
 

 

GMINA POCZESNA 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ  

NA WYPADEK ZAGROŻENIA? 

NIE WIESZ 

 

 

 

PRZECZYTAJ 

MOŻE BYĆ CI 

TO BARDZO POMOCNE 

 

 

Poczesna  2017 



Spis treści 

Ogólne zasady zachowania się ludności w sytuacjach zagrożenia __ 4 

Ogólne zasady postępowania  w przypadku ogłoszenia alarmu ___ 4 

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie 
na czas klęsk żywiołowych lub katastrof ____________________ 5 

Zagrożenia pożarowe ________________________________ 6 

Zagrożenia pożarowe w lesie ___________________________ 8 

Zagrożenia związane z upałem __________________________ 10 

Zagrożenia związane z mrozami i śnieżycami _______________ 11 

Podróżowanie zimą _________________________________ 12 

Zagrożenia związane  z silnymi wiatrami __________________ 13 

Zagrożenia związane z burzą  i gradobicia __________________ 14 

Katastrofy drogowe _________________________________ 15 

Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCH) ______ 16 

W czasie zagrożenia radiacyjnego – skażenia promieniotwórcze __ 17 

Zagrożenie atakiem bombowym _________________________ 18 

Zagrożenie terrorystyczne _____________________________ 19 

Sygnały alarmowe __________________________________ 22 

Komunikaty ostrzegawcze _____________________________ 23 

 

Niniejsza broszurka ma za zadanie przedstawić główne 

zagrożenia jakie mogą spotkać mieszkańców gminy Poczesna 

oraz przedstawić podstawowe sposoby postępowania na 

wypadek ich zaistnienia.  

Zachęcamy również do zapoznania się z aplikacją mobilną: 

Regionalny System Ostrzegania (RSO) Jest to innowacyjne 

rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o 

zagrożeniach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez 

poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.  

Adresowana jest do użytkowników smartfonów w trzech 

najbardziej rozpowszechnionych aplikacjach mobilnych: 

Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store. 

Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych "RSO" 

lub "Regionalny System Ostrzegania". Aplikacja mobilna 

RSO umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez 

wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. W celu 

zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy pobrać 

aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo 



Wstęp 

Siła przyrody oraz błąd i bardzo często bezmyślność człowieka 

może wywołać różnego rodzaju katastrofy, które mogą być 

bardzo groźne dla naszego bezpieczeństwa i którym będziemy 

musieli się przeciwstawić.  

Na terenie gminy Poczesna wśród najbardziej 

prawdopodobnych   zagrożeń to: pożary, wichury, upały, 

śnieżyce i mrozy, a także katastrofy drogowe i wypadki                    

z niebezpiecznymi środkami chemicznymi. 

Jeśli katastrofa wydarzy się w Twoim miejscu zamieszkania 

władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować 

Ci pomóc. Lecz Ty także musisz być przygotowany. 

Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie 

natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni 

koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu.  

Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie 

szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak 

ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych 

do tymczasowego zakwaterowania, jak ograniczyć skutki 

katastrofy, jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem. 

CO NALEŻY ZROBIĆ?  

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej 

rodzinie zagraża. W tym celu:  

 sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony 

jest na jakiekolwiek zagrożenia.  

 poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, 

sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się 

zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;  

 zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do 

zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do 

przygotowania się i sprawdzenia własnych 

możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni 

kataklizmu; 

 

 

 

 

 



OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ 
LUDNOŚCI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

 

Do ogólnych zasad zachowania się ludności  

w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację  

do trudnych warunków należą: 

 

1) szybkie działanie, ale bez paniki;  

2) ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;  

3) zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego 

życia;  

4) udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;  

5) rozsądne korzystanie z zapasów;  

6) słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania  

w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, 

specjalistyczne grupy ratunkowe);  

7) w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca 

zamieszkania;  

8) wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz 

zabezpieczenie mienia.  

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA  
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU 

 

1) Wysłuchanie sygnału  i rozpoznanie rodzaju alarmu. 

2) Wysłuchanie komunikatu w środkach masowego 

przekazu i powiadomienie najbliższych osób.  

3) Ścisłe stosowanie się do zaleceń przekazywanych  

w komunikatach i przez służby porządkowe. 

