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Alarmowanie o zagrożeniach. 
 

Alarmowanie jest to działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału 

do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego    

o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami lub innymi zagrożeniami wymagającymi 

natychmiastowego działania. 

 

1. Wykrywanie zagrożeń. 
 

W celu  szybkiego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających 

ludziom, ich mieniu oraz środowisku, zapewnienia podjęcia odpowiednich 

działań dla organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami czasu 

pokoju i wojny, tworzy się na terenie Miasta Białegostoku: 

1. System Wczesnego Ostrzegania – SWO, 

2. System Wykrywania i Alarmowania – SWA. 

 

Powyższe systemy współpracują ze służbami, inspekcjami, strażami i podmiotami, 

których statutowa działalność związana jest ze zjawiskami mogącymi stanowić 

zagrożenie dla ludzi oraz koordynuje ich działania w okresie wystąpienia tego 

zagrożenia. Współdziałanie to polega na wzajemnej wymianie informacji związanych 

z wystąpieniem zagrożeń, ich wykrywania oraz alarmowania i ostrzegania ludności. 

 

Zadaniem systemu SWO i SWA jest: 

1. Określenie miejsca, czasu, rodzaju i skali zagrożeń ludzi, infrastruktury 

technicznej i środowiska naturalnego, 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zaistniałych zagrożeniach, 

3. Zapewnienie obiegu informacji o powstałym zagrożeniu, 

4. Gromadzenie i opracowywanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, 

5. Gromadzenie i opracowywanie informacji o zdarzeniach w celu późniejszej 

analizy. 

 

Do ostrzegania i alarmowania ludności uprawnieni są :  

 kierujący akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia i prognozowanej strefie 

zagrożenia, 

 Prezydent Miasta Białegostoku – Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, a w przypadku jego nieobecności I Zastępca Szefa – Zastępca 

Prezydenta Miasta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

2. Rodzaje alarmów i sposobów ich ogłaszania 

 

AALLAARRMMYY  II  SSYYGGNNAAŁŁYY  AALLAARRMMOOWWEE  
OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  AALLAARRMMUU  

 

Wizualny sygnał 

alarmowy 
 

 

 

 

 

 

Sygnał akustyczny 
 

Modulowany dźwięk syreny 

w okresie trzech minut 

 

Środki masowego przekazu 
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Ogłaszam alarm  

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

.…………………dla…………….… 

OODDWWOOŁŁAANNIIEE  AALLAARRMMUU  
 

Sygnał akustyczny 
 

Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut 

 

 

Środki masowego przekazu 
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuję alarm 

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

………………………dla……………….…. 

 
 

KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  OOSSTTRRZZEEGGAAWWCCZZEE  
  

OOGGŁŁAASSZZAANNIIEE  II  OODDWWOOŁŁYYWWAANNIIEE  KKOOMMUUNNIIKKAATTÓÓWW  

PPRRZZEEZZ  ŚŚRROODDKKII  MMAASSOOWWEEGGOO  PPRRZZEEKKAAZZUU  
1. Uprzedzenie o zagrożeniu 

skażeniami 

OGŁASZANIE 
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: Uwaga! Uwaga!  

Osoby znajdujące się na terenie …….… 

ok. godz. …. min…..może nastąpić 

skażenie …………………………….… 

.(podać rodzaj skażenia)  

w kierunku ……… …(podać kierunek) 
 

ODWOŁANIE 

 
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 ………….…… 

Opracowano na podstawie 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. 2013 poz. 96) 
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Sposoby ogłaszania i odwoływania alarmów: 

 za pomocą elektronicznych syren alarmowych, 

 przy pomocy rozgłośni radiowych,  

 ośrodków TVP i telewizji kablowej, 

 urządzenia nagłaśniające na pojazdach, 

 inne dostępne środki komunikowania się (ulotki, plakaty itd.). 

 

3. Zachowanie się po ogłoszeniu alarmu. 
 

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego: 

1) Osoby znajdujące się w domu powinny:  

 ubrać się;  

 wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień    

w piecu;  

 zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;  

 zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony 

przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę możliwości: latarkę 

elektryczną, koc, odbiornik radiowy itp;  

 zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);  

 pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.  

 

2) Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym 

powinny:  

 przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, 

podróż;  

 udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;  

 pomagać słabszym, chorym, ułomnym;  

 podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych (obrony 

cywilnej).  

 

3) Prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać, należy je ustawić tak, aby nie 

blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów                     

i pasażerowie udają się do najbliższego schronu lub ukrycia. 

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniach należy: 

 nałożyć indywidualne środki ochrony;  

 udać się do najbliższego schronu lub ukrycia i przebywać w nim do chwili             

odwołania alarmu.  

 

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;  
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 przestrzegać ogłaszanych komunikatów oraz wykonywać polecenia organów 

obrony cywilnej.  

 

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy opuścić schron lub ukrycie.  
 


