytuacji  pogodowej.  

 

W przypadku wystąpienia silnych wiatrów należy: 

- sprawdzić prawidłowość zamknięcia okien. 

- jeśli okna wykazują tendencje do otwierania się należy je zablokować w taki sposób by nie 

   dochodziło do samoczynnego otwarcia. 

- kontrolować stan dachu i przedmiotów umieszczonych na wysokości. 

- przedmioty luźne przymocować tak by nie upadły lub uszkodziły innych elementów    

  obiektu., 

- w przypadku braku możliwości i środków do samodzielnego usunięcia awarii powiadomić   

  Państwową Straż  Pożarną. 

 

Zagrożenia radiologiczne  

 
Wypadkiem radiologicznym w odniesieniu do (obecnie w obiekcie nie występujących) czujek izotopowych jest : 

-  mechaniczne uszkodzenie czujki powodujące uszkodzenie źródła, 

-  spalenie czujki, 

-  kradzież lub zaginięcie czujki. 

Przy wystąpieniu któregoś ze zdarzeń należy natychmiast powiadomić : 

Inspektora Ochrony Radiologicznej zakładu wykonującego konserwację systemu SAP. 

Inspektor OR powiadamia : 

-  Ośrodek Dyspozycyjny Służby Awaryjnej CLOR w Warszawie, 

-  Jednostkę terenową „SANEPID”,   

-  Państwową Straż Pożarną, 

-  Policję – w przypadku kradzieży lub zaginięcia czujki oraz wypadku przy transporcie.  

 
UWAGA : 
-  W przypadku uszkodzenia czujki należy miejsce wypadku odizolować od styczności  

    z otoczeniem i odpowiednio oznaczyć, do czasu przybycia specjalisty z zakresu  

    ochrony radiologicznej. 

-  W przypadku wykonywania prac budowlano- montażowych, malarskich w pomieszczeniach,    

    w których zainstalowane są czujki, należy je zabezpieczyć plastykowymi woreczkami i  

    powiadomić Inspektora OR. 

 

 

V.  EWAKUACJA  

 to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia, w tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez środki 

masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomią cię o sposobach jej przeprowadzenia;  

Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka, gdzie być może przebywasz. Gdy 

zostaniesz powiadomiony o ewakuacji zachowaj spokój, słuchaj uważnie i postępuj zgodnie ze wskazówkami.  

Ewakuując się musisz być przygotowany na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. 

 

Czas, w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować masz 

zwykle dzień lub dwa na przygotowanie się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu 

jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym. 

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zobaczyć lub wyczuć niczego nietypowego.  

W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci 

odpowiednie instrukcje.  

Możesz zostać poproszony o ewakuowanie się, udanie się na wyżej położony obszar, ustawienie się pod wiatr, 

pozostanie w mieszkaniu lub udanie się w wyznaczone miejsce. Możesz także znajdować się w bezpośrednim 



sąsiedztwie zdarzenia i nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństwa.  

Gdy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych – natychmiast poinformuj służby 

medyczne, opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej. 

Ponieważ w czasie lokalnego kryzysu szkoła może okazać się najlepszym miejscem dla dzieci, nie zaleca się rodzicom 

przychodzenia do szkoły i zabierania dzieci.  Dopóki nie ogłosi się ewakuacji w poszczególnych szkołach, uczniowie 

zazwyczaj pozostają na terenie szkoły. 

Gdyby jednak jakiś rodzic zgłosił się po dziecko, musi być przygotowany na okazanie dokumentu tożsamości 

(zazwyczaj ze zdjęciem) wymaganego przez władze szkolne. 

Pamiętaj, że jeśli szkoła jest przygotowana na udzielenie schronienia na miejscu, by zapewnić dzieciom 

bezpieczeństwo, nikomu nie pozwoli się na wejście do szkoły lub jej opuszczenie aż do czasu, gdy niebezpieczeństwo 

minie. 

PAMIĘTAJ :  

 zwróć się do władz lokalnych o plan ewakuacji twojego obszaru i naucz się przebiegu przewidzianych dróg 

ewakuacji. Jeśli nie posiadasz samochodu uzgodnij zawczasu możliwość swojej ewakuacji z sąsiadami lub 

władzami lokalnymi, 

 jeśli zagrożenie związane jest z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych ewakuuj się 

natychmiast. 

 omów ze swoją rodziną możliwość i ewentualną konieczność ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Zaplanuj, gdzie 

się udasz jeśli będziesz musiał się samo-ewakuawać.  

