
SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI 

System ochrony ludności (osób, dóbr, środowiska) realizuje cztery główne zadania:  

1.    Zapobieganie zagrożeniom i minimalizacja potencjalnych strat.  

      W zadaniu tym mieszczą się następujące przedsięwzięcia: 

a. − prace legislacyjne i badania naukowe;  
b. − analiza zagrożeń (przyczyn, charakteru i skutków);  
c. − analiza społeczno- ekonomicznych implikacji zagrożeń;  
d. − tworzenie rezerw i zapasów;  
e. − budżetowanie i organizowanie;  
f. − realizacja budowli i systemów zabezpieczających;  
g. − przygotowanie służb ochrony ludności i powszechna edukacja społeczeństwa;  
h. − racjonalne zagospodarowanie przestrzenne;  
i. − egzekwowanie przestrzegania przepisów ochronnych.  

2.    Przygotowanie się na sytuacje trudne.  

Przygotowanie to oznacza kompleks przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych mających 
na celu podniesienie i osiągnięcie gotowości do poradzenia sobie z przewidywanymi lub 
niespodziewanymi zagrożeniami, godzącymi w bezpieczeństwo ludzi, dóbr i środowiska 
naturalnego. 

Zadanie to obejmuje m.in.: 

a. − weryfikację planów operacyjnych;  
b. − ćwiczenia i treningi zgrywające;  
c. − doraźne szkolenia ludności;  
d. − odtwarzanie rezerw i zapasów;  
e. − organizowanie stanowisk kierowania;  
f. − alarmowanie i powiadamianie.  

3.     Reagowanie w miarę racjonalnie w warunkach zagrożenia.  

Reagowanie na zagrożenia obejmuje kompleks przedsięwzięć interdyscyplinarnych, 
podejmowanych w celu likwidacji źródeł zagrożeń, ograniczenia ich rozmiarów i skutków a 
także ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym.  

Obejmuje ono m.in.: 

a. − organizowanie ośrodków kierowania i koordynacji;  
b. − mobilizowanie służb ratowniczych i ochotników;  
c. − informowanie władz, środków masowego przekazu i społeczeństwa;  
d. − ratownictwo i ewakuację;  
e. − udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy poszkodowanym;  
f. − zapewnienie porządku w strefach zagrożenia (klęski);  
g. − wsparcie przez siły zbrojne;  



h. − samoobronę (samoochronę) powszechną.  

4. Odbudowę racjonalną i bardziej odporną na zagrożenia.  

Stanowi ona kompleks przedsięwzięć krótko i długoterminowych służących usunięciu 
skutków zagrożenia, przywróceniu normalnych warunków funkcjonowania społeczeństwa, 
gospodarki i środowiska, a także w celu usunięcia przyczyn zagrożenia, zapobieżenia ofiarom 
i stratom oraz powtórzenia zjawisk niebezpiecznych. Zadanie to obejmuje: 

a. − odbudowę krótkoterminową (przywrócenie niezbędnych standardów życia);  
b. − odbudowę długoterminową (do kompletnej odbudowy całego obszaru objętego   

klęską);  
c. − wykrywanie i badanie przyczyn zagrożeń;  
d. − analiza skutków zjawisk niebezpiecznych i katastrof;  
e. − doskonalenie celów i metod prognozowania.  

 

 

                               Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96) 

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 żółty  
w kształcie 
trójkąta 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 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 (podać rodzaj 
skażenia) dla 

2 Uprzedzenie o 
zagrożeniu 
zakażeniami 

 Formę i treść komunikatu 
uprzedzenia o zagrożeniu 
zakażeniami ustalają 
organy Państwowej 

 Powtarzana trzykrotnie 
Zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie  



Inspekcji Sanitarnej 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 

 
 

 