4) Realizowanie innych procedur (np. ewakuacji) 

wynikających z treści wysłuchanych komunikatów. 

 

 

 

 

 



KAŻDA RODZINA POWINNA MIEĆ 
PRZYGOTOWANE PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE 

NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH LUB 
KATASTROF 

 

Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, 

wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwiają 

opuszczenie domu przez wiele dni. Możesz potrzebować 

zapasów w celu samodzielnego przeżycia przez trzy lub więcej 

dni. Oznacza to, że powinieneś posiadać zapasy wody, 

żywności i innych przedmiotów na wypadek katastrofy. 

Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie 

trudnego okresu.  

 

WYPOSAŻENIE POWINNO ZAWIERAĆ: 

 

 żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; 

puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól  

i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie 

(witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi 

starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy  

i herbaty) - zapas na okres 3-5 dni przechowywać  

w chłodnym miejscu;  

 

 wodę: wodę należy zgromadzić najlepiej  

w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na 

osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania 

podstawowych zasad higieny;  

 

 odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien 

posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów,  

a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą 

bieliznę, koc lub śpiwór;  

 

 apteczkę pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże,  

w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; 

termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, 

aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel 

aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas 

lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;  

 

 przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do  

gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, 

nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, 

gwizdek, zestaw powinien być spakowany i gotowy 

do zabrania. 

 

 



ZAGROŻENIA POŻAROWE 

OGIEŃ - rozprzestrzenia się szybko  

i najczęściej nie ma czasu na 

zabieranie kosztownych rzeczy czy 

telefonowanie. Po 2 minutach ogień 

może stać się groźny dla życia.  

W ciągu 5 minut cały dom może 

stanąć w płomieniach. Wysoka 

temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. 

Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może 

spowodować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, 

które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować 

osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.  

W czasie powstania pożaru 

 zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich 

dostępnych środków osoby będące w strefie 

zagrożenia;  

 wezwij straż pożarną;  

 przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych 

środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia 

pomocy osobom zagrożonym w przypadku 

koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. 

Czynności te wykonuj w taki sposób aby nie doszło 

do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi 

będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień 

i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych  

i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego 

prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku 

powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu 

decyzji;  

 jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na 

ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka 

spowoduje tylko zwiększenie płomienia;  

 nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod 

napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;  

 nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie 

opanować; 

 wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne 

miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy; 

 gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy 

drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj 

innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez 

okno jeśli jest to możliwe);  



 jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij 

drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez 

nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc;  

 jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to 

zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś nie 

palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż 

przy podłodze. Dym i gorące powietrze unosi się do 

góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne; 

 opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich 

domowników. Dzieci potrafią chować się przed 

ogniem w miejscach, z których ich nie widać:  

w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.; 

Po pożarze  

 nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku 

zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest 

bezpieczny pod względem budowlanym, 

energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być 

osłabione i wymagać naprawy;  

 gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w 

pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do gminy lub 

skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi 

poszkodowanych;  

 wezwij agenta ubezpieczeniowego przed 

wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś 

dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela;  

wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone 

były na wysoką temperaturę i dym;  

 jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię 

nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysoką 

temperaturę przez wiele godzin. Jeśli otworzysz drzwi 

przed jej wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz  

w połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz sejfu 

może spowodować zapalenie się zawartości;  

 jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest 

niebezpieczny to musisz opuścić dom:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGROŻENIA POŻAROWE W LESIE 

Na terenie gminy Poczesna lasy zajmują ponad 16% jej 

powierzchni. W związku z tym w naszej gminie, szczególnie  

w okresach suszy, stanowić to może poważne zagrożenie dla 

naszego bezpieczeństwa.  

Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nieostrożnością 

ludzi oraz nagminnym naruszaniem przepisów 

przeciwpożarowych, przede wszystkim:  

 używaniem otwartego ognia w lasach, to jest: 

paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli,  

 wyrzucaniem niedopałków papierosów  

z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów 

oraz pociągów,  

 wypalaniem roślinności i pozostałości rolniczych. 
 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożarów  

w lasach należy przestrzegać kilka podstawowych zasad:  
 

1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,  

2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, 

torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od 

granicy lasów zabronione jest:  

a) używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego 

zabezpieczenia przed iskrzeniem,  

b) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do 

tego celu  

c) pozostawianie roznieconego ognia,  

d) korzystanie z otwartego płomienia,  

e) wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości 

roślinnych,  

f) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach 

utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu 

ludzi, a także porzucanie nie ugaszonych zapałek lub 

niedopałków papierosów,  

g) dopuszczanie się innych czynności mogących 

wywołać niebezpieczeństwo pożaru.  

3. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi 

tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.  

4. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego 

w lasach:  

0 - brak zagrożenia,  

I - zagrożenie małe,  

II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,  

III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać 

ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć 

uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.  
5. Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się 

do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo 

 



Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru  
 

Oceń sytuację:  
 

1) Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się 

pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na 

niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub 

ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia.  

W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, 

wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy 

łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić 

rozprzestrzenianie się ognia.  

Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną 

lub służby leśne.  

2) Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy 

dostępnych ci środków:  

 sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie - 

uciekaj, 

 sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru, 

 niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie 

zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , 

POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne 

osoby: sołtys, leśniczy lub strażnik leśny, 

 podaj zebrane wcześniej informacje – cechy 

charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest 

zagrożenie dla miejscowości), 

 podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz 

numer telefonu, z którego dzwonisz.  

 

PAMIĘTAJ!  
 

 

1. W przypadku 

rozprzestrzeniania się 

pożaru ewakuuj się w 

kierunku prostopadłym do 

kierunku wiatru.  
 

2. Jeśli znajdziesz się w 

strefie zadymienia pochyl 

się nisko (przy ziemi jest 

mniej dymu) oraz osłoń 

usta i nos chustką lub 

częściami odzieży. 

 

 

 



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UPAŁEM 
 

Zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może 

spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać 

podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do 

udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz 

termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub 

przegrzania.  
 

Objawami oparzenia słonecznego są zaczerwienienie  

i pieczenie skóry, możliwe swędzenie, gorączka, ból głowy; 

Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, zmyj olejki (kremy). 

Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody. Jeśli na 

skórze występują pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek  

i skorzystaj z pomocy medycznej.  
 

Objawy przegrzania są następujące: osłabienie, zawroty 

głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni 

(zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności;  

Pierwsza pomoc: połóż poszkodowaną osobę w chłodnym 

miejscu (nogi unieś na wysokość 20 - 30 cm). Poluzuj ubranie. 

Użyj zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia 

temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą, małymi 

łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli występują 

wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej.  

W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu 

i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku. 
 

Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego 

ocieplenia: 

 ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu 

zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego 

promieni;  

 utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, 

stosując żaluzje w drzwiach i oknach;  

 przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to 

możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na 

najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła 

słonecznego;  

 spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki;  

 regularnie pij duże ilości wody.  

 ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych.  

 ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające 

możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka,  

o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie 

słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała;  

 noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz  

i głowę przed nadmiernym nagrzaniem;  

 unikaj zbytniego nasłonecznienia.  



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE 
Z MROZAMI I ŚNIEŻYCAMI 

Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć 

niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić 

trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych na odmrożenie 

części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne 

wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość 

palców nóg, nosa, małżowin usznych. 
 

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna 

ciała spada poniżej -35 °C. Objawami wychłodzenia są 

zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie, powolna 

mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność.  

Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub 

wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij 

przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj 

całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym 

ciałem. 
 

Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą,  

przed próbą reanimacji. 

 

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o 

temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne części ciała 

nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu 

osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem, w 

szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego 

schronienia. Unikaj podawania kawy - ze względu na zwartość 

kofeiny, nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych 

wskazań. 
 

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei                         

i zamieci:  

 słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych 

przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;  

 w czasie opadów pozostań w domu;  

 jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież 

wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym 

miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na 

miejsce przeznaczenia;  

 zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i 

oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, 

zwały śniegu na dachach budynków;  

 jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylacje 

pomieszczeń;  
  

 



PODRÓŻOWANIE ZIMĄ 

PAMIĘTAJ, że jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych  

w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu 

zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek 

unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas 

podróżowania. 

