
Rozporządzenie 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. z 2013 poz. 96). 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

Rodzaj 

alarmu 

 

Sposób ogłoszenia i odwoływania alarmów 

 
akustyczny system 

alarmowy 
środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy 

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 

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



POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW 

ALARMOWYCH  

DZIAŁAJ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI – ZACHOWAJ SPOKÓJ 

USTAL POWÓD WŁĄCZENIA SYREN,   

DOSTOSUJ SIĘ DO WYDAWANYCH POLECEŃ 

JEŻELI  JESTEŚ: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeżeli jesteś w domu, pracy, w samochodzie  włącz radio i TV na stację lokalną                                 

(jeśli brak komunikatu są to najprawdopodobniej ćwiczenia, jednak potwierdź                    

to u służb).  

     Wejdź na stronę internetową www.bydgoszcz.pl zakładka „bezpieczna bydgoszcz” 

komunikaty 

2. Jeżeli jesteś na ulicy wejdź do najbliższego obiektu użyteczności publicznej. 

       (  

 

              w budynku (dom, praca,  szkoła) w wolnej przestrzeni (ulica, samochód) 

włącz radio i TV na stację lokalną                                 

(jeśli brak komunikatu są to najprawdopodobniej 

ćwiczenia, jednak potwierdź  to u służb)  

zatrzymaj i zaparkuj samochód, jeżeli posiadasz radio 

CB, włącz je na kanał 19,  gdy zauważysz unoszący się 

obłok skażenia opuść to miejsce prostopadle                          

do kierunku jego przemieszczania się 

wejdź na stronę internetową www.bydgoszcz.pl 

zakładka „bezpieczna bydgoszcz” komunikaty 

wejdź do najbliższego budynku 

zadzwoń do jednej ze służb ratowniczych:               

(112, 997, 998, 999, 986) lub do   Bydgoskiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, tel. 52-58-59-888,                 

komórka  606-859-637, 606-694-199 

zadzwoń do jednej ze służb ratowniczych:              

(112, 997, 998, 999, 986) lub do   Bydgoskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego,                                    

tel. 52-58-59-888, komórka  606-859-637, 606-694-199 

jeżeli jesteś zarejestrowany w Regionalnym Systemie 

Ostrzegania lub systemie miejskim SISMS - CLOUD  

odczytaj informację o zagrożeniu na swoim telefonie 

komórkowym (zarejestruj się) 

jeżeli jesteś zarejestrowany w Regionalnym Systemie 

Ostrzegania lub systemie miejskim SISMS - CLOUD  

odczytaj informację o zagrożeniu na swoim telefonie 

komórkowym (zarejestruj się) 

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/bezpieczna-bydgoszcz/komunikaty-i-ostrzezenia.aspx
http://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/594/
http://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/594/
http://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/594/

