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Wi?kszo?? Europejczyków wci?? nie jest pewna, pod jaki numer zadzwoni? w razie nag?ego
wypadku za granic?. Wed?ug badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec stycznia
2014 r. 49 proc. ankietowanych nie wie, ?e mo?na skorzysta? z numeru „112”, aby
skontaktowa? si? ze s?u?bami ratunkowymi. Dotyczy to tak?e osób regularnie podró?uj?cych.
W Polsce numer "112" rozpoznaje siedmiu na dziesi?ciu ankietowanych.

Najbardziej nie?wiadomi s? Grecy (10 proc.) i Brytyjczycy (18 proc.). Wiedza o us?udze "112"
upowszechni?a si? w Luksemburgu (80 proc.), Rumunii (71 proc.), Polsce i Bu?garii (70 proc.).
Wiceprzewodnicz?ca Komisji Europejskiej Neelie Kroes skierowa?a w tym tygodniu do
wszystkich krajowych rz?dów wezwanie do poprawy w ramach krajowych systemów
112 funkcji lokalizacji rozmówcy oraz dost?pu osób niepe?nosprawnych oraz do
przeprowadzania kampanii reklamowych skierowanych do podró?nych. - Jestem
zaniepokojona, ?e obywatele nie wiedz? o tak wa?nej i podstawowej us?udze oraz ?e rz?dy
krajowe nie robi? wi?cej, aby ich o niej poinformowa?. UE uruchomi?a t? us?ug?, a teraz inni
musz? równie? wype?ni? swoje obowi?zki.
Znajomo?? numeru „112” a cz?stotliwo?? podró?y
Kilka razy w miesi?cu
Raz w miesi?cu
Kilka razy w roku
Raz na rok
Raz w ci?gu ostatnich 2 lat
Raz w ci?gu ostatnich 3–5 lat
Rzadziej
Nigdy

61 proc.
51 proc.
50 proc.
46 proc.
41 proc.
39 proc.
40 proc.
33 proc.