 

1) jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie 

publicznych środków transportu. Jeśli podróżujesz 

samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, 

informuj innych o swoim planie podróży;  

2) używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów;  

3) przygotuj swój samochód do zimy;  

4) trzymaj "zimowy zestaw" w bagażniku swojego samochodu 

(łopatkę do śniegu, migające światło, rękawice, czapkę, koc, 

linę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą 

kamienną, kable do akumulatora);  

5) pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie 

łagodzenie skutków zimy na drogach;  

6) jeśli znajdziesz się na bezludnych obszarach leśnych lub 

rolnych, rozepnij dużą płachtę najlepiej jaskrawą na śniegu 

by zwrócić uwagę ratowników, lub samolotów ratunkowych, 

co pewien czas dawaj sygnały światłami i klaksonem;  

7) jeśli śnieg uwięzi Cię w twoim samochodzie:  

 zjedź z głównego pasa, włącz światła alarmowe  

i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie samochodu; 

 pozostań w swoim samochodzie by ratownicy mogli 

łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź z samochodu o ile nie 

masz w zasięgu widoczności budynków, w których 

mógłbyś znaleźć schronienie. Bądź ostrożny, odległość 

obserwowana poprzez zamieć śnieżną może być myląca, 

nawet niewielka odległość może być niemożliwa do 

pokonania w głębokim śniegu i zamieci;  

 wyłączaj silnik i ogrzewanie na dziesięć minut w ciągu 

każdej godziny w celu utrzymania ciepła. Kiedy silnik 

pracuje, lekko otwórz okno w celu wentylacji. Uchroni cię 

to przed zatruciem tlenkiem węgla. Okresowo usuwaj 

śnieg i lód z rury wydechowej;  

 wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna osoba musi 

stale czuwać by obudzić wszystkich, gdy zauważy 

nadchodzącą pomoc;  

 bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. Ogranicz 

potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania  

i radia zależnie od możliwości;  

 w nocy, włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy 

mogli Cię zobaczyć; 

 



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE  
Z SILNYMI WIATRAMI 

Wichury (silne wiatry) - występują powodowane najczęściej 

szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. 

Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym  

i jesiennym.  

PRZED NADEJŚCIEM WICHURY: 

 słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez 

rozgłośnie radiowe i telewizyjne;  

 sprawdź, czy poszycie na dachu jest solidnie przymocowane; 

gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz to za konieczne - 

zabezpiecz je odpowiednio;  

 uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w 

przypadku porwania ich przez wiatr;  

 pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz 

pomieszczenia, w których się znajdują;  

 upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy.  

 sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy.  

 upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z 

powagi sytuacji;  

W CZASIE SILNYCH WIATRÓW: 

 zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne;  

 jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, 

dopóki wichura nie przejdzie;  

 nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami 

reklamowymi i drzewami;  

 nie spaceruj też pod balkonami;  

 wyłącz główny wyłącznik prądu  

 schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala 

od oszklonych okien, sufitów i drzwi;  

 słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz 

przestrzegaj w nich przekazywanych zasad zachowania się;  

 jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację wyrusz tak szybko, jak 

to tylko możliwe. Opuszczając mieszkanie wyłącz energię 

elektryczną, główny zawór wody oraz zabezpiecz dom. 

Zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;  

i zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą 

odzież;  

PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW:  

 zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych;  

 uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw  

w swoim domu;  

 nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie 

energetyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów;  

 jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno 

domu, jak i jego wyposażenia;  

 sprawdź instalację w zniszczonym domu;  



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BURZĄ  
I GRADOBICIEM 

Burza - najczęstszą przyczyną jej 

występowania jest powstanie chmur 

burzowych na skutek silnych, pionowych 

ruchów powietrza. Zjawisko to ma 

miejsce najczęściej w okresie letnim. 

Burzy często towarzyszą wyładowania 

atmosferyczne, ulewy i gradobicia.  

