
 

 
 

TABELA  
SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

I 
KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, 

ICH OGŁASZANIA  
I  

ODWOŁYWANIA  
 

 

 

RODZAJE ALARMÓW,  SYGNAŁY ALARMOWE 
 

Lp. Rodzaje alarmu 

 

Sposób ogłaszania alarmów 
 

Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu 
 

Wizualny sygnał alarmowy 
 

1 Ogłoszenie alarmu 

 

Sygnał akustyczny – 
modulowany dźwięk syreny 

w okresie trzech minut 

 
 

 
 

3 minuty 
 

 

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 figury 
geometrycznej 

 

 
 
 

2 Odwołanie alarmu 

 

Sygnał akustyczny –  
ciągły dźwięk syreny w okresie 

trzech minut 
 

 
 

 
 

3 minuty 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 

 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  

Odwołuję alarm (podać przyczynę, 
rodzaj alarmu itp.) ..............................  

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

 

 
 

 
 
 
 
 

------------ 
 
 
 

 

KOMUNIKATY  OSTRZEGAWCZE 

 
Lp. 

 
Rodzaj komunikatu 

 

Sposób ogłaszania komunikatu 
 

Sposób odwołania komunikatu 

Akustyczny 
system alarmowy 

Środki masowego przekazu 

 

Akustyczny 
system alarmowy 

 

Środki masowego przekazu 

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 ... 
 

 

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 

zakażenia) dla ... 
 

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 

wytyczne dla mieszkańców) 
 
 

------------ 
 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

 
Uwaga! Uwaga!  

Odwołuję uprzedzenie o 
zagrożeniu ... (podać rodzaj 

klęski) dla ... 
 

 

  Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wydano na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz 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). 
 

    

 

 



ZASADY ZACHOWANIA SIĘ I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ 

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatów ostrzegawczych: 

 

- działaj szybko, ale rozważnie i bez paniki; 

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych; 

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach; 

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej; 

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne; 

- ostrzeż sąsiadów, zadbaj o chorych i starszych; 

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz; 

- w razie ewakuacji zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne 

środki ochrony dróg oddechowych, zamknij okna i mieszkanie, kieruj się do miejsc ukrycia wskazanych 

w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i przedstawicieli Obrony Cywilnej; 

 

 

Numery alarmowe: 

 112 – centrum powiadamiania ratunkowego 

 999 – pogotowie ratunkowe 

 998 – straż pożarna 

 997 – Policja  

Pozostałe numery alarmowe: 

 991 – pogotowie energetyczne 

 992 – pogotowie gazowe 

 993 – pogotowie ciepłownicze 

 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne 

 983 – pogotowie weterynaryjne 

 987 – centrum zarządzania kryzysowego 

 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/112_(numer_alarmowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_powiadamiania_ratunkowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_po%C5%BCarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_energetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_gazowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ciep%C5%82ownicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_wodno-kanalizacyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_weterynaryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_zarz%C4%85dzania_kryzysowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komenda_G%C5%82%C3%B3wna_Policji

