
 

 Informuję, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące 

wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego 

stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Aktualnie stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia 

2022 r. do godz. 23:59. 

 Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną 

dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. 

Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom  

w cyberprzestrzeni. 

 Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go 

wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został 

zidentyfikowany. Od marca obowiązywał on już na terenie województw lubelskiego  

i podkarpackiego, a od 16 kwietnia br. zostaje nim objęte terytorium całego kraju. 

 Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech 

stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest 

wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku  

o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji  

o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj. 

 Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na 

wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo 

zachowujące się osoby usiłujące wtargnąć do placówek oświatowych, pakunki, torby lub 

plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie 

transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc skupisk ludzkich lub budynków użyteczności 

publicznej, w tym również placówek oświatowych. 

 Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego uzależnione jest nie tylko 

od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności 

publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności 

obywateli. 

 Szczegółowe zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych 

zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych 

CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101 ze zmianami).  

 W czasie obowiązywania podwyższonych stopni alarmowych nie należy lekceważyć  

żadnej informacji o potencjalnym zagrożeniu. W przypadku zaistnienia incydentów  

o charakterze terrorystycznym lub powzięcia informacji w tym zakresie, należy powiadomić 

Policję na numer alarmowy: 112 lub skontaktować się z całodobowym Centrum 

Operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod numerem telefonu: 47 83 52 920 

lub elektronicznie pod adresem: cokmp@krakow.policja.gov.pl   

 

https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-bravo-i-charliecrp-na-terenie-calego-kraju 
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