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WYSTĄPIENIE BURZY: 

 ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta 
gospodarskie, uprawy polowe od skutków burzy;  

 przygotuj swoje mieszkanie (dom):  

o zabezpiecz rynny i inne części budynku;  

o zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą 

ulec zniszczeniu;  

o sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych  

i rowów;  

PODCZAS BURZY I GRADOBICIA:  

 jeżeli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bezpieczne 

schronienie i pozostań do czasu jej zakończenia;  

 jeśli jesteś w domu:  

o zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów 

przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;  

o pozostań w nim z dala od oszklonych okien, 

sufitów i drzwi;  

o w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta 

domowe i hodowlane;  

o trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz 

dodatkowe baterie;  

o miej włączone radio w celu zapoznania się  

z aktualnymi komunikatami;  

o wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia 

elektryczne oraz anteny;  

o jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu  

i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod 

drzewami, przewodami elektrycznymi itp.;  

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi informuj straż pożarną,  

a w przypadku zerwania linii energetycznych  

zgłoś to pogotowiu energetycznemu. 

PO BURZY I GRADOBICIU:  

 udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym 
osobom;  

 nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one 

bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń - 
wezwij pomoc;  



KATASTROFY DROGOWE 

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność 

przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie wystąpienia 

katastrofy i wypadku drogowego.  

Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek 

znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonywania 

w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.  

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU  

DROGOWEGO TO:  

 zabezpiecz miejsce zdarzenia (wyłącz zapłon  

w uszkodzonych samochodach), 

 w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty 

ostrzegawcze (własny lub z pojazdów 

poszkodowanych).W nocy oświetl miejsce wypadku 

światłami swojego samochodu, 

 wezwij służby ratownicze, policję, pogotowie 

(połączenie z numerami alarmowymi 112, 998, 997, 

999 jest bezpłatne, CB - radio kanał 9 dla wszystkich 

służb na hasło „RATUNEK” pierwszeństwo rozmów 

na wszystkich kanałach),  

 udziel pierwszej pomocy przed medycznej 

poszkodowanym, 

 jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń 

z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyną 

kolejnego, groźniejszego wypadku i nie tamowały 

ruchu. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na 

powstałe uszkodzenia, należy koniecznie 

zabezpieczyć to miejsce trójkątem ostrzegawczym, 

włączeniem świateł awaryjnych itp.,  

P A M I Ę T A J  ! ! !   
 

Aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą,  

bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do 

czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze.  

Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć  

w podobnej sytuacji. 

 

 

 



UWOLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW 
CHEMICZNYCH (NŚCh) 

Na terenie naszej gminy może ono nastąpić poprzez wypadki  

z udziałem pojazdów je przewożących.  

ZAPAMIĘTAJ ! 

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne 

są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami  

z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj 

niebezpiecznej substancji według międzynarodowych 

oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu. 
 

33 
- nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa – np. 33 – substancja  

  łatwopalna; 22 skroplony gaz; 66 – silna trucizna 

1203 
- nr substancji wg wykazu ONZ – np. 1203 – benzyna;  

 1202 – olej napędowy (opałowy) 
 

a) Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh – powiadom 

natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj 

istotne dane: miejsce zdarzenia, charakter zdarzenia, swoje dane. 

b) Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, 

aby zminimalizować ryzyko zatrucia. 

c) Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku 

wiatru. 

d) Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr 

ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub 

wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szaliki, 

ręczniki, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe. 

e) Jeśli jesteś w samochodzie – zamknij okna, włącz wentylację 

wewnętrzną – staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia. 

f) Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub 

komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu. 

g) Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które 

uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością 

bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic. 

h) Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki 

chemiczne przenikną do Twojego domu to: 

 włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle 

do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby 

ratownicze), 

 uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – 

oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych 

ręczników 

 oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp, 

 zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób 

niepełnosprawnych, zwierząt domowych, 

 pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych 

drzwiach – w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo 

skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje np. do 

sąsiadów. W przypadku amoniaku – kieruj się do 

pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach, 

 wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem, 

 nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. 



W CZASIE ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO – 
SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE 

W CZASIE ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO: 

1. Zachowaj spokój. Nie każdy wypadek, związany  

z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla 

Ciebie niebezpieczny.  

2. Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową 

lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, 

stopnia zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość 

rozprzestrzeniania się - wykonuj zalecenia wynikające  

z komunikatów.  

3. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz - weź 

prysznic, zmień buty i odzież oraz schowaj rzeczy noszone 

na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij.  

4. Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonuj je 

niezwłocznie. 

