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I. CHARAKTERYSTYKA STANÓW GOTOŚCI OBRONNEJ
Podstawy prawne:
1. Art..4a ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 2 pkt 2 – ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1524);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);
W systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto trzy stany gotowości
obronnej państwa:
1) stan stałej gotowości obronnej państwa;
2) stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
3) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.
Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie
stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Stan ten
cechuje naturalna działalność codzienna w gospodarce narodowej na rzecz normalnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
Do głównych zadań w tym stanie należą:
 realizacja zadań planistycznych;
 realizacja zadań organizacyjnych;
 realizacja zadań szkoleniowych i kontrolnych;
mających na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa.
Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla
tego stanu.
Do głównych zadań w tym stanie należą:
 konsolidacja społeczeństwa wokół organów władzy i administracji państwowej,
samorządu terytorialnego oraz sił zbrojnych RP;
 realizacja zadań zapewniających przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa;
 usuwanie skutków wystąpienia zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu odparcia
bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy
z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko
agresji.
Do głównych zadań w tym stanie należą:
 mobilizacja społeczeństwa do obrony;
 przeprowadzenie powszechnej mobilizacji;
 wprowadzenie stanu wojennego;
 pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej.
 uruchomienie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych
 rozwinięcie sił i realizacja przedsięwzięć w zakresie militaryzacji, obrony cywilnej oraz rozwinięcie systemu kierowania obroną cywilną;
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Wprowadzenie WSGO.
Prezydent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu albo zmianie określonego
stanu gotowości obronnej państwa. (art. 4a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP).
Realizację zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa koordynują ministrowie i wojewodowie (§ 7).
Decyzje w sprawie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej (WSGO) będą
przekazywane:
 na terenie województwa bezpośrednio przez Wojewodę;
 na terenie miasta, gminy, zakładu pracy przez Szefa OC – Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Kierownika zakładu pracy.
Kierowanie sprawami obronności w województwie należy do wojewody. Wojewoda
w ramach kierowania, wykonuje zadania a zakresie i na zasadach określonych
w ustawach, a w szczególności m.in. kieruje realizacją przedsięwzięć związanych
z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez starostów,
wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki
organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę ma terenie
województwa (art..20 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).
W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa (stan
gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub czasu wojny) realizuje się zadania
przewidziane w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej – w UO
Planie Operacyjnym Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zadania te realizuje się z uwzględnieniem pierwszeństwa zadań wykonywanych na
rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz uruchamia
system kierowania bezpieczeństwem narodowym (§ 6 ust. 1).
W stanie gotowości obronnej państwa tworzy się system stałych dyżurów. System
ten tworzą m.in. wojewodowie na potrzeby przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania
- marszałkom województw, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
oraz organom niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb,
inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom kierowanych i nadzorowanych
jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym
i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określonych zadań
obronnych, mających swoją siedzibę na terenie województwa (§8 ust. 2 pkt 3).
W resorcie nauki i szkolnictwa wyższego system stałych dyżurów tworzy Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elementem tego systemu jest Stały dyżur Rektora
UO.
Osiągnięcie pełnej gotowości obronnej następuje po zrealizowaniu przez właściwe
organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucji państwowych,
podmiotów gospodarczych na terenie administracyjnym gminy, miasta i gminy,
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miasta, wykonania ustalonych zadań i osiągnięciu optymalnego poziomu obronnego
na administrowanym terenie.
W celu realizacji wymienionych zadań na poszczególnych etapach odniesionych do
stanów gotowości obronnej zadania do realizacji podzielono na trzy grupy zadaniowe
zwane „zestawami zadań” (Sytuacja planistyczna Nr 1, 2, 3).
Zadania realizowane w procesie podwyższania gotowości obronnej mogą być wykonywane całymi zestawami, pojedynczo lub grupowo i dotyczyć mogą regionów lub
całego kraju stosownie do potrzeb w zaistniałej sytuacji.
Sposoby przekazywania zadań do osiągania Wyższych Stanów Gotowości Obronnej:
 za pomocą doręczonego dokumentu utajnionego wg zasad dla korespondencji
niejawnej (Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. Dz. U.
Nr 182 z 2010r.. poz.1228);
 poprzez sieć łączności telefonicznej – w formie utajnionej.
 poprzez pocztę elektroniczną– w formie utajnionej.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca
2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego
W stanach gotowości obronnej państwa, oraz w przypadku udziału Rzeczypospolitej
Polskiej w operacjach NATO prowadzonych na podstawie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 87, poz. 970), oraz na podstawie innych artykułów tego Traktatu, realizuje się zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
Systemu Zarządzania kryzysowego /SZK/.
(Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego).
Na wykaz przedsięwzięć i procedur SZK składają się:
1. stopnie alarmowe i stopnie alarmowe dla zagrożeń w cyberprzestrzeni
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „stopniami alarmowymi CRP", określone
w załączniku nr 1do zarządzenia;
2. przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego wynikające z członkostwa
Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej „NATO",
określone w załączniku nr 2 do zarządzenia. -NIEJAWNE
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Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń
w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 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 alarmowe 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 lub nadzorowanych organów, jednostek organizacyjnych i urzędów;
3. wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości
miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.
W/w Organy mogą podać do publicznej wiadomości komunikat o wprowadzeniu
stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz wynikających z niego
zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu.
Zadania wynikające z wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego
CRP są niezwłocznie realizowane przez właściwe organy administracji publicznej,
w tym kierowników podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych organów,
jednostek organizacyjnych i urzędów wymienionych w ust. 2 pkt 2 zarządzenia(UO),
zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, bez konieczności wydawania dodatkowych własnych aktów prawnych.
W związku z wprowadzonym stopniem alarmowym lub stopniem alarmowym CRP,
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może udzielać dodatkowych zaleceń organom i podmiotom zagrożonym działaniami terrorystycznymi lub sabotażowymi.

Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wprowadzany jest
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).
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W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej
albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, wprowadzany jest 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 DELT A-CRP).

W/w stopnie mogą być wprowadzane rozdzielnie lub łącznie
Wyższy albo niższy stopień alarmowy oraz stopień alarmowy CRP może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. W przypadku wprowadzenia na danym obszarze przez Premiera, Ministra i Wojewodę różnych stopni alarmowych, należy wykonać
zadania przewidziane dla stopnia wyższego.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa aktualny poziom zagrożenia
terrorystycznego dla Rzeczypospolitej 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 się kolor zielony oznacza, że brak jest informacji
wskazujących bezpośrednio na zagrożenie o charakterze terrorystycznym dla Rzeczypospolitej Polskiej;
2. poziom umiarkowany - któremu 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.
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STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP
PIERWSZY STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

ALFA, ALFA-CRP
(w przypadku zagrożenia w cyberprzestrzeni)

POZION NISKI

DRUGI STOPIEŃ
ZAGROŻENIA
POZION NISKI

Brak informacji wskazujących bezpośrednio na zagrożenie o charakterze terrorystycznym

BRAVO, BRAVO-CRP
(w przypadku zagrożenia w cyberprzestrzeni)

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest mało
prawdopodobne, ale występują informacje wskazujące możliwość wystąpienia
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI STOPIEŃ
ZAGROŻENIA
POZION WYSOKI

CHARLIE
CHARLIE -CRP
(w przypadku zagrożenia w cyberprzestrzeni)

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest
prawdopodobne oraz występują potwierdzone
informacje o możliwości jego wystąpienia
Po wprowadzeniu TRZECIEGO stopnia
alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania wymienione dla pierwszego i
drugiego stopnia alarmowego.

CZWARTY STOPIEŃ
ZAGROŻENIA
POZION BARDZO
WYSOKI

DELTA DELTA -CRP
(w przypadku zagrożenia w cyberprzestrzeni)

Wystąpiło zdarzenie o charakterze
terrorystycznym lub uzyskane informacje
wskazują na końcową fazę jego
przygotowania
Po wprowadzeniu CZWARTEGO stopnia
alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania wymienione dla pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia alarmowego.
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Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu
stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP

