
 

Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy 

Europejski numer alarmowy 112 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż Pożarna 998 

Policja 997 

Straż Miejska 986 

 SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112 

Służba Dyżurna 

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy 

196 56 

443-01-12 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

Pogotowie gazowe 992 

Pogotowie energetyczne  

 Wszystkie dzielnice oprócz Wesołej 22 821 31 31 

 Dzielnica Wesoła  22 340 41 00 - wybrać rejon energetyczny Mińsk Mazowiecki - 

obszar Otwock 

Pogotowie ciepłownicze 993 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994 

TOURIST EMERGENCY HELPLINE  

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów 

(w godz. 8.00 – 18.00 przez cały rok, 

w godz. 8.00 – 20.00 od 1 czerwca do 30 września) 

22 278 77 77 

608 599 999 

Informacja o numerach telefonów 118-913 



 

 
 

SYGNAŁY ALARMOWE 

RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW 

OSTRZEGAWCZYCH 

 

 

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  

 

 

 

czas trwania sygnału – 3 minuty 

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 

 

 

 

              czas trwania sygnału – 3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję alarm 

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... 

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

 



KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Rodzaj  

komunikatu 

Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwoływania 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 ...................... (podać rodzaj 

skażenia)  

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

Uprzedzenie  

o zagrożeniu zakażeniami 

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia  

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy  

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie  

o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj 

zakażenia)  dla .................. 

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

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWA ŻNIE 

I  BEZ PANIKI 
 

 o włączeniu radioodbiornika, telewizora lub Internetu 

 postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach 

 powiadom rodzinę i sąsiadów o zagrożeniu 

 wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś źródła ognia 

PAMIĘTAJ  ! ! !  



 

DANE KONTAKTOWE, TELEFONY ALARMOWE 

 

SŁUŻBA DYŻURNA CZK 

BIURA BEZPIECZEŃSTWA  

I ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO URZĘDU 

M.ST. WARSZAWY 

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/ 

 

Telefon interwencyjny: 

 22 196 56 

 22 443 01 12  

 sdczk@um.warszawa.pl 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE  

999 

STRAŻ POŻARNA 
 

998 

POLICJA 
 

997 

STRAŻ MIEJSKA 
 

986 

NUMER 

ALARMOWY  

112 

Podstawa prawna: rozporządzenia 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 r. 

poz. 96) 

-  link do strony: bezpieczna.um.warszawa.pl, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Polsce  

i Warszawie -  http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe 

 

- do pobrania „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń"  -  

 http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarz%C4%85dzanie-kryzysowe/poradnik-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w 

 

-   informacja o sygnałach alarmowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4850/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. -

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2013/sierpien/4850_2013.htm 

 

-   informacja o postępowaniu w sytuacji zagrożenia terrorystycznego -   

 http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/jak-post%C4%99powa%C4%87-w-przypadku-zagro%C5%BCenia 

 

-   informacje o zagrożeniach -   

 http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia 
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