
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

 
Sposób ogłoszenia alarmów 

Lp.  Rodzaj alarmu 
akustyczny system alarmowy środki masowego 

przekazu 
wizualny sygnał 

alarmowy 

1 Ogłoszenie alarmu 
Sygnał akustyczny – modulowany 
dźwięk syreny w okresie trzech 
minut 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm 
(podać przyczynę, rodzaj 
alarmu itp. ) dla ……….. 

Znak Ŝółty 
w kształcie 
trójk ąta lub 
w uzasadnionych 
przypadkach innej 
figury 
geometrycznej 

2 Odwołanie alarmu 
Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk 
syreny w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm 
(podać przyczynę, rodzaj 
alarmu itp. ) dla ……… 

 

 
 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 
 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

LP. Rodzaj 
komunikatu 

akustyczny 
system 

alarmowy  

środki masowego 
przekazu  

akustyczny system 
alarmowy  

środki masowego przekazu  

1 
Uprzedzenie 
o zagro Ŝeniu 
skaŜeniami 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Osoby 
znajdujące się na 
Terenie …………………… 
około godz. …. min. …….. 
moŜe nastąpić skaŜenie 
(podać rodzaj skaŜenia ……) 
w kierunku 
…………………. 
(podać kierunek) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 
 
(podać rodzaj skaŜenia) 
dla 

2 
Uprzedzenie 
o zagro Ŝeniu 
zakaŜeniami 

 
Formę i treść komunikatu 
uprzedzenia 
o zagroŜeniu zakaŜeniami 
ustalają organy 
Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 
 
(podać rodzaj zakaŜenia) 
dla 

3 

Uprzedzenie 
o kl ęskach 
Ŝywiołowych 
i zagro Ŝeniu 
środowiska 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Informacja o zagroŜeniu i 
sposobie 
postępowania mieszkańców 
……………… 
(podać rodzaj zagroŜenia, 
spodziewany czas 
wystąpienia i wytyczne dla 
mieszkańców) 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagroŜeniu 
 
(podać rodzaj klęski) 
dla 

 
 
 



 

                                     Ogłoszenie ala rmu 
 

 
 

 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Ogłaszam alarm ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
                                                 (poda ć przyczyn ę, rodzaj alarmu itp. ) 
 
 dla ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
                                                                           Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                                w Węgorzewie 
 
 
 
 
 
 

                                   Odwołanie alarmu  
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuj ę alarm ……………………………………… ………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
                                                 (poda ć przyczyn ę, rodzaj alarmu itp. ) 
 
 dla ……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                           
                                                                 Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                            w Węgorzewie 
 



 

1). Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami.                                   
     a. ogłoszenie komunikatu: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Osoby znajduj ące się na terenie …………………………  
…………………………………………………………………………………………………. 
około godz. ……………… min. ……………………..mo Ŝe nastąpić skaŜenie …….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                     (poda ć rodzaj ska Ŝenia ) 
w kierunku ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                     (poda ć kierunek ) 
 
                                                                           Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                            w Węgorzewie 
 
 
     b. odwołanie komunikatu: 

 
                                
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuj ę uprzedzenie o zagro Ŝeniu …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                     (poda ć rodzaj ska Ŝenia ) 
 
 dla ……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                           
                                                                 Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                            w Węgorzewie 
 
 
 
 



2). Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami.                                   
     a. ogłoszenie komunikatu: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Form ę i treść komunikatu uprzedzenia o zagro Ŝeniu zaka Ŝeniami ustala 
(W)PPIS 
 
 
                                                                           Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                                 w Węgorzewie 
 
 
     b. odwołanie komunikatu: 

 
                                
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuj ę uprzedzenie o zagro Ŝeniu …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                     (poda ć rodzaj zaka Ŝenia ) 
 
 dla ……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                           
                                                                 Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                            w Węgorzewie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3). Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami.                                   
     a. ogłoszenie komunikatu: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Informacja o zagro Ŝeniu i sposobie post ępowania mieszka ńców ………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
                      (podać rodzaj zagro Ŝenia, spodziewany czas wyst ąpienia i wytyczne dla mieszka ńców ) 
 
 
                                                                           Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                                w Węgorzewie 
 
 
 
 
     b. odwołanie komunikatu: 

 
                                
 
 
 

 
 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
 
Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuj ę uprzedzenie o zagro Ŝeniu …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                     (poda ć rodzaj kl ęski ) 
 
 dla ……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                           
                                                                 Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego 
                                                                                            w Węgorzewie 
 
 
 
 