5. W przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu. 

Zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi. Wyłącz 

klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewne itp. Miej 

przy sobie cały czas włączone radio bateryjne. Zamknij 

(uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe. Udaj się do 

piwnicy lub innych pomieszczeń, poniżej powierzchni 

gruntu; pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu, aż 

władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest już 

bezpiecznie. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta  

i nos mokrym ręcznikiem.  

6. Ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu 

paszą.  

7. Nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. 

8. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach. 

9. Niezabezpieczoną żywność, przed schowaniem dokładnie 

opłucz.  

10. Zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody  

z niepewnych źródeł.  

11. Dalej postępuj, zgodnie z zaleceniami określonymi przez 

władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia 

skażeniem promieniotwórczym.  

PO ODWOŁANIU ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO: 

1. Opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń  

o skażeniu poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym.  

2. Unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka 

od twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez 

lokalny urząd sanitarny.  

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą 

najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty 

żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.  
 



ZAGROŻENIE ATAKIEM BOMBOWYM 

 

Jeżeli zauważyłeś przedmiot (pakunek, torbę, urządzenie, itp.) 

niewiadomego pochodzenia pozostawione bez opieki, co do 

którego zachodzi podejrzenie, że może to być bomba NIE 

DOTYKAJ! NIE ZAGLĄDAJ!, postaraj się zabezpieczyć 

miejsce znalezienia przedmiotu by uniemożliwić dostęp do 

niego osób trzecich - o jego zlokalizowaniu natychmiast 

powiadom administratora obiektu lub Policję.  

 

JEŚLI OTRZYMASZ INFORMACJE „O BOMBIE” 

TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM 

 zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę,  

 nie lekceważ informacji o „bombie”, rozmawiaj konkretnie 

i rzeczowo, zapamiętaj jak najwięcej informacji 

 przedłużaj rozmowę (np. udając trudności w zrozumieniu) 

by uzyskać jak najwięcej szczegółów 

 zapisuj lub nagraj przebieg rozmowy, czas, sposób 

mówienia dzwoniącego, przekazaną informację;  

 jeśli informacja dotarła e-mailem - zapisz i wydrukuj 

 o otrzymanej informacji powiadom administratora obiektu 

lub Policję  

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  

ALARMU BOMBOWEGO 

 pomyśl, którędy można się ewakuować z budynku, dworca, 

galerii handlowej lub innych zatłoczonych miejsc 

 odsuń się od ciężkich lub łatwo tłukących się przedmiotów, 

 pamiętaj by nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki i 

nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków 

 ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z 

miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o 

zagrożeniu jak najwięcej osób, będących w strefie 

zagrożonej lub kierujących się w jej stronę (informację 

przekazuj w sposób nie powodujący paniki) 

 po ogłoszeniu ewakuacji zachowaj spokój, zabierz rzeczy 

osobiste (torbę, kurtkę, telefony komórkowe), sprawnie 

opuść zagrożone miejsce 

 po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, 

przejmuje ona kierowanie akcją 

 w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę 

zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy 

to również innych cennych przedmiotów) - życie jest 

ważniejsze. 

 
 
 
 
 



ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 
 

Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego 

niebezpiecznego narzędzia!!! 
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STRZELANINY 

 jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozległy się strzały, 

uciekaj z miejsca zagrożonego - nie ratuj rzeczy osobistych 

i nie staraj się za wszelką cenę pomagać innym  

 biegnij pochylony, obserwuj teren i myśl którędy możesz 

się wydostać z miejsca zagrożonego  

 jeżeli nie możesz uciekać, szukaj naturalnych osłon które 

ochronią Cię przed pociskami np. grubych ścian, murków 

czy drzew- połóż się na ziemi osłoń rękami głowę, nie 

ruszaj się do końca strzelaniny, w miarę możliwości 

obserwuj otoczenie, czekaj na działanie Policji  

 jeżeli chowasz się za samochodem, jako zasłonę 

wykorzystaj miejsce ulokowania silnika  

 jeżeli nie możesz wydostać się z budynku, a napastnik 

Ciebie nie zauważył, ukryj się w jakimś pomieszczeniu:  

