
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 
WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN  

SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ  
ORAZ NA WYPADEK ZAUWAŻENIA AKTÓW WANDALIZMU  

 

I. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN 

SGSP 
1. W przypadku wtargnięcia na teren SGSP agresywnego napastnika, powiadom o tym zdarzeniu: 

1) bezpośredniego przełożonego (studenci informują nauczyciela akademickiego lub innego 

funkcjonariusza albo pracownika SGSP), 

2) Oficera Dyżurnego SGSP. 

2. Oficer Dyżurny SGSP po otrzymaniu zgłoszenia powiadamia:  

1) Rektora-Komendanta SGSP i Prorektora-Zastępcę Komendanta ds. operacyjnych SGSP, 

2) Policję. 

3. W przypadku, gdy napastnik swoim działaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu 

ludzkiemu, w pierwszej kolejności powiadom Policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997. 

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Policją podaj:  

1) swoje imię i nazwisko, 

2) numer telefonu, z którego dzwonisz i podajesz informację o zdarzeniu, 

3) miejsce i okoliczność zdarzenia, 

4) liczbę napastników, 

Uwaga! Po powiadomieniu nie rozłączaj się do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

4. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni niezwłocznie powiadom operatora numeru 112 lub 997. 

5. Zadbaj o ograniczenie kontaktu napastnika z osobami przebywającymi na terenie SGSP:  

np. zamknij się w pomieszczeniu, ukryj się. 

6. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej oddal się. W przypadku, gdy teren uczelni został zajęty  

przez napastników:  

1) podporządkuj się ich wezwaniom, 

2) nie wykonuj gwałtownych ruchów oraz nie ulegaj panice (nie krzycz, nie płacz),  

3) o każdym zamiarze zmiany miejsca lub położenia informuj napastników, 

4) wykonuj wszystkie polecenia napastników,  

5) zapamiętuj jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników, 

6) wezwij pomoc wyłącznie w przypadku, gdy nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia, 

7) w momencie przejęcia przez odpowiednie służby obiektu lub wycofania się napastników,  

nie wychodź z obiektu do czasu usłyszenia takiego polecenia. 

 

 

 

 



II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAUWAŻENIA AKTU WANDALIZMU 
1. W przypadku aktów wandalizmu powiadom o tym zdarzeniu :  

1) bezpośredniego przełożonego,  

2) Oficera Dyżurnego SGSP. 

2. Oficer Dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia powiadamia:   

1) Rektora-Komendanta SGSP lub Prorektora-Zastępcę Komendanta ds. operacyjnych SGSP,  

2) Policję, na polecenie Rektora-Komendanta SGSP. 

3. W miarę możliwości zamknij wszystkie pomieszczenia, aby nie dopuścić do wtargnięcia osób 

postronnych.   

4. Poczekać na przyjazd służb ratowniczych i stosować się do ich poleceń. 

 

Wykaz numerów alarmowych 

 

112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

997 Policja 

(22) 56 17 534  
Oficer Dyżurny SGSP 

601 308 568    

 

 

Wszyscy pracownicy, studenci oraz osoby przebywające na terenie SGSP 

zobowiązane są do przestrzegania niniejszej instrukcji. 

 