Pierwszy stopień, 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. 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.
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy wykonać
w szczególności następujące zadania:
1.
na rzecz ochrony ludności:
a) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
b) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych
paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności;
2.
na rzecz ochrony infrastruktury:
a) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do
wzmocnienia ochrony obiektów,
c) przeprowadzać kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
d) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod
względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych
przedmiotów,
e) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa,
f) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z
wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych,
g) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy
wykonać w szczególności następujące zadania:
1) poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy;
2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
3) sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu
kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
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4) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
5) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
6) informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju
działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a
także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Drugi stopień, 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 chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając
swoich zdolności do bieżącego działania.
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać
zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA. Ponadto
należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1. na rzecz ochrony ludności:
a) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,
b) rozszerzyć akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą
potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania;
2. na rzecz ochrony infrastruktury:

a) ostrzec personel o możliwych formach ataku,
b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do
wdrażania procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych,
c) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych,
d) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony,
e) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych i kurierskich kierowanych do urzędu (instytucji),
f) zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia,
g) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu,
h) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu,
wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem.
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień
ALFA-CRP.
Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji;
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2) wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania
decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
3) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej,
b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
c)

w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.

Trzeci stopień, 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.
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonać
zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować
lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA
lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony ludności:
a) wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych według decyzji organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej lub odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie
gwarantuje zapobieżenia ewentualnemu atakowi,
b) wzmocnić ochronę organizowanych zgromadzeń publicznych lub zalecić organizatorom odwołanie planowanych zgromadzeń publicznych, dokonać przeglądu dostępnej infrastruktury, zasobów i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego,
c) zweryfikować dane o obiektach wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego
pobytu na wypadek ewakuacji ludności;
2) na rzecz ochrony infrastruktury:
a) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych lub sabotażowych,
b) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu;
c) w uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy
wejściu i wjeździe na teren obiektów,
d) ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych,
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e) wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych,
f) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór miejsc, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem,
g) w placówkach dyplomatycznych i urzędach konsularnych poza granicami kraju
wdrożyć dodatkowe procedury bezpieczeństwa wynikające z planów ochrony.

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP
oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP.
Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich
wykorzystania w wypadku zaistnienia ataku;
2) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości
działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym m.in.:
a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury
teleinformatycznej,
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich
szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.
Czwarty stopień, 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 instytucje lub 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.
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać
zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz
kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony
stopień ALFA, BRAVO i CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1. na rzecz ochrony ludności:
a) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne w
rejonach zagrożonych,
b) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, zakaz przeprowadzania imprez
masowych i zgromadzeń publicznych;
2. na rzecz ochrony infrastruktury:
a) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz w uzasadnionych przypadkach ich relokację poza obszar
obiektu,
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b) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek,
c) kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki,
torebki, paczki,
d) przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach,
e) ograniczyć liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt
osób nie zatrudnionych w instytucji,
f) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był
wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP. Ponadto należy
wykonać w szczególności następujące zadania:
1) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach
awarii lub utraty ciągłości działania;
2) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości
działania.
W przypadku wprowadzenia w/w stopni alarmowych, organy administracji
publicznej mogą wykonać dodatkowe przedsięwzięcia w zakresie:
1) wdrożenia dodatkowych elementów ochrony, w celu wzmocnienia
bezpieczeństwa obiektów, obszarów i urządzeń - zgodnie z art. 7 ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r.
2) o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.); wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych - na podstawie art. 34 ust.
1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. z 2015 r. poz.2139);
3) wprowadzenia zakazu organizacji zgromadzeń - na podstawie art. 14 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485);
4) wprowadzenia ograniczeń w przewozie towarów niebezpiecznych - na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960);
5) wprowadzenia zakazów lub ograniczeń w ruchu lotniczym - zgodnie z art. 119
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z
późn. zm.);
6) wprowadzenia zakazu noszenia broni - na podstawie art. 33 ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.);
7) wprowadzenia ograniczeń w spożyciu żywności uznanej za niebezpieczną na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412);
8) wprowadzenia ograniczeń w obrocie niebezpiecznymi produktami leczniczymi
lub wyrobami medycznymi - na podstawie art. 121 ustawy z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn.
zm.);
9) wprowadzenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się - na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczy12

pospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn.
zm.);
10) zapobieżenia lub ograniczenia zagrożenia ochrony żeglugi i portów - na podstawie art. 26 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów
morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49).
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