
SYGNAŁY I KOMUNIKATY ORAZ ZASADY ZACHOWANIA 

RODZAJE  SYGNAŁÓW  ALARMOWYCH     
I  KOMUNIKATÓW  OSTRZEGAWCZYCH   

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Podstawa prawna: § 10.1.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania  o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 

sprawach  (Dz.U. 2013 r. poz. 96 ). 

SYGNAŁY  ALARMOWE  

LP.  RODZAJ  ALARMU 

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU  

  
AKUSTYCZNY SYSTEM  

ALARMOWY  

  

  

ŚRODKI MASOWEGO  
PRZEKAZU  

  

  
WIZUALNY SYGNAŁ 

ALARMOWY  

1  Ogłoszenie alarmu 

  

  

- Ciągły modulowany dźwięk 
syreny w okresie trzech minut  

  
  

- Następujące po sobie sekwencje 
długich dźwięków  sygnałów 
dźwiękowych syren, pojazdów, 
gwizdków, trąbek lub innych 
przyrządów na sprężone 
powietrze.  

   
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 
   

    - Ciągły dźwięk syreny w okresie    

   trzech minut     
  

                        

  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  

  
Uwaga ! Uwaga ! Uwaga ! odwołuję 
alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu 
itp.)………………  dla ......................  

  

  

KOMUNIKATY  OSTRZEGAWCZE  

LP.  
RODZAJ 

KOMUNIKATU  

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU  SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU  

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU  ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU  

1  

Uprzedzenie o 
zagrożeniu  

skażeniami  

  

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
 Uwaga ! Uwaga ! Osoby znajdujące  
się na terenie .......................... około godziny ............ 
minut ............ może nastąpić skażenie  
...............................   
( podać rodzaj skażenia) w kierunku  
.................................. ( podać kierunek)  

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
 Uwaga ! Uwaga !  
Odwołuje 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 !  
Odwołuje 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 !  
Odwołuje uprzedzenie o zagrożeniu   
............................... (podać rodzaj klęski)  dla 
.......................................................  

  

     

  



POSTĘPOWANIE   
PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW  

  
Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed 

grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych  

a także opuszczenia strefy niebezpiecznej. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące 

urządzenia:  
1. systemy alarmowe miast,  
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,  
3. radiowęzły radiofonii przewodowej,  
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).  

  Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.  
  

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,  
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI 

  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ :  
1. PO OGŁOSZENIU ALARMU    

  

� włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;  
� postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;  
� wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;  
� przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;  
� przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej); wyłącz urządzenia 

gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;  
� uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;  
� zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;  
� zamknij okna i mieszkanie;  
� udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony  Cywilnej;  
� udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;         Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:  
� wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.    

  
2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI   

� 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, wygaś paleniska;  

� zamknij okna i mieszkanie;  

� udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;  
Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:  

� uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;  
� przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);  Jeśli znajdziesz się 

w miejscu publicznym: wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.   
  
3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI  

� postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu  przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
  

4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA   

� włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;  
� postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;  zamknij okna i mieszkanie;         W wypadku awarii obiektu z toksycznym 

środkiem przemysłowym:  
� wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;  
� zamknij okna i mieszkanie;  
� uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;         Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:  
� uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;  
� przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);         Jeśli znajdziesz 

się w miejscu publicznym:  
� wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.  

 



 Wyróżniamy następujące kategorie komunikatów alarmowych : 
 ostrzegające które  przekazują informację o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz 

o skażeniach i zakażeniach, są przekazywane przez organy wykrywające lub 
określające stan zagrożenia do organów odpowiedzialnych za alarmowanie 
i uprzedzanie;  

 alarmujące - przekazują ustalone wcześniej sygnały lub komunikaty informujące 
o bezpośrednim niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza i skażeń;  

 uprzedzające - informują o grożącym niebezpieczeństwie skażeń 
promieniotwórczych, chemicznych lub zakażeń biologicznych, przekazywane są 
z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:  
 elektroniczne systemy alarmowe gminy;  
 rozgłośnie lokalnego radia lub telewizji;  
 urządzenia  głośno mówiące  zamontowane na samochodach OSP i SG;  
 elektroniczne syreny alarmowe włączane przy użyciu centrali alarmowej ;  
 sygnały alarmowe, informujące o rodzaju zagrożenia;  
 zastępcze środki alarmowe - dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.  
Zasady zachowania się obywateli w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do 

trudnych warunków należą:  
 szybkie działanie, ale bez paniki;  
 słuchanie komunikatów radiowych;  
 zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;  
 udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;  
 rozsądne korzystanie z zapasów;  
 słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń 

(straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);  
 w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;  
 wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.  
Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk 

żywiołowych. Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe 
jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni.  

Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu. 
Wyposażenie powinno zawierać: 

 żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; 
cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność 
dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas 
na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;  

 woda: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 
litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad 
higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % 
w ilości 1 kropla na litr wody); 

 odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, 
odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub 
śpiwór; 

 apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, taśmy przylepne; nożyczki, 
chusta, termometr, środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki 
przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice gumowe oraz zapas lekarstw 
na przewlekłe choroby członków rodziny;  

 przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, 
zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, 
przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia 
(zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania). 



Zabezpieczenie domu jest trudne wiążą się z dużymi kosztami można jednak wykonać 
przedsięwzięcia profilaktyczne, które zmniejszą ryzyko strat.  

Do takich przedsięwzięć należą: 
 przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;  
 zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;  
 ubezpieczenie;  
 stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej;  
 umieszczenie systemu ogrzewania oraz wentylacji na górnym piętrze lub poddaszu;  
 odpowiednie przymocowanie zbiorników z olejem, farbą itp., aby zapobiec ich 

przemieszczeniu i rozlaniu się zawartości w wypadku powodzi.  
Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami zakażeniami 

każda rodzina powinna mieć przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby stanowić one 
mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji 
promieniotwórczych, środków trujących niebezpiecznych dla zdrowia środków 
biologicznych. 

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze to, 
że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia 
w miarę potrzeby najprostszej wentylacji. 

W razie potrzeby wykonać następujące prace: 

 uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem papieru (taśmą 
samoprzylepną),uszczelnić wszystkie drzwi i futryny;  

 drzwi zewnętrzne obić kocem i w odległości 1-1,5 m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), 
aby stworzyć „śluzę”; 

 uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca, 
w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji 
itp.; 

 zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne aby w razie potrzeby zapewnić 
wentylację pomieszczenia.  

Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny. Otwór 
wywiewny powinien być usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie 
nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy(ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą, 

a poniżej  kieszeń na zbieranie pyłu opadającego z filtra (gazy). Aby zwiększyć walory ochronne 
ukrycia mieszkania  na parterze lub w piwnicy należy dodatkowo obsypać ściany zewnętrzne 
budynku oraz  osłonić workami z piaskiem otwory okienne i otwory drzwiowe. W mieszkaniu 
przygotowanym na ukrycie powinny także być: 

 odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki 
plastykowe na odpadki; 

 lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe 
oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy; 

 sprzęt gaśniczy (np. gaśnica. koc, wiadro, piasek, łopata itp.); 
 niezbędne przedmioty osobistego użytku. 
Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie 

elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się zużywają dużo 
tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest 
niewskazane. W domu po usłyszeniu sygnału alarmu należy działać szybko, ale rozważnie 
i bez paniki:  

 ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony 
przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę 
elektryczną koc, odbiornik radiowy; 

 wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu; 
 zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie; 
 zawiadomić o alarmie sąsiadów; 



 udać się do najbliższego schronu lub ukrycia. 
W miejscu publicznym po usłyszeniu sygnału alarmu należy: 
 udać się do najbliższego schronu lub ukrycia; 
 pomagać słabszym, chorym i ułomnym; 
 podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej; 
 prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu winni zatrzymać je 

i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć; 
 
 kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. 
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, 

ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami. 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy: 
 sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony; 
 sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności i wody; 
 sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt; 
 jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć); 
 przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC; 
 wykonywać polecenia organów obrony cywilnej. 
Po usłyszeniu sygnału alarmu 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, nie zbliżać się do 

rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska. Przebywając na terenie 
otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych 
w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. Przebywając 
w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm 
lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń. 

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy: 

 opuścić schron (ukrycie); 

 w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym; 

 przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub 
odkażanie (pozostałego przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt 
gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia; 

 przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia; 

 przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano; 

 stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej; 

 w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle. 
 
 Materiały źródłowe: 
 

1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 21 
listopada 1967 r. (Tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 372). 

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych 
sprawach (Dz.U.2013 r. poz 96). 

 
 

 


