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Zasady postępowania w IFJ po otrzymaniu informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego 

 

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 
 

Dyrektor Instytutu (zastępca dyrektora) - dokonuje analizy otrzymanej informacji i podejmuje 

decyzję o : 

• powiadomieniu policji o zagrożeniu terrorystycznym, 

• ewentualnym przerwaniu pracy w IFJ i przeprowadzeniu ewakuacji pracowników  

z zagrożonego obiektu w trybie alarmowym, 

• zamknięciu bramy północnej, 

• wstrzymaniu wjazdu/wejścia osób na teren IFJ, 

• zabezpieczeniu dokumentów, baz danych i innego mienia posiadającego istotną wartość 

dla IFJ, 

• przekazuje zarządzenia wykonawcze dla kierowników podległych komórek 

organizacyjnych. 

Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor Instytutu (zastępca dyrektora),  

a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. 

Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia,  

czy w tych pomieszczeniach 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.). Pracownicy z każdego działu zakładu przekazują powyższe  

dane do swojego kierownika, a ten przekazuje do sekretariatu dyrektora. 

 

• Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki schodowe, hole , windy, toalety, 

piwnice, strychy, oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu kontrolują pracownicy DOO  

lub inne wyznaczone osoby. Wyniki kontroli przekazują do sekretariatu instytutu. 

 



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 umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić Dyrektora Instytutu i pracowników DOO w celu 

zabezpieczenia terenu do czasu przyjazdu Policji. 

Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 

 

Po przyjeździe Policji na teren Instytutu Fizyki Jądrowej: 

1. Dyrektor Instytutu lub osoba wyznaczona zapoznaje dowódcę grupy policyjnej z posiadanymi 

informacjami o zagrożeniu i podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje miejsca 

zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych i punkty newralgiczne w obiekcie. 

2. Dyrektor Instytutu lub wyznaczona osoba towarzyszy grupie policyjnej przy pracach 

rozpoznawczych, udzielając informacji odnośnie rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń 

w obiekcie. 

3. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów , rzeczy urządzeń obcych  

oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się 

uprawnione i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu 

specjalistycznych środków technicznych. 

Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu, terenu podejmuje Dyrektor Instytutu (zastępca 

dyrektora). Zakres ewakuacji obiektu, terenu uzależnia się od występującego zagrożenia. 

 

• 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.  

• Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, 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 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 – Dyrektor Instytut informuje służby o zakończonej ewakuacji  

i także opuszcza obiekt. 
 


