
Sygnały i stopnie alarmowe  
w Polsce. 

 

 
 
 

 
 
  



Sygnały alarmowe i ostrzegawcze to jeden  
z ważnych elementów ostrzegania przed 
ewentualnym zagrożeniem.  
 
Nie wszyscy wiedzą jednak, jakie alarmy stosuje 
się w Polsce i co one oznaczają.  
 
Niniejsza prezentacja zawiera  listę rodzajów 
alarmów w Polsce, które trzeba znać. 



W naszym kraju wyróżnia się przynajmniej kilka 
sygnałów alarmowych, które każdy powinien znać. 
  
Sygnały alarmowe są przekazywane m.in. przez 
syreny.  
 
W niektórych przypadkach możliwa jest też emisja 
sygnału głosowego. 
 
 Istnieje też możliwość przekazywania alarmów 
przez radio, telewizję i internet.  





 Kto go ogłasza alarmy? 

W Polsce funkcjonuje krajowy system 
ostrzegania i alarmowania ludności.  
 
Nadzorem nad nim zajmują się rządowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne centra 
zarządzania kryzysowego.  
 
Szefami obrony terytorialnej na swoim terenie 
są kolejno: wojewodowie, starostowie, 
prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.   
  



Ważne jest to, że przekazanie sygnału alarmowego 
to nie tylko dźwięki syren, ale także bicie w dzwony 
 i dźwięk klaksonów samochodowych.  
 
Ogłoszeniu systemu alarmowego służą także 
komunikaty radiowe, telewizyjne, wygłaszane  
z nagłośnienia samochodów, poprzez ogłoszenia czy 
ulotki. 
 
  



W niektórych gminach, powiatach i województwach 
wykorzystywane są także inne sposoby 
informowania ludności np. wiadomościami 
tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii 
komórkowej, megafony oraz powiadamianie od 
domu do domu. 
 
Alarm bywa też ogłaszany przez znaki graficzne.  
 



  

  
Alarm  ogłaszany jest w przypadku wystąpienia 

zagrożeń trzyminutowym sygnałem 

modulowanym.  

 

Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał 

ciągły. 



Sygnały alarmowe 
 
Ogłoszenie alarmu: 
1)sygnał akustyczny: modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut,  
2) w środkach masowego przekazu: powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! 
Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj 
alarmu itp.) ............... dla .............., 
3)wizualny sygnał alarmowy: znak żółty w 
kształcie trójkąta lub w uzasadnionych 
przypadkach innej figury geometrycznej.  





Odwołanie alarmu: 

 
1) sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny w 
okresie trzech minut, 
2) w środkach masowego przekazu: powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! 
Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj 
alarmu itp.) ............... dla .............. 

 

UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach 

przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim 

ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co 

najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia. 



Alarm powietrzny – rodzaj alarmu ogłaszanego za 

pomocą ustalonych środków (syren, rozgłośni radiowych, 

ośrodków telewizyjnych i radiofonii przewodowej, gongów, 

dzwonów, urządzeń sygnalizacji świetlnej, itp.) w celu 

powszechnego ostrzeżenia o grożącym 

niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza. 



Co należy zrobić, jeśli usłyszymy syrenę 
alarmową? 
 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przypomina:  
 
-jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz 
radio lub telewizor na lokalną stację,  
 

-  słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj 
zgodnie z poleceniami, 
  
  



- sprawdź miejsca pobytu domowników i osób  
z najbliższego otoczenia, poinformuj ich  
o niebezpieczeństwie, 
 

-gdy jesteś poza domem, skontaktuj się  
z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu 
swego pobytu oraz o sposobie dalszego 
kontaktowania się, 
 

- nie wpadaj w panikę, dawaj przykład 
rozumnych zachowań. 



ZASADY ZACHOWANIA SIĘ: 

PO OGŁOSZENIU ALARMU 

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji 

lokalnych; 

- postępuj zgodnie z zaleceniami  podanymi  

w komunikatach; 

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz  

i organów Obrony Cywilnej; 

- przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy; 

-przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do 

oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym 

sody oczyszczonej); 

-  wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś 

paleniska; 

  



-  uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się 

znajdujesz mokrym papierem lub szmatami; 

- zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy 

żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych; 

- zamknij okna i mieszkanie; 

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w 

komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, 

władze i organa Obrony Cywilnej; 

- udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia; 

  

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym: 

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz  

i organów Obrony Cywilnej. 



