STOPNIE ALARMOWE
PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych ( Dz.U. 2016 poz.
904) określająca zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy
między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
( Dz.U. 2016 poz. 1101) określające szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych
w ramach

kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz

kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych.

Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń
w cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „stopniami alarmowymi CRP”,
obejmują przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania zdarzeń o charakterze
terrorystycznym i minimalizacji jego skutków. Polegają
zarówno instytucji i organów

na skoordynowanym działaniu

krajowych, jak i państw – Członków Organizacji

Traktatu

Północnoatlantyckiego ( Crisis Response System Manual).
Stopnie alarmowe lub stopnie CRP są wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze
zarządzenia w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym
przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie
Prezesa Rady Ministrów:
1) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
3) na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału
terytorialnego kraju;
4) dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej,
prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub
infrastruktury krytycznej.

Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o
wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.
Organy uprawnione mogą podać do publicznej wiadomości komunikat o wprowadzeniu
stopnia alarmowego oraz wynikających z niego
zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego
przekazu.

KOMUNIKAT:

wprowadzenie stopnia alarmowego
" Z dniem ………..od godz.……. wprowadza się stopień alarmowy (stopień alarmowy
CRP)" ……………
na obszarze………………”
odwołanie stopnia alarmowego:
" Z dniem ………..od godz.……. odwołuje się stopień alarmowy (stopień alarmowy
CRP)" ……………..
na obszarze………………”

RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo
w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić 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).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów
teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku
wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:
1) Pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA);
2) Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO);
3) Trzeci stopień alarmowy CRP ( stopień CHARLIE);
4) Czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA).
Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP mogą być wprowadzane rozdzielnie i łącznie. W
przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP
należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego..

1)

Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o
charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
Służby mają szczątkowe informacje, z których może wynikać, że może dojść do
zamachu. Informacje są na tyle lakoniczne, że nie sposób ustalić, jaki może być
cel i zakres ataku.

2)

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO). Drugi stopień
można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego
zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny
cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego
stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego
działania. Służby mają wiedzę, że zamach jest prawdopodobny. Trudno jednak
ustalić, co będzie jego celem.

3)

Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel
potencjalnego ataku terrorystycznego godzącego w bezpieczeństwo lub porządek
publiczny, bezpieczeństwo Rzeczpospolitej 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 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Doszło do zdarzenia (np.
zatrzymania jednego z terrorystów), na podstawie którego służby wiedzą, że
w Polsce szykowany jest zamach terrorystyczny.

4)

Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
powodującego

zagrożenie

bezpieczeństwa

lub

porządku

publicznego,

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw
i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje
wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzeń o charakterze
terrorystycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce lub tuż obok kraju
dochodzi

do

zamachu

terrorystycznego.

Służby

mają

informacje,

że

w najbliższym czasie może nastąpić kolejne uderzenie terrorystów.

UWAGA:

Wyższy lub niższy stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP
może być wprowadzony z pominięciem stopni
pośrednich.

Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP odwołuje się niezwłocznie po minimalizacji
zagrożenia

lub skutków zdarzenia

będącego

przesłanką

do ich wprowadzenia. Po

wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP przez Prezesa Rady
Ministrów, informacja o tym zarządzeniu jest przekazywana przez Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa do:
1) ministrów i kierowników urzędów centralnych, którzy o wprowadzeniu stopni niezwłocznie
informują:
a) kierowników

jednostek

podległych,

nadzorowanych

lub

podporządkowanych

ministrowi i kierownikowi urzędu centralnego,
b) właścicieli, zarządców, operatorów infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej
znajdującej się we właściwości danego ministra.
2) Wojewodów, którzy o wprowadzonym stopniu niezwłocznie informują:
a)

organy zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie,

b)

prezydentów miast na prawach powiatu oraz starostów powiatów, którzy następnie
informują prezydentów miast, burmistrzów i wójtów,

c)

marszałka województwa,

d)

właścicieli, zarządców, operatorów infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej
znajdującej się na terenie województwa.
Po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego minister właściwy do

spraw wewnętrznych, z inicjatywy własnej albo na wniosek Szefa ABW lub Komendanta
Głównego Policji, może zarządzić zakaz odbywania zgromadzeń lub imprez masowych na
obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym, na czas obowiązywania tego stopnia,

jeżeli jest to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego,
o czym niezwłocznie informuje Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przekazują tę informację odpowiednio posłom i senatorom.
Niezwłocznie po ogłoszeniu zarządzenia,
1) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia albo o rozwiązaniu zgromadzenia,
w trybie określonym odpowiednio w art. 15 albo art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485),
2) wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, wprowadza zakaz przeprowadzenia imprezy
masowej lub przerywa imprezę masową, w trybie określonym odpowiednio w art. 34 albo
art. 34a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2139).

