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4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. 

Podstawowe pojęcia i definicje związane z powiadamianiem ludności.                                                                                                                                                                                    

Informowanie - rozumie się przez to przekazywanie wiadomości o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania 

zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwość uzyskania pomocy przy usuwaniu jego skutków, 

Powiadamianie - przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i 

ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym 

przypadku; 

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, 

Alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, 

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; 

Informowanie ludności o zagrożeniach. 

Realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona, jest za pomocą następujących środków:  

- instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne publicznie za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy 

telekomunikacyjnych (internetowych),  

- instrukcje, poradniki ulotki, plakaty i inne publikatory, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, 

opracowywane przez organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności,  

- komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, podawane w środkach masowego przekazu.  

- komunikaty informacyjne zamieszczone na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. 

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą następujących środków:  
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- dźwiękowe sygnały alarmowe,  

- komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni 

radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych,  

- komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej,  

- komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb, inspekcji i straży,  

- komunikaty przekazywane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych:  

• w radiofonii,  

• w telewizji,  

• za pośrednictwem telefonii cyfrowej (komórkowej i stacjonarnej).  

Komunikaty dzieli się na:  

- informacyjne - zawierają informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego 

ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału pomocy itp.,  

- ostrzegawcze - zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie; (komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek 

profilaktycznych),  

- alarmowe - zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie oraz podawane są wskazówki i polecenia co do sposobów 

postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji miejsc zbiorki dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 

- data i godzina przekazania komunikatu,  

- numer komunikatu, (który to jest komunikat z kolei, dotyczący danego zagrożenia), podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść 

komunikatu),  

- osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz numer jej telefonu,  

- przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia),  



 

140 
 

- obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia,  

- określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat, zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem,  

- ewentualnie - stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność 

umieszczenia takiej informacji).  

Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności należy wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i 

wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców.  Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość 

nadawania komunikatu powinna być większa. Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, by mieć pewność, że 

jego treści dotrą do adresatów.  Materiały na bazie, których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazywane do mediów, należy 

zbierać i archiwizować.  