 zachowaj ciszę 

 zabarykaduj drzwi, ciężkimi przedmiotami np. szafka 

 wyłącz źródła dźwięku i światła np. telewizor, radio, 

 wycisz telefon 

 schowaj się w ciemnym rogu pomieszczenia lub za 

meblami 

 jeżeli w pomieszczeniu do którego wszedłeś są jakieś 

osoby, kieruj nimi wydając polecenia wykonania 

powyższych czynności, poleć im w miarę możliwości 

rozproszyć się i ukryć za meblami w pomieszczeniu 

 słuchaj odgłosów z zewnątrz 

 bez względu na to co się dzieje zachowuj bezwzględną 

ciszę, nie wychodź z pomieszczenia czekaj na przybycie 

służb ratowniczych 

 jeżeli jesteś bezpieczny ukryty w pomieszczeniu dzwoń 

na numer alarmowy, rozmawiaj cicho i nasłuchuj 

odgłosów z otoczenia, przekaż:  

• o co i gdzie się wydarzyło 

• lokalizację sprawcy i kierunek poruszania 

• liczbę sprawców, ich opis i uzbrojenie 

• podaj liczbę poszkodowanych 

• odpowiadaj na pytania operatora 

 jeżeli nie możesz rozmawiać pozostaw aktywne 

połączenie i pozwól słuchać operatorowi  

 jeżeli nie masz możliwości uciekać lub ukryć się,  

a sprawca którego celem jest zabicie jak największej liczby 

osób zmierza w Twoim kierunku i znajdujesz się  

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – podejmij 

walkę z napastnikiem:  

 PAMIĘTAJ!- walczysz o swoje życie 



 wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj się na 

moment odwrócić uwagę napastnika 

 musisz zaatakować z pełną determinacją i agresją  

 do walki możesz wykorzystać przedmioty które masz w 

pobliżu: krzesło, nożyczki, długopis, dezodorant w sprayu 

 walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wołaj 

pomocy - inne ukryte osoby mogą udzielić ci wsparcia  

 po zakończeniu strzelaniny i uwolnieniu będziesz 

przesłuchiwany przez Policję dlatego czekaj cierpliwie na 

zakończenie czynności 

JEŻELI STAŁEŚ SIĘ ZAKŁADNIKIEM 
 

RÓB, CO CI KAŻĄ. NIE GRAJ BOHATERA  

I NIE STAWIAJ OPORU NIE DYSKUTUJ  

TO MOŻE TYLKO POGORSZYĆ SYTUACJĘ.  

TWOIM CELEM POWINNO BYĆ PRZETRWANIE  

 

 nie uciekaj, jeżeli to możliwe, połóż się na ziemi, 

wykorzystaj naturalne osłony (np. ściana, schody, meble), 

rękami chroń głowę, staraj się zachować spokój 

 jeżeli masz możliwość nie kładź się na ciągach 

komunikacyjnych lub pod oknami 

 unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z napastnikiem – 

może to wzbudzić jego agresję 

 nie odwracaj się tyłem do napastnika 

 wykonuj polecenia napastników, jeżeli oczekują od ciebie 

odpowiedzi, udziel jej po dłuższym namyśle- unikaj 

dyskutowania, częstego zadawania pytań, gwałtownych 

ruchów, obraźliwych zwrotów 

 zawsze pytaj napastników o pozwolenie np. pójścia do 

toalety, wstania, otwarcia torby itp., 

 na żądanie napastników oddaj im przedmioty osobiste 

 nie zwracaj na siebie uwagi napastników 

 pozbądź się niepostrzeżenie oznaki pozycji zawodowej – jej 

identyfikacja może spowodować agresję napastników  

 stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastników 

wody, posiłku, opatrunku, możliwości skorzystania z 

toalety, udzielenia pomocy innej osobie), realizuj je  

i wyznaczaj kolejne 

 stawiaj sobie przyszłe cele (co będziesz robił po 

uwolnieniu?) - umacnia to wolę przeżycia,  

 staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – 

myśl pozytywnie 

 staraj się dbać o higienę osobistą 

 stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do 

współwięźniów – wśród nich może znajdować się napastnik 

 nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i słabych punktów – 

kontroluj swoje reakcje i wypowiedzi 



 staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących 

porywaczy i otoczenia – twoje zeznania mogą pomóc 

Policji w dalszych działaniach 

 bądź świadom, że przy wydłużającym się czasie uwięzienia, 

u ciebie lub u współwięźniów może obudzić się „syndrom 

sztokholmski” (sympatyzowanie z prześladowcami, chęć 

pomagania im) 

