
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE 

 

Jednym z wielu zadań obrony cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie. Działa w ramach powszechnego 

systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Podstawę stanowią syreny umiejscowione w obiektach Państwowej 

Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w zakładach pracy. Najczęściej syreny włączane są elektronicznie 

ze stanowisk kierowania obroną cywilną. Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów 

alarmowych, które mogą ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem 

promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub 

pomieszczeniach ochronnych.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

 
( Dz. U.  z 2006r. Nr 191, poz. 1415 ) 

Sposób ogłaszania alarmów Sposób odwołania 
alarmów L.

p. Rodzaj alarmu 
akustyczny system alarmowy środki masowego 

przekazu 

wizualny 
sygnał 

alarmowy 

akustyczny 
system 

alarmowy 

Środki 
masowego 
przekazu 

1 

Alarm powietrzny 

- Ciągły, modulowany dźwięk 
syreny w okresie jednej minuty 
- Następujące po sobie sekwencje 
długich dźwięków sygnałów 
dźwiękowych pojazdów, gwizdków, 
trąbek lub innych przyrządów na 
sprężone powietrze w stosunku 
3:1,  
w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku 
oraz 1 sekunda przerwy 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
ogłaszam alarm 
powietrzny dla 

............................ 

Znak czerwony  
 

 

Dźwięk ciągły 
trwający 3 

minuty 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! 
Uwaga! 

Odwołuję 
alarm 

powietrzny 
dla ............. 

2 

 
 
 

Alarm o 
skażeniach 

 

- Przerywany modulowany dźwięk 
syreny 
- Sekwencja krótkich sygnałów 
wydawanych sygnałem 
dźwiękowym pojazdu lub innym 
podobnym urządzeniem lub też 
uderzenia metalem czy też innym 
przedmiotem w stosunku 1:1,  
w przybliżeniu 1 sekunda 
wydawania dźwięku oraz 1 
sekunda przerwy 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
ogłaszam alarm o 

skażeniach 
...............................(
podać rodzaj skażenia)  

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

 
 
 

Znak czarny  
 
 Dźwięk ciągły 

trwający 3 
minuty 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! 
Uwaga! 

Odwołuję 
alarm o 

skażeniach 
dla ............ 
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

 
( Dz. U.  z 2006r. Nr 191, poz. 1415 ) 
Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

L.p. Rodzaj 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 

....................  
(rodzaj skażenia)  

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

2 
Uprzedzenie  
o zagrożeniu 
zakażeniami 

--- 
Formy i treść komunikatu uprzedzenia o 
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
--- --- 

3 

Uprzedzenie  
o klęskach 

żywiołowych i 
zagrożeniu środowiska 

 

--- 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:  

Informacja o zagrożeniu i sposobie 
postępowania mieszkańców 

--- 

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

klęskach ............ dla 
.......... 

Uwaga!!! Sygnały alarmowe ogłasza się w celu powszechnego uprzedzenia o grożącym  bezpośrednio niebezpieczeństwie. 
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ZASADY POSTĘPOWANIA  
 

    Alarm powietrzny: 

W przypadku alarmu ukryj się w najbliższym schronie. W razie jego braku, w takim miejscu, które może cię zabezpieczyć 
przed skutkami uderzeń (wgłębienia terenowe, rowy, piwnice, przepusty, tunele, itp). 

 

- podczas pracy przy sprzęcie mechanicznym przerwać czynności, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie, 
- przed opuszczeniem mieszkania należy szybko ubrać się, zabrać indywidualne środki ochrony, zamknąć okna i drzwi, 

wyłączyć urządzenia energetyczne, zgasić ogień w piecach, zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz 
dokumenty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie, 

- wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału, 
- nie wolno pozostawać w częściach budynku nie zabezpieczonych przed działaniem skutków napadu, a szczególnie na 

wyższych piętrach, 
- w porze nocnej wygasić lub zaciemnić oświetlenie, 
- w miejscach publicznych należy ściśle stosować się do poleceń organów porządkowych, 
- ruch uliczny powinien być wstrzymany, przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Pojazdy 

zatrzymują się w taki sposób, aby nie tarasować przejazdu (nocą wygaszają światła), 
- przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych, właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta 

w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, 
- do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym 

zapachu. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec, 
- pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów obrony cywilnej. 
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Alarm o skażeniach: 
- poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyjnych należy niezwłocznie nałożyć maski 

przeciwgazowe, narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry, 
- szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru oddalając się od miejsca największego 

skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków), 
- jeśli sam zauważysz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinieneś niezwłocznie nałożyć maskę 

przeciwgazową lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy ratownicze 
działające na tym terenie. 

 

Komunikat o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: 
 

- uważnie wysłuchać komunikatu, zastosować się do poleceń i przygotować na ewentualność skutków klęsk, 
- powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy. 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami:  
 

- poinformować sąsiadów o niebezpieczeństwie, zaopiekować się osobami niepełnosprawnymi, 
- przygotować do użycia posiadane środki ochronne, 
- skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt, 
- sprawdzić stan zabezpieczenia przed skażeniami zapasów żywności, wody, lekarstw 
- oraz paszy dla inwentarza żywego, 
- umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, 
- udać się do ukrycia. 

Odwołanie alarmu: 

Oznacza, że minęło już niebezpieczeństwo napadu powietrznego lub skażenia ludzi środkami chemicznymi, 
promieniotwórczymi lub biologicznymi. Po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych. 
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