STOPNIE ALARMOWE
PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89 poz.590 z późn. zm.) wprowadzono Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów
z dn. 02 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego, na który składają się:
1)

stopnie alarmowe i stopnie alarmowe dla zagrożeń

w cyberprzestrzeni

Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „stopniami alarmowymi CRP”, określone
w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2)

przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego wynikające z członkostwa Polski
w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwane dalej „NATO”, określone
w załączniku nr 2 do zarządzenia (NATO RESTRICED).

Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń
w cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „stopniami alarmowymi CRP”,
obejmujących przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków.
Stopnie alarmowe lub stopnie CRP są wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze
zarządzenia przez:
1) Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub
wybranych kierowników podległych,
podporządkowanych i nadzorowanych organów, jednostek organizacyjnych,
urzędów;
3) wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości
miejscowej, na obszarze całego lub części
województwa.
Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie
wprowadzają stopień alarmowy lub stopień CRP kierując się posiadanymi informacjami
dotyczącymi zdarzeń lub zagrożeń lub możliwości ich wystąpienia, w tym w szczególności
informacjami przekazanymi przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organy uprawnione mogą podać do publicznej wiadomości 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………………”

o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz wynikających niego
zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego
przekazu.

POZIOMY ZAGROŻENIA I WARUNKI ICH OKREŚLANIA
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa aktualny poziom zagrożenia
terrorystycznego dla Rzeczpospolitej Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości
informację w tym zakresie. Określenie poziomu zagrożenia terrorystycznego ma charakter
informacyjny.
Wyróżnia się następujące poziomy zagrożenia terrorystycznego:
1) poziom niski – któremu nadaje kolor zielony oznacza, ż brak jest

informacji

wskazujących bezpośrednio na zagrożenie o charakterze terrorystycznym dla
Rzeczpospolitej Polskiej;
2) poziom umiarkowany – którem nadaje się kolor żółty oznacza, że zdarzenie
o charakterze terrorystycznym jest mało prawdopodobne, ale występują informacje
wskazujące na możliwość jego wystąpienia;
3) poziom wysoki – któremu nadaje się kolor pomarańczowy oznacza, że zdarzenie
o charakterze terrorystycznym jest prawdopodobne oraz występują potwierdzone
informacje o możliwości jego wystąpienia;

4) poziom bardzo wysoki – któremu nadaje się kolor czerwony oznacza, że wystąpiło
zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub uzyskane informacje wskazują na
końcową fazę jego przygotowania.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku określenia poziomu zagrożenia
terrorystycznego jako umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego, informuje o tym organy
uprawnione do wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. Określenie
poziomu zagrożenia terrorystycznego jako umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego
może stanowić przesłankę zalecenia przez Szefa ABW wprowadzenia przez uprawniony
organ stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.

1. RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia organy uprawnione
wprowadzają jeden z czterech stopni:
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 lub
sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej albo
w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, organy uprawnione, wprowadzają 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 na 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.

Odwołanie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP następuje w drodze
zarządzenia wydanego przez każdy organ wprowadzający ten stopień.

1)

Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma
zastosowanie 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 chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do
bieżącego działania. Służby mają szczątkowe informacje, z których może
wynikać, że może dojść do zamach. informacje są na tyle lakoniczne, że nie
sposób ustalić, jaki może by cel i zakres ataku.

2) Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO). Stopień ten jest

wprowadzany 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 chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich
zdolności do bieżącego działania. Służby mają wiedzę, że zamach jest
prawdopodobny. trudno jednak ustalić, co będzie jego celem.

Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel
potencjalnego

ataku

terrorystycznego

lub

sabotażowego

godzącego

w 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 lub sabotażowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Doszło do
zdarzenia (np. zatrzymania jednego z terrorystów), na podstawie którego służby
wiedzą, że w Polsce szykowany jest zamach terrorystyczny.

3)

Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma
zastosowanie 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 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!
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) właścicieli 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.

