
Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia 

1. W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym  

lub sabotażowym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenie organy 

wymienione w ust. 2 wprowadzają jeden z czterech stopni alarmowych: 

1) Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA); 

2) Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO); 

3) Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE); 

4) Czwarty stopień alarmowy (stopień  DELTA). 

2. W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym  
lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej 
albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, organy wymienione w ust. 2, 
wprowadzają jeden z czterech stopni alarmowych CRP. 

1) Pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP); 

2) Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP); 

3) Trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP); 

4) Czwarty stopień alarmowy CRP (stopień  DELTA- CRP). 

3. Wyższy albo niższy stopień alarmowy oraz stopień alarmowy CRP może być 

wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. 

4. Stopnie wymienione w ust. 1 i 2 mogą być wprowadzane rozdzielnie lub łącznie. 

5. W przypadku wprowadzenia w tym samym obszarze przez Prezesa Rady Ministrów, 

ministra, kierownika urzędu centralnego i wojewodę różnych stopni alarmowych  

lub różnych stopni alarmowych CRP, należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia 

wyższego. Odwołalnie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP następuje  

w drodze zarządzenia wydanego przez każdy organ wprowadzający ten stopień.  

6. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) lub stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-

CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres 

jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, 

a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych  

w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego 



stopnia do chwil ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego 

działania. 

7. Drugi stopień alarmowy BRAVO (stopień BRAVO) lub stopień alarmowy CRP (stopień 

BRAVO-CRP) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego 

zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 

jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy 

administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać 

możliwość utrzymania tego stopnia do chwil ustąpienia zagrożenia, nie naruszając 

swoich zdolności do bieżącego działania. 

 

8. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) lub stopień alarmowy CRP (stopień 

CHARLIE-CRP)  wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia, 

potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego 

godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwo innych 

państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania 

wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze 

terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź 

którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także 

obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas 

może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

9. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) lub stopień alarmowy CRP (stopień 

DELTA-CRP) wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego 

zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują  

na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele albo 

infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje 

polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje 

wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia. Utrzymywanie tego 

stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ  

na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

 

UWAGA: Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 

 

 


