
Dalsze informacje o ogólnokrajowym dniu ostrzegania 
oraz na temat ostrzegania ludności znajdą Państwo 
tutaj: 

www.bundesweiter-warntag.de
www.warnung-der-bevoelkerung.de
www. bbk.bund.de   

Jakie środki ostrzegania testuje się w ogólno-
krajowym dniu ostrzegania w moim miejscu 
zamieszkania?

O uczestniczeniu w ogólnokrajowym dniu ostrze-
gania i testowaniu odpowiednich systemów/środ-
ków decydują samorządy. Posiadane środki/systemy 
ostrzegania testuje się w zależności od dyspozycyjności
i możliwości użycia. 
Prosimy wcześniej poinformować się w swoim  miejscu
zamieszkania, czy i w jaki sposób samorząd/miasto/
gmina planuje ostrzeganie w ramach ogólnokra-
jowego dnia ostrzegania. Wtedy może się Pan/i na to 
się nastawić i w najlepszym wypadku poinformować 
o tym innych. 

Co oznaczają sygnały syren?

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem:
modulowany jednominutowy sygnał akustyczny.

Proszę włączyć radio i czekać na komunikaty.

Odwołanie alarmu:
jednominutowy ciągły sygnał akustyczny.

Niebezpieczeństwo minęło.

Ogólnokrajowy Dzień Ostrzegania



Jakimi kanałami się ostrzega? Jakich 
środków ostrzegania używa się?

Ponieważ ostrzeżenie zawiera bardzo ważne infor- 
macje, powinno ono dotrzeć do możliwie wielu ludzi.  
Dlatego ostrzeżenie może zostać wydane za pomocą  
różnych środków ostrzegania wzgl. różnymi kanałami. 
Przykładowo mogą to być:

• Radio i telewizja
• Strony internetowe
• Aplikacje ostrzegawcze, np.  

NINA (Notfall-Informations-  
und Nachrichten-App des Bundes)

• Media społecznościowe
• Syreny
• Samochody z megafonem
• Cyfrowe tablice informacyjne miast (telebimy)
• Urzędy, rodzina i przyjaciele, sąsiedzi

Co mogę zrobić?

Każde ostrzeżenie zawiera z reguły zalecenia, co  
można zrobić dla własnej ochrony lub gdzie znajdzie 
się dalsze informacje.

Przed czym się ostrzega?

• Zagrożenia naturalne (powodzie, trzęsienie ziemi)
• Ekstremalne zjawiska pogodowe (huragany, burze 

lub upały)
• Awarie przemysłowe/chemiczne
• Awarie systemów zaopatrzenia (prąd, woda, tele-

komunikacja)
• Zarazki chorobotwórcze
• Wielkie pożary
• Akty przemocy z użyciem broni i ataki
• Dalsze bezpośrednie zagrożenia (rozbrajanie 

bomb/y)

Kto mnie ostrzega?

• Federacja (w razie stanu obrony)
• Kraje związkowe (w razie klęski żywiołowej/

katastrofy lub zagrożenia o znaczeniu ogólno-
krajowym)

• Miasta, powiaty i gminy (za pośrednictwem 
właściwych organów jak np. wydział zarządzania 
kryzysowego, urząd ds. porządku publicznego, 
urząd ds. zdrowia/Katastrophenschutzbehörde, 
Ordnungsamt, Gesundheitsamt)

• Deutscher Wetterdienst (DWD)/Niemiecka 
Służba Meteorologiczna

• Portale powodziowe krajów związkowych

Ogólnokrajowy dzień ostrzegania

Ogólnokrajowy dzień ostrzegania przypada corocznie 
na drugi czwartek września. Akcja ostrzegania orga-
nizowana przez federację i kraje związkowe ma dwa 
główne cele: 
• W ramach wspólnego ćwiczenia federacja, kraje 

związkowe oraz uczestniczące powiaty, miasta wyd- 
zielone i gminy testują od godziny 11:00 różne środki  
ostrzegawcze oraz procesy techniczne w wypadku  
ostrzegania. Umożliwia to wykrycie słabych punk-
tów w systemie ostrzegania i ich usunięcie. W ten 
sposób podwyższa się stabilność i efektywność sys-
temu na wypadek prawdziwej klęski żywiołowej 
czy katastrofy. 

• Celem jest uczulenie mieszkańców Niemiec na os-
trzeganie ludności ogólnie, jak i na różne kanały 
wzgl. metody ostrzegania. Im więcej wie Pan/i na 
ten temat, tym samodzielniej i efektywniej może 
Pan/i działać i chronić się w sytuacji zagrożenia.

Dlaczego się mnie ostrzega?  

Katastrofy i niebezpieczne sytuacje stanowią zagrożenie 
dla Pani/a i Pańskiej rodziny, krewnych, przyjaciół i  
współobywateli oraz ewentualnie także dla Pani/a  
mienia. W razie zagrożenia zostanie Pan/i na czas ost- 
rzeżony/a, aby miał/a Pan/i możliwość nastawienia się na  
niebezpieczeństwo i mógł/a odpowiednio zareagować.


