
Temat: Ostrzeganie i alarmowanie                           25.03.2020 

(podr. s135 – 140 , tabela z rodzajami alarmów nieaktualna) 

Uczeń po lekcji: 

• definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych, 
• charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu, 
• omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych, 
• wskazuje drogi ewakuacji w szkole; 
• potrafi zainstalować w telefonie komórkowym dostępny w miejscu swojego zamieszkania 
system ostrzegania o lokalnych zagrożeniach, 
• wyznacza strefę bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, 
• uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice, 
 

Zagadnienia do realizacji: 

1. Wykrywanie zagrożeń i ostrzeganie 
2. Rodzaje alarmów i zasady postępowania po ich usłyszeniu 
3. Zasady postępowania po usłyszeniu alarmu w szkole 
4. Drogi ewakuacji z budynku szkolnego 

 

W celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych lub działań 

terrorystycznych mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych 

bądź promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania niezbędnych treningów i 

ćwiczeń został utworzony w Polsce jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i 

Alarmowania. 

Podstawowym dokumentem prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej odnoszącym się do 

systemu wykrywania skażeń i alarmowania jest 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. 

W przypadku wykrycia skażenia lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistniałych na skutek 

katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych lub zagrożenia wojennego, 

ludność bezpośrednio zagrożoną informuje się o niebezpieczeństwie za pomocą sygnałów 

alarmowych. 

 W przypadku realnego zagrożenia związanego ze skażeniem, zakażeniem lub klęską 

żywiołową, ludność cywilną powiadamia się o niebezpieczeństwie, podając komunikaty 

ostrzegawcze. 

Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego bądź komunikatu 

ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ 

administracji publicznej. 

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być zastosowane wyłącznie w sytuacji 

rzeczywistego zagrożenia. Wykorzystanie ich w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących 

systemów wykrywania i alarmowania jest możliwe tylko po ogłoszeniu tych treningów lub 

ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, przy zachowaniu 

właściwego wyprzedzenia, i po poinformowaniu o tym miejscowej ludności. 



Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności ważne jest nie tylko skuteczne przekazanie 

sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, ale również odpowiednie 

zachowanie po ich ogłoszeniu oraz odwołaniu. 

 

Alarmowanie -działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych 

terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, sygnału informującego o zagrożeniu 

skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy 

naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia 

wojennego lub wojny 

Ostrzeganie - działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji 

uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań 

zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań 

 

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze są przekazywane z wykorzystaniem 

środków alarmowych, do których zalicza się środki masowego przekazu (takie jak 

regionalne i zakładowe rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne), syreny alarmowe, dzwonki 

alarmowe, megafony, gongi, buczki i brzęczki, dzwony kościelne oraz sygnalizatory świetlne. 

 

W razie ogłoszenia alarmu należy:  

• przerwać wykonywane czynności; 

• odpowiednio się ubrać; 

• wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu 

lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), 

wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach; 

• zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed 

skażeniami, środki opatrunkowe oraz (w miarę potrzeb i możliwości) latarkę 

elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.; 

• zamknąć okna i drzwi oraz opuścić dom/mieszkanie; 

• sprawdzić, czy o alarmie zostali powiadomieni sąsiedzi; 

• spędzić zwierzęta z pastwisk i wybiegów do pomieszczeń gospodarskich lub ukryć je 

w zagłębieniach terenu, wąwozach; 

• pospiesznie udać się do wyznaczonych miejsc ukrycia lub schronów; 

• zabezpieczyć drogi oddechowe, twarz i skórę oraz unikać kontaktu z pozostawionymi 

na zewnątrz przedmiotami; 

• pomóc słabszym, chorym i niepełnosprawnym; 

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb ochronnych. 

 

 

 



Najważniejsze rzeczy, jakie powinieneś ze sobą zabrać, opuszczając miejsce 

zamieszkania: 

• dokumenty osobiste, 

• niezbędne leki (dla siebie i najbliższych), 

• woda i żywność, 

• pieniądze, 

• ubiór odpowiedni do sytuacji i pory roku, 

• okrycie przeciwdeszczowe, 

• indywidualne środki ochrony przed skażeniami, 

• radio na baterie, 

• telefon komórkowy, 

• podręczna latarka. 

 

 



 

 

 



Wykonaj zadania: 

1. Odsłuchaj na stronie epodreczniki.pl sygnały alarmów  

 

Aplikacja na epodreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/Dbgsec6hP 

2. Zastanów się, jak postąpisz po usłyszeniu alarmu pożarowego w szkole. 

 

https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/Dbgsec6hP

