
  
 

 

 

 

 

 

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 d źwięk syreny 

w okresie trzech minut 
 

 
 

 
3 minuty  

 

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź 
słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!  

Ogłaszam alarm  (poda ć przyczyn ę, 

rodzaj alarmu itp.) ................................ .  

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

 
 

 

Znak Ŝółty w kształcie 
trójk ąta lub w uzasadnionych 

przypadkach innej figury 
geometrycznej 

 

 
 
 

2 Odwołanie alarmu 

 

Sygnał akustyczny – ci ągły   
dźwięk syreny w okresie trzech 

minut 
 

 

 
 

 
 

3 minuty  

 

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź 
słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!  

Odwołuj ę alarm  (poda ć przyczyn ę, 

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 zagro Ŝeniu 
skaŜeniami 

 
 

 

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

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna:  

Uwaga! Uwaga!  
Osoby znajduj ące si ę na terenie 
.......... około godz. ........ min. ...... 

moŜe nastąpić skaŜenie 
............................... ( poda ć rodzaj 

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

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

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 

Uwaga! Uwaga!  
Odwołuj ę uprzedzenie  

o zagro Ŝeniu ........................ 
(poda ć rodzaj ska Ŝenia) dla 

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

 

2 

 
 

Uprzedzenie  
o zagro Ŝeniu 
zakaŜeniami 

 

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

 

Form ę i treść komunikatu 
uprzedzenia o zagro Ŝeniu 

zakaŜeniami ustalaj ą organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

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

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 

Uwaga! Uwaga!  
Odwołuj ę uprzedzenie  

o zagro Ŝeniu ...................... 
(poda ć rodzaj zaka Ŝenia) dla 

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

3 

 
 

Uprzedzenie 
 o kl ęskach 
Ŝywiołowych  
i zagro Ŝeniu  
środowiska 

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

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: Informacja 

o zagro Ŝeniu i sposobie 
post ępowania mieszka ńców 

....................................................... 
( poda ć rodzaj zagro Ŝenia, 

spodziewany czas wyst ąpienia  
i wytyczne dla mieszka ńców ) 

 

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

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 

Uwaga! Uwaga!  
Odwołuj ę uprzedzenie  

o zagro Ŝeniu ............................  
(poda ć rodzaj kl ęski) dla 
....................................... 

 
 

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skaŜeń   i powiadamiania o ich    wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013, poz. 96). 

 
 