Ostrzeżenia 
 

Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku kiedy 
istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń.  
 
Komunikaty ostrzegawcze podawane  są w środkach 
masowego przekazu. 



 I. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami: 
 
1)sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby 
znajdujące się na terenie .................. około godz. 
..... min. ..... może nastąpić skażenie..................... 
(rodzaj skażenia) w kierunku ......................,  
2)sposób odwołania komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj 
skażenia) dla .................. 



POSTĘPOWANIE: 

 

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji 

lokalnych; 

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w 

komunikatach; 

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów 

Obrony Cywilnej; 

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś 

paleniska; 

- zamknij okna i mieszkanie; 

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w 

komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, 

władze i organa Obrony Cywilnej; 



Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania: 
 
- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się 
znajdujesz mokrym papierem lub szmatami; 
- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do 
oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem 
wodnym sody oczyszczonej); 
  
Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym: 
wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz  
i organów Obrony Cywilnej. 



II. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami: 
 
1)sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: formę i treść komunikatu 
uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 
2)sposób odwołania komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj 
zakażenia) dla .................. 



POSTĘPOWANIE: 
 
- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi  
w środkach masowego przekazu przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.- 



III. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych  
i zagrożeniu środowiska: 
 
1)sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu  
i sposobie postępowania mieszkańców 
................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany 
czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców), 
2)sposób odwołania komunikatu poprzez środki 
masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj 
klęski) dla .................. 



POSTĘPOWANIE: 
 
- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji 
lokalnych; 
- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi  
w komunikatach; 
- zamknij okna i mieszkanie. 
  
W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem 
przemysłowym: 
 
- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska; 
- zamknij okna i mieszkanie; 
- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz 
mokrym papierem lub szmatami; 



Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania: 
 
-uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się 
znajdujesz mokrym papierem lub szmatami; 
-przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do 
oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem 
wodnym sody oczyszczonej); 
  
Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym: 
- wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, 
Straży Pożarnej i Policji 



 Stopnie  alarmów. 

 Sygnały alarmów i komunikaty to nie wszystko. 
Wyróżnia się różne rodzaje stopni alarmowych, które 
sugerują charakter i prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia.  
 
W  Polsce  mamy  następujące  stopnie  alarmu : 
Pierwszy stopień - Alfa 
Drugi stopień - Bravo 
Trzeci stopień - Charlie 
Czwarty stopień - Delta  



Stopień alarmowy jest wprowadzany  
w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym albo w przypadku 
wystąpienia takiego zdarzenia. 
 
Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany  
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. 



PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA)  
– PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) 

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w 
przypadku uzyskania informacji o możliwości 
wystąpienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny 
do przewidzenia. 



DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO)  
– DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO–CRP) 

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić  
w przypadku zaistnienia zwiększonego 
 i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak 
konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. 



TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE)  
– TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (CHARLIE–CRP) 

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić  
w przypadku: 
1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego 
prawdopodobny cel ataku o charakterze 
terrorystycznym, godzącego w: 

- bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo 
- bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo 
  



-bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji 
międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne 
zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 

2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych 
informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze 
terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub 
  



3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych 
informacji o planowanym zdarzeniu  
o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą 
dotyczyć obywateli polskich przebywających za 
granicą lub instytucji polskich albo polskiej 
infrastruktury mieszczących się poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



  

Czym charakteryzuje się najwyższy stopniem alarm 
Delta?  
Można go wprowadzić w przypadku: 
1) wystąpienia wydarzenia o charakterze 
terrorystycznym, które powoduje: 
- zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego; 
- zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej; 
- zagrożenie bezpieczeństwa innego państwa lub 
organizacji międzynarodowej, które stanowi 
zagrożenie dla Rzeczpospolitej Polskiej. 

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY (DELTA)  
– CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (DELTA–CRP) 



Alarm Delta można też wprowadzić wtedy, gdy: 
 
2) uzyskane informacje wskazują na zaawansowane 
przygotowania do zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej lub 
3) uzyskane informacje wskazują na zaawansowane 
przygotowania do ataku na polskich obywateli poza 
granicami, polskie instytucje lub infrastrukturę poza 
granicami Rzeczpospolitej.  
 
