
 

 

 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów na podstawie atr.16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o 

działaniach antyterrorystycznych  podpisał zarządzenia : 

• Nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia 

alarmowego na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

• Nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia 

alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Stopnie będą obowiązywały do 15 maja 2022 r. do godz. 23:59. 

 

1. 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). 

 

 

Aktualny jest obowiązujący  2 stopień BRAWO  na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. 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–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). 

 

Aktualny obowiązujący  3 stopień  CHARLIE–CRP  na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rodziców, uczniów, pracowników prosimy o dostosowanie się do 

ewentualnych ograniczeń i trudności wynikających  z  wprowadzenia 

stopni alarmowych. 

 

 



Stopnie Alarmowe i Stopnie Alarmowe CRP 
PIERWSZY 

STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA  

 

ALFA  

ALFA – CRP 

 

POZIOM NISKI  

Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości 

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj 

i zakres jest trudny do przewidzenia. 

 

  

Stopnie Alarmowe i stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i 

odwołuje  w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów. 

 

DRUGI 

STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

 

BRAWO 

BRAWO – CRP 

 

POZIOM 

UMIARKOWANY 

 

Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i 

przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został 

zidentyfikowany. 

 

  

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego lub stopnia 

alarmowego CRP należy wykonać wszystkie zadania przewidziane 

dla stopnia pierwszego. 

 

TRZECI 

STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

 

CHARLIE 

CHARLIE–CRP 

 

POZIM WYSOKI  

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia 

potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze 

terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych 

informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

  

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego lub stopnia 

alarmowego CRP należy wykonać wszystkie zadania przewidziane 

dla stopnia pierwszego i drugiego. 

 

CZWARTY 

STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

 

DELTA 

DELTA–CRP 

 

POZIM BARDZO 

WYSOKI 

 

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie lub gdy 

uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań 



do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej. 

 

  

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego lub stopnia 

alarmowego CRP należy wykonać wszystkie zadania przewidziane 

dla stopnia pierwszego,  drugiego i trzeciego. 

 

 

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:  
• soby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać 

się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra 

handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);  

• częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych 

mieszkaniach;  

• nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności 

wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;  

• nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów 

biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w 

działaniach terrorystów  

 

Dodatkowo należy zwracać uwagę na :  

• dziwnie zachowujące się osoby 

• pozostawiony bagaż w miejscach publicznych 

• podejrzanie wyglądające paczki 

• samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych 

 

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast 

powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 

alarmowych CRP 


