
Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 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) obowiązują dwa alarmy 

Sposób ogłoszenia alarmów 

Lp. 
Rodzaj 
alarmu akustyczny  

system alarmowy 
środki masowego przekazu 

wizualny  
sygnał 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 Ŝółty  
w kształcie trójkąta 

lub 
w uzasadnionych przypadkach 

innej 
figury 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 ............................ 

 

 

Po usłyszeniu sygnału "ogłoszenie alarmu" należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać 

panice i lękowi.  

Osoby znajdujące się w domu powinny: 

• włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy, 

• ustawić odbiornik na stację lokalną, 

• stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach. 

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny: 

• ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych, 

• stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach 

przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz 

umieszczonych na pojazdach. 

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora 

(właściciela) obiektu.  

Szczegóły zachowania zostaną przekazane mieszkańcom miasta w komunikatach 

nadawanych poprzez nadawców radiowo-telewizyjnych oraz poprzez informacje 

przekazywane przez urządzenia nagłaśniające zamontowane na pojazdach będących 

w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

i Straży Miejskiej oraz bezpośrednio przez funkcjonariuszy tych formacji. 

 

po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:   

• opuścić schron (ukrycie), 

• w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, 

• przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub 

odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt 

gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia, 

• przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia, 



• przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, poddać się  zabiegom 

sanitarnym, 

• stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej, 

• w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki 

przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia. 

 

Ponadto zgodnie z ww. zarządzeniem  w celu ostrzegania mieszkańców mogą zostać 

wyemitowane komunikaty ostrzegawcze o następującej treści: 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

Lp. 
Rodzaj 

komunikatu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego przekazu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego przekazu 

1 
Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
skaŜeniami 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się 
na terenie ....... około godz. .... min. ..... 

moŜe nastąpić skaŜenie 
................................................................. 

(podać rodzaj skaŜenia) 

w kierunku ..........................................  
(podać kierunek) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 
..........................dla ……….. 

(podać rodzaj skaŜenia) 

2 
Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
zakaŜeniami 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia 
o zagroŜeniu zakaŜeniami  

ustalają organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 

............................dla ………… 
(podać rodzaj zakaŜenia)  

3 

Uprzedzenie 
o klęskach 

Ŝywiołowych 
i zagroŜeniu 
środowiska 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 

Informacja o zagroŜeniu  i  sposobie 
postępowania mieszkańców 

................................................................. 
(podać rodzaj zagroŜenia, spodziewany czas wystąpienia 

i wytyczne dla mieszkańców) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 

.........................dla ……………. 
(podać rodzaj klęski) 

 

Zasady zachowania po usłyszeniu komunikatu są następujące: 

 Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach żywiołowych 

i zagrożeniu środowiska” należy: 

• zachowywać się spokojnie, 

• przeciwdziałać panice i lękowi, 

• ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych, 

• stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach. 

⇒ Przebywając na otwartym terenie: opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń 

zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.  

⇒ Przebywając w pomieszczeniach: włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na 

jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń. 



po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” lub 

„uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy: 

• sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony, 

• sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności i wody; 

• sprawdzić szczelność pomieszczeń, 

• jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), 

• przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC. 

Po ogłoszeniu alarmu powietrznego (w warunkach wojennych oznacza on 

spodziewany nalot) należy: 

• przerwać wykonywane czynności; 

• wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub 

bezpiecznikami); 

• odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór); 

• wygasić paleniska w piecach, kuchenkach, kominkach; 

• zapakować dokumenty osobiste, leki, odzież, żywność; 

• zamknąć okna i drzwi (na klucz); 

• sprawdzić, czy alarm usłyszeli sąsiedzi; 

• bezzwłocznie udać się do najbliższego ukrycia lub schronu. 

 

W załączeniu przesyłam załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

SYGNAŁY ALARMOWE 

Sposób ogłoszenia alarmów 

Lp. 
Rodzaj 
alarmu akustyczny  

system alarmowy 
środki masowego przekazu 

wizualny  
sygnał 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 Ŝółty  
w kształcie trójkąta 

lub 
w uzasadnionych przypadkach 

innej 
figury 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 ............................ 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

Lp. 
Rodzaj 

komunikatu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego przekazu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego przekazu 

1 
Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
skaŜeniami 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się 
na terenie ....... około godz. .... min. ..... 

moŜe nastąpić skaŜenie 
................................................................. 

(podać rodzaj skaŜenia) 

w kierunku ..........................................  
(podać kierunek) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 
..........................dla ……….. 

(podać rodzaj skaŜenia) 

2 
Uprzedzenie 
o zagroŜeniu 
zakaŜeniami 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia 
o zagroŜeniu zakaŜeniami  

ustalają organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 

............................dla ………… 
(podać rodzaj zakaŜenia)  

3 

Uprzedzenie 
o klęskach 

Ŝywiołowych 
i zagroŜeniu 
środowiska 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 

Informacja o zagroŜeniu  i  sposobie 
postępowania mieszkańców 

................................................................. 
(podać rodzaj zagroŜenia, spodziewany czas wystąpienia 

i wytyczne dla mieszkańców) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 

.........................dla ……………. 
(podać rodzaj klęski) 

 

TABELA 
SYGNAŁÓW   ALARMOWYCH  

 I   KOMUNIKATÓW   OSTRZEGAWCZYCH 
ORAZ   SPOSÓB   ICH   OGŁASZANIA  I   ODWOŁYWANIA 