  Zdecyduj jak tam się dostaniesz : 

 ustal miejsce, gdzie twoja rodzina ma się spotkać jeśli zostaniecie rozdzieleni w sytuacji zagrożenia. Poproś 

swoich znajomych mieszkających poza obszarem twojego zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę „punktu 

informacyjnego” gdzie odseparowany od rodziny możesz zadzwonić i poinformować, gdzie jesteś i jaka jest 

twoja sytuacja, 

 dowiedz się, gdzie ewakuowane będą twoje dzieci, jeśli taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w 

szkole, 

 zgromadź zestaw rzeczy niezbędnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, 

żywność, wodę i odzież. Pamiętaj, że czasami trzeba ewakuować się w ciągu kilku minut, 

 jeśli jest konieczność ewakuacji napełnij bak swojego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w 

czasie katastrofy. 

Przygotuj się na wypadek powstania tego typu zagrożeń w miejscach użyteczności publicznej : 

 wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji. 

 nie korzystaj ze skrótów, ponieważ mogą być zablokowane. 

 bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane. 

 trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych. 

 ucz osoby, które mogą pomagać Ci w czasie niebezpieczeństwa, jak obchodzić się z potrzebnym Ci sprzętem, 

upewnij się czy osoby te będą osiągalne,  

 stwórz listę kontaktową bazującą na informacjach od sąsiadów  

 poinformuj kogoś, że może na Ciebie liczyć,  

 jeśli podlegasz domowej opiece medycznej, ustal, wraz z instytucją opiekującą się Tobą, sposób postępowania 

w razie pojawienia się niebezpieczeństwa,  

 poinformuj miejscową policję, straż pożarną i służby ratownicze o swoich szczególnych potrzebach i 

problemach z poruszaniem.  

 pozostawaj w kontakcie ze swoją rodziną i sąsiadami, dziel się informacjami na temat niebezpieczeństw, 

pomóż im zaplanować albo rozmieścić zapasy, z których będą korzystać. 

 w razie potrzeby odetnij dopływ wody i elektryczności, pozostaw jednak gaz dopóki władze lokalne nie 

zadecydują inaczej (pamiętaj, że tylko wyspecjalizowany pracownik może ponownie włączyć dopływ gazu). 

 jeśli musisz szybko zdecydować co zabrać z sobą, zabierz ze sobą: środki medyczne, rzeczy na wypadek 

zagrożeń (latarka, baterie, radioodbiornik, zestaw pierwszej pomocy, woda butelkowana), odzież na zmianę, 

śpiwór, materac oraz poduszkę dla każdego członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu. 



 jeśli planujesz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi trasami, które 

można wybrać, gdy nieprzejezdne są główne arterie. 

 słuchaj radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu na drogach. 

 możliwie często zaglądaj na strony internetowe, by czerpać stamtąd informacje np.  

o decyzjach władz lokalnych, zamykaniu i otwieraniu szkół itp. 

 w samochodzie przechowuj zimowy zestaw ratunkowy (odpowiedni zestaw zawiera: koce, latarkę, łopatę, 

przewody rozruchowe, sól lub popiół do posypywania nawierzchni, lokalne mapy drogowe, wysokokaloryczne 

pożywienie jak: produkty zawierające duże ilości słodu, ziarna sezamowego, rodzynek, suszonych owoców, 

płatków zbożowych, orzechów i miodu, jak również puszki z sokami). 

 zabierz telefon komórkowy i ładowarkę ( nawet w przypadku nie opłaconych usług skontaktujesz się z 

numerem alarmowym 112 ). 

Ludzie reagują w chwili zagrożenia w różny sposób. Typowe reakcje obejmują: 

 Gniew,  

 Bezsenność,  

 Koszmary senne,  

 Otępienie,  

 Potrzebę wygadania się,  

 Utratę apetytu,  

 Przyrost lub utratę wagi,  

 Bóle głowy,  

 Huśtawkę nastrojów.  

Spróbuj postępować w sposób następujący: 

 Zachowuj dobrą kondycję,  

 Rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi,  

 Upewniaj dzieci, iż są bezpieczne  

 Na pytania dzieci odpowiadaj w sposób prosty, bezpośredni i uczciwy  

 Zachęcaj dzieci do wyrażania uczuć  

 Docieraj do innych  

 

VI.   INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

999 – Pogotowie Ratunkowe, 

998 – Straż Pożarna, 

997 – Policja, 

987 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

0 800 120 226 – infolinia Policji (połączenie bezpłatne). 