 nie blokuj drogi ucieczki napastników  

JEŻELI ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY W WYNIKU 

NEGOCJACJI LUB UDAŁO CI SIĘ UCIEC STARAJ SIĘ 

PRZEKAZAĆ POLICJI JAK NAJWIĘCEJ 

SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT 

 napastników (liczba, opis wyglądu, broń i wyposażenie, 

zachowanie, charakterystyczne cechy) 

 obiektu oraz miejsca przetrzymywania zakładników 

 zakładników (liczba, stan zdrowia, charakterystyczne 

cechy, itp.) 

 innych elementów mogących zagrażać zakładnikom lub 

interweniującym policjantom 

JEŻELI ZNALAZŁEŚ SIĘ W CENTRUM LUB  

W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU AKCJI 

ANTYTERRORYSTYCZNEJ PAMIĘTAJ! 

Akcja służb ratowniczych zawsze wywołuje zamieszanie  

i panikę, towarzyszą jej krzyki, wybuchy, strzały 

 nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych 

ruchów – policjanci mogą uznać Cię za napastnika 

 połóż się za najbliższym ukryciem, trzymając ręce  

z otwartymi dłońmi na wysokości głowy 

 nie próbuj pomagać, nie atakuj napastników 

 słuchaj i wykonuj polecenia i instrukcje dawane przez 

policjantów – bądź świadom, że będą to działania 

gwałtowne, wykluczające jakiekolwiek namiastki 

sprzeciwu – nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub próbą 

dyskusji 

 nie dotykaj, nie podnoś przedmiotów pozostawionych przez 

napastników lub policjantów 

 nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących 

 po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opuść je 

jak najszybciej, nie zatrzymując się 

 w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, 

odpowiadaj na pytania osoby prowadzącej przesłuchanie 

(przedstaw się i opowiedz, jak znalazłeś się w miejscu 

zamachu) – bądź świadom, że do chwili potwierdzenia 

twojej tożsamości i wykluczenia udziału w grupie 

napastników, będziesz traktowany jak przestępca  

 

 



S Y G N A Ł Y  A L A R M O W E  

 

 

Rodzaj 

alarmu 

Sposób ogłaszania 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……….. 

 

 

 

 



K O M U N I K A T Y  O S T R Z E G A W C Z E  

Rodzaj 

komunikatu 

Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny 
system 

alarmowy 
środki masowego przekazu 

akustyczny 
system 

alarmowy 
środki masowego przekazu 

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 

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

(rodzaj skażenia)  

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

Uprzedzenie  

o zagrożeniu 

zakażeniami 

 

Formy i treść komunikatu uprzedzenia o 

zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
  

Uprzedzenie  

o klęskach 

żywiołowych  

i zagrożeniu 

środowiska 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  

Informacja o zagrożeniu i sposobie 

postępowania mieszkańców 
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

alarm o klęskach ............ dla .......... 



. 

 

 

 Pogotowie Ratunkowe   –  999 

 Straż Pożarna    –   998 

 Policja     –  997 

 Pogotowie elektroenergetyczne  –  991 

 Telefon alarmowy  

z telefonów komórkowych  –   112 

 

 Urząd Gminy w Poczesnej  -  (czynny w godzinach 

pracy Urzędu)                                                     

                                     –   034 327 4116 

                                  –   034 3274166 

 Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (czynny całodobowo)  

–  034 322 92 00 

–  034 378 51 01 

–  034 378 51 02 

 Dyżurny Komisariatu Policji w Poczesnej: (czynny 

całodobowo) –  034 3690918 
 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

                                      –     034 344 99 00 

                               –     034 344 99 01 

 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

                                  –     034 360 11 61 
 

 

 

 

 

Niniejsza broszurka została wydana dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  

ze środków  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego 
 

 

Tekst na podstawie materiałów pochodzących od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach - Wydziału Zarządzania Kryzysowego opracowała Mariola Pietrusińska –inspektor  

ds. Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Urzędu Gminy 

Poczesna. 

Druk: Drukarnia LINE LAB Paweł  Wolański ul Lotników 27  42-202 Częstochowa  