Pod numer 112 mo?na dzwoni? bezp?atnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na
terenie ca?ej Unii Europejskiej. Pod tym numerem mo?na uzyska? po??czenie z w?a?ciwymi
s?u?bami ratunkowymi (miejscow? policj?, stra?? po?arn?, pogotowiem ratunkowym) w
szeregu europejskich j?zyków. Jest on dost?pny 24 godziny na dob?, siedem dni w tygodniu.
Do 96 proc. obywateli (Szwecja) wie, ?e mo?na stosowa? „112” we w?asnym kraju.
Kontekst
11 lutego obchodzimy Europejski Dzie? Numeru 112, którego celem jest zwrócenie uwagi na
bezpiecze?stwo w Europie.
W ostatnich latach Komisja Europejska wspó?pracowa?a z biurami podró?y w celu
rozpowszechnienia informacji o numerze 112 w?ród podró?uj?cych po Europie.
Komisja przygotowa?a tak?e materia?y promocyjne (w tym logo, plakaty, banery, quiz dla dzieci
itp.), które mog? by? wykorzystywane przez organy administracji publicznej lub wszelkie inne
organizacje w celu zwi?kszenia znajomo?ci numeru 112.
Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich UE równolegle z
krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia,
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Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowi?y przyj?? numer 112 jako swój jedyny lub
podstawowy krajowy numer alarmowy. Numer 112 jest równie? u?ywany poza UE m.in. w
Szwajcarii, Czarnogórze i Turcji.
Wed?ug sprawozdania z wdra?ania numeru 112 przez pa?stwa cz?onkowskie:
w 25 pa?stwach europejskich, poza Wielk? Brytani?, Irlandi? i Malt?, mo?na u?y? w tym
celu j?zyka angielskiego;
w 14 pa?stwach (poza Belgi?, Francj? i Luksemburgiem) istnieje mo?liwo??
przyjmowania zg?osze? w j?zyku francuskim: w Bu?garii, Czechach, Finlandii,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii,Polsce, Rumunii, na
S?owacji i we W?oszech;
j?zyka niemieckiego mo?na u?ywa?, dzwoni?c pod numer 112 w 12 pa?stwach
(oprócz Austrii, Belgii, Luksemburga i Niemiec): w Bu?garii, Czechach, Finlandii,
Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Norwegii, Polsce, Rumunii, na S?owacji, W?grzech i we
W?oszech;
w Wielkiej Brytanii centrale obs?uguj?ce numery alarmowe mog? korzysta? ze wsparcia
t?umaczeniowego w zakresie 170 j?zyków, natomiast we Francji analogiczne s?u?by
obs?uguj? 40 j?zyków.
Przydatne linki
Strona internetowa 112
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112
Hashtagi: #112, #emergency
Europejska agenda cyfrowa
Neelie Kroes
Neelie Kroes w serwisie Twitter
Za??cznik: Do krajowych organów odpowiedzialnych za numer 112
Szanowni Pa?stwo!
Jak Pa?stwu wiadomo, dzisiaj, 11 lutego, wypada szczególny dzie? dla europejskiego numeru
alarmowego 112. Jest to numer, pod który wszyscy obywatele europejscy mog? nieodp?atnie
dzwoni?, aby uzyska? pomoc od s?u?b ratunkowych, np. pogotowia ratunkowego, stra?y
po?arnej lub policji. Niestety numer 112 wci?? pozostaje nieznany zbyt wielu Europejczykom i
nie mog? dzi? powiedzie?, ?e jednolity europejski numer alarmowy jest dost?pny dla
wszystkich, dzia?a w sposób skuteczny i jest stosowany przez wszystkich tych, którzy
potrzebuj? pomocy w nag?ych sytuacjach.
Chcia?abym przypomnie? Pa?stwu, co postanowili unijni prawodawcy, w tym Pa?stwa kraj jako
cz??? Rady, aby wspiera? mobilno?? i bezpiecze?stwo na ca?ym terytorium UE:
Lokalizacja rozmówcy: Kryteria dok?adno?ci lokalizacji rozmówcy powinny zosta? ustalone
przez pa?stwa cz?onkowskie, aby ratowa? ?ycie oraz oszcz?dza? czas i ?rodki przy
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uruchamianiu pomocy w nag?ych sytuacjach.
Równy dost?p dla wszystkich: Niepe?nosprawni u?ytkownicy ko?cowi powinni mie? jednakowy
dost?p do numeru 112 poprzez ?rodki alternatywne wobec po??cze? g?osowych.
Znajomo?? numeru 112: numer 112 pomaga tylko wtedy, gdy si? go zna! Przepisy UE
wymagaj? od pa?stw cz?onkowskich dopilnowania, aby obywatele byli odpowiednio
informowani o istnieniu i korzystaniu z jednolitego europejskiego numeru alarmowego „112”, w
szczególno?ci poprzez inicjatywy skierowane do osób podró?uj?cych. Pomimo tego obowi?zku
nasze najnowsze badanie wskazuje, ?e jedynie 41 proc. Europejczyków ma ?wiadomo??, ?e
numer „112” dzia?a w ca?ej UE.
W tej ostatniej kwestii podlegaj?ce mi s?u?by wspieraj? organy krajowe przy produkcji
materia?ów wideo promuj?cych numer „112”, które mog?yby stanowi? podstaw? kampanii
reklamowej zorganizowanej w ka?dym z pa?stw cz?onkowskich:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SzVBBwHZtdA
https://www.youtube.com/watch?v=CkuzDLJI1Dk&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=tXDn7A7KLcE&feature=player_embedded
Chcia?abym równie? zwróci? Pa?stwa uwag? na niedawne sprawozdanie Komitetu ds.
??czno?ci z wdro?enia numeru 112[1], w którym wskazano, ?e jest jeszcze wiele do zrobienia,
aby skutecznie wdro?y? ten numer w pa?stwach cz?onkowskich UE.
Zwracam si? do Pa?stwa z uprzejm? pro?b? o przekazanie podleg?ym mi s?u?bom, do dnia
30 marca 2014 r., informacji na temat Pa?stwa planów w zakresie promocji i skutecznego
wdra?ania numeru 112[2].
?ycz? Pa?stwu bezpiecznego Europejskiego Dnia Numeru 112!
Z powa?aniem
Neelie Kroes
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