
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE, KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE, SPOSÓB REAKCJI NA SYGNAŁY 
OBRONA CYWILNA RADZI 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NADAWANEGO PRZEZ SYRENY LUB RUCHOME ŚRODKI NAGŁAŚNIAJĄCE NALEŻY: 
1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do 

poleceń nadawanych w tych komunikatach – 
ostrzec sąsiadów o alarmie. 

2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch 

pieszy i samochodowy. 

3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas 

samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) – 
samoewakuować się najkrótszą drogą (na 
wolnej przestrzeni kierować się prostopadle do 
kierunku wiatru). 

4. Osoby pozostające w pomieszczeniach 

powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi 
wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich 
szmat, watę, ligninę, namoczone ścinki 
papieru, pasy gąbki, itp. 

5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania 

polecenia wyjścia z niego – posiadając 
bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na 
pasmo rozgłośni lokalnej. 

LP. RODZAJ ALARMU 
SPOSÓB OGŁOSZENIA  ALARMU 

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU WIZUALNY SYSTEM ALARMOWY 

1.  Ogłoszenie alarmu 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm  

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

dla...................................... 

 
 

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych 
przypadkach innej nfigury geometrycznej 

2.  Odwołanie alarmu 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w 
okresie trzech minut 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm  

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

dla...................................... 

 

 

LP. 
RODZAJ 

KOMUNIKATU 

SPOSÓB OGŁOSZENIA 
KOMUNIKATU 

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU SPOSÓB REAKCJI NA SYGNAŁ W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA POBYTU 

AKUSTYCZNY 
SYSTEM 

ALARMOWY 

ŚRODKI MASOWEGO 
PRZEKAZU 

AKUSTYCZNY 
SYSTEM 

ALARMOWY 

ŚRODKI MASOWEGO 
PRZEKAZU 

W DOMU 
W ZAKŁADZIE PRACY I W MIEJSCACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
NA WOLNEJ 

PRZESTRZENI 

1.  

Uprzedzenie o 
zagrożeniu 
skażeniami 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! 
Uwaga! Osoby znajdujące 

się na terenie …...około 
godz. .....min.....może 

nastąpić skażenie …......... 
(podać rodzaj skażenia) 

w kierunku (podać kierunek) 
 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! 

Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu.......... 

(podać rodzaj skażenia) 
dla......................................... 

- sprawdzić 
zabezpieczenie zapasów 
żywności i wody, 

- uszczelnić 
pomieszczenie, 

- wykonywać ściśle 
polecenia władz 
lokalnych i służb 
porządkowych. 

 

 - przerwać zakupy, udział w imprezach i starać 
się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę, 

 - uszczelnić pomieszczenie, 
 - wykonywać ściśle polecenia kierownictwa 

zakładu (instytucji) i służb porządkowych, 
 - przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu 

prądu. 

 - wykonywać ściśle polecenia 
władz lokalnych i służb 
porządkowych, 

 - starać się jak najszybciej 
opuścić zagrożoną strefę. 

2.  

Uprzedzenie o 
zagrożeniu 

zakażeniami 

 Formę i treść komunikatu 
uprzedzenia o zagrożeniu 

zakażeniami ustalają organy 
Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! 

Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu.......... 

(podać rodzaj skażenia) 
dla......................................... 

należy postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu państwowej inspekcji sanitarnej 

3.  

Uprzedzenie o 
klęskach 

żywiołowych i 
zagrożeniu 
środowiska 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Informacja o zagrożeniu i 
sposobie postępowania 

mieszkańców 
….................................... 

(podać rodzaj zagrożenia, 
spodziewany czas wystąpienia i 

wskazówki dla mieszkańców)  

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! 

Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu.......... 

(podać rodzaj skażenia) 
dla......................................... 

 - po usłyszeniu syreny włączyć odbiornik radiowy na pasmo rozgłośni lokalnej, 
 - postępować zgodnie z podanymi w komunikacie zaleceniami, 
 - ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych, 
 - nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii. 

Załącznik do Rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r.. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 96) 


