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Jak postępować w przypadku 
zagrożenia atakiem ze strony 
aktywnego strzelca/strzelców?

Aktywny strzelec/zabójca to napastnik, którego zasadniczym celem jest 
wyeliminowanie/zabicie w danym miejscu jak największej liczby ludzi, bez względu 
na wiek, płeć, przekonania, wiarę. Ataki mają zazwyczaj bardzo gwałtowny i dynamiczny 
charakter. Celem ataku aktywnego strzelca są najczęściej obszary silnie 
zurbanizowanych i gęsto zaludnione.

Narzędziem ataku jest często broń palna, krótka (pistolet, rewolwer). 
Znane są jednak przypadki wykorzystania na szeroką skalę broni automatycznej 
(karabinki szturmowe, pistolety maszynowe, a nawet broń zespołowa). W przypadku 
trudności pozyskania/przemycania broni palnej (ze względu np. na wzmocnione 
procedury bezpieczeństwa) napastnik może również używać siekiery, noża kuchennego 
i innej broni białej itp. Komplikuje to dodatkowo możliwość przeciwdziałania 
ze strony służb. 

Ze względu na cel (likwidacja jak największej grupy osób) i często nie do końca 
określoną (bardzo zróżnicowaną) motywację (wynikającą np. z zaburzeń psychicznych 
– choć nie tylko) próby negocjacji nie mają sensu/nie mają zastosowania. 

Zabójca  zazwyczaj działa bardzo szybko i maksymalnie efektywnie, skupiając się 
na zabiciu jak największej ilości osób w możliwie krótkim czasie. Wybiera cele 
miękkie, słabo chronione, z dużą ilością potencjalnych ofiar. Miejsca zazwyczaj 
łatwo dostępne (boiska szkolne, sale widowiskowe, centra handlowe).

W sytuacji ataku aktywnych strzelców powinno się reagować zgodnie 
z trzema najważniejszymi zasadami:

       Uciekaj i uciekając informuj innych o ataku/zagrożeniu.

       Jeżeli nie możesz oddalić się bezpiecznie z miejsca ataku – schowaj się.

       W ostateczności walcz (w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia).

W przypadku braku możliwości 
ucieczki – unikaj konfrontacji 

z napastnikiem – ukryj się.

Nie otwieraj drzwi i nie opuszczaj  
schronienia do chwili, gdy masz 
pewność że jesteś bezpieczny.

Możesz, jeżeli sytuacja na to 
pozwala próbować kontaktu przez 

telefon ze służbami.

Jeżeli to możliwe zabarykaduj 
wejście do miejsca ukrycia, tak by 

utrudnić dostęp do miejsca ukrycia.

Zniknij w miarę możliwości z pola 
widzenia zamachowca (szuka 
łatwych i widocznych celów). 

Kula leci po prostej.

Zachowaj ciszę – nie daj się wykryć.

Wycisz całkowicie telefon (by nie 
przyciągnął napastnika).

Biegnij w bezpiecznym kierunku 
(przeciwnym do kierunku 

zagrożenia).

Zygzakuj, w czasie ucieczki staraj 
się usunąć z linii strzału. 

Nie poddawaj się i nie negocjuj.

Ucieczka najlepszym wyjściem!!

Uciekając informuj innych
o zagrożeniu 

Uciekaj
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Ukryj się
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Pamiętaj walka jest absolutną 
ostatecznością – tylko w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia.

Zrób wszystko by unieszkodliwić 
napastnika – jeżeli to możliwe 

współpracuj z innymi.

Użyj wszelkich dostępnych 
przedmiotów – by unieszkodliwić 

napastnika.

Atakuj z determinacją i agresją 
(walczysz o życie)!

Atakuj oczy, szyję – musisz 
unieszkodliwić przeciwnika.
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Walcz
– w sytuacji 

skrajnej – jeżeli 
ucieczka i ukrycie są 

niewykonalne
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