Jednocześnie takie wiadomości muszą wskazywać 
na to, że taki akt jest nieuchronny.     



Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.  
o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe 
lub  stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia  
i odwołuje w drodze zarządzenia – w zależności od 
rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym –
 Prezes 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. 



Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP 
może zostać wprowadzony: 
-na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); 
- na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału 
terytorialnego państwa; 
- na obszarze określonym w sposób inny niż przez 
odniesienie do jednostek podziału terytorialnego 
państwa; 
- dla określonych obiektów jednostek 
organizacyjnych administracji publicznej, 
prokuratury, sądów lub innych obiektów 
infrastruktury administracji publicznej lub 
infrastruktury krytycznej; 



- poza granicami RP w przypadku, gdy skutki 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą 
dotyczyć obywateli polskich przebywających  
za granicą RP lub instytucji polskich albo polskiej 
infrastruktury mieszczących się poza granicami 
naszego kraju. 



Na terenie  Polski od 2016 do  marca 2022 roku  

14 razy wprowadzono stopnie alarmowe  

i stopnie alarmowe CRP .  
Miało to miejsce  m.in. w czasie: 
-Szczytu NATO 2016 w Warszawie – na obszarze miasta 

stołecznego Warszawy wprowadzono pierwszy stopień 

alarmowy ALFA, który obowiązywał od 7 lipca do 10 lipca 

2016 r.; 

 
-31. Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – na 

całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień 

alarmowy ALFA i drugi stopień alarmowy BRAVO CRP, który 

obowiązywał od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.; 

 



-Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 – na całym 

terytorium RP wprowadzono drugi stopień alarmowy 

BRAVO-CRP, który obowiązywał od 23 maja 2019 r. do dnia 

27 maja 2019 r.; 

 

-Obchodów  80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 

na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień 

alarmowy ALFA i pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, 

który obowiązywał od 28 sierpnia 2019 r. do 3 września 

2019 r.; 

 

-Wyborów do Sejmu i Senatu 2019 – drugi stopień 

alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono na terytorium RP, 

który obowiązywał od 10 października 2019 r. do dnia  

14 października 2019 r.; 
 

 



-Uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i 

zagłady Auschwitz-Birkenau – na obszarze województwa 

małopolskiego wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO a 

na pozostałym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień 

alarmowy ALFA  oraz na całym terytorium RP wprowadzono 

pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie alarmowe 

obowiązywały od 23 stycznia 2020 r. do 29 stycznia 2020 r.; 
 

Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. – na 

całym terytorium RP wprowadzono drugi stopień alarmowy 

BRAVO-CRP, który obowiązywał od 26 czerwca 2020 r. do 29 

czerwca 2020 r. oraz od 10 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.; 

 

 



-Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet 

Governance Forum) w Katowicach – na całym terytorium RP 

wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, który 

obowiązywał od 5 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.; 

 

- Wystąpienia potencjalnego ryzyka dla bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych w związku 

 z identyfikowanymi zagrożeniami będącymi następstwem 

napiętej sytuacji w regionie – na całym terytorium RP 

wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, który 

obowiązywał od 8 stycznia 2022 r. do 23 stycznia 2022 r. oraz 

od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022   

 

-  Napiętej sytuacji w regionie   – na całym terytorium RP 
wprowadzono po raz pierwszy w historii Polski  trzeci stopień 
alarmowy CHARLIE-CRP, który obowiązywał od 21 lutego 2022 r. 

od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. 

Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania 

zagrożeniom w cyberprzestrzeni.  



 Drugi stopień alarmowy (BRAVO) wprowadzony został 

na obszarze województwa lubelskiego oraz 

podkarpackiego  od 28 lutego 2022 r. od godz. 23.59 do 

15 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie o 

charakterze prewencyjnym wynikało  z dynamicznej 

sytuacji geopolitycznej  w Ukrainie oraz wzmożonego 

ruchu na granicy. 
 

Zadania organów państwa związane  

z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP 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.  



Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy 
zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe 
sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: 
nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub 
plecaki pozostawione bez opieki w miejscach 
publicznych, samochody (szczególnie transportowe) 
zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. 

 

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia 
uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, 
ale też od przygotowania administratorów obiektów 
użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do 
prowadzenia ich wzmożonej kontroli. 
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