
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2019  Sposób postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu  

lub znalezieniu ładunku wybuchowego  

Powiadamianie 

Nie zwlekaj z przekazaniem informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub jego znalezieniu lub podejrzeniu, że na terenie uczelni znajduje się przedmiot 

niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym.  

Bez zbędnej zwłoki skontaktuj się z numerami alarmowymi: POLICJA, UCZELNIA, KIEROWNIK OCHRONY BUDYNKU ATRIUM REDUTA 

Zawiadamiając/ kontaktując się z numerami alarmowymi, należy podać:  

- treść rozmowy z informującym o podłożeniu ładunku wybuchowego,  

- miejsce i opis przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,  

- swoje nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja oraz dokładny czas rozmowy,  

- uzyskać od przyjmującego zgłoszenie potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (nazwisko i funkcję osoby przyjmującej zawiadomienie).  

           Numer alarmowy POLICJA  

      POLICJA tel. 997, tel. komórkowy 112 

 

Numer telefonu alarmowego na terenie uczelni: w godz. pracy: (+48 22) 886-50-12; poza godzinami pracy: 508-863-801; 532-792-561 (ochrona budynku) 

 

Adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informację o zagrożeniach dla zdrowia i życia: biuro@lingwistyka.edu.pl 

 

 

UCZELNIA tel. w godz. pracy: (+48 22) 886-50-12 

 

Działania 

Kanclerz (osoba upoważniona) kontaktuje się z Kierownikiem Ochrony Budynku Atrium Reduta. Organizuje izolowanie zagrożonych obiektów i rejonów lub 

terenu całej Uczelni przed dostępem osób trzecich i środków transportu oraz regulację ruchu w przypadku zarządzenia ewakuacji. 

Kanclerz (osoba upoważniona) w porozumieniu z Kierownikiem Ochrony Budynku Atrium Reduta do czasu przybycia Policji zarządza, aby użytkownicy 

pomieszczeń sprawdzili czy w pomieszczeniach nie stwierdza się przedmiotów niewiadomego pochodzenia, emisji sygnałów itp. 



Po przybyciu Policji, zarządzanie przejmuje Policja. Po zakończeniu interwencji Policja sporządza notatkę, Przekazuje do Rektora za pośrednictwem Kanclerza 

(osoba upoważniona) 

 

            KIEROWNIK OCHRONY BUDYNKU ATRIUM REDUTA  

 

 

Numer telefonu alarmowego na terenie budynku Atrium Reduta / Reduta Business Center 

 

Tel. alarmowy: 532-792-561 

E-mail: ochrona.reduta@delta-security.com.pl 

 

W przypadku ujawnienia/otrzymania podejrzanej przesyłki: 

1. nie przemieszczaj jej (trzymaną delikatnie odłóż), 

 

2. nie ściskaj ani nie deformuj, 

 

3. opuść pomieszczenie, 

 

4. natychmiast powiadom przełożonych, Uczelnia i Kierownik Ochrony Budynku Atrium Reduta i Policja 997 

 

Numery telefonu alarmowego i tryb postępowania w przypadku ujawnienia/otrzymania podejrzanej przesyłki jak wyżej. 

 

Książka ewidencji zgłoszeń   

Każde zdarzenie jest odnotowywane w Książce ewidencji zgłoszeń /Recepcja/. 
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