
Współpracuj z Operatorem Numerów 
Alarmowych i odpowiadaj na zadawane 
pytania, w ten sposób zadbasz o swoje 
bezpieczeństwo.

Dzwoń bezpośrednio z miejsca zdarzenia,  
inne osoby nie są w stanie dostarczyć 
pełnych informacji.

Najważniejszą informacją jest adres, musisz 
go podać, aby można było zadysponować 
odpowiednie do zdarzenia służby.

Zgłaszając zdarzenie nie rozłączaj się 
pierwszy i czekaj do momentu potwierdzenia 
jego przyjęcia przez operatora.

Po przyjęciu zgłoszenia przez operatora 
zachowaj spokój i oczekuj przyjazdu służb; 
niezwłocznie poinformuj, gdy sytuacja 
ulegnie zmianie.

Zadzwoniłeś pod numer 112 przypadkowo? 
Nie rozłączaj się i poinformuje o tym fakcie 
operatora.

Zdarzenia niealarmowe należy zgłaszać 
dzwoniąc bezpośrednio na numery 
kontaktowe zamieszczone m.in. na stronach 
internetowych właściwych służb lub 
osobiście w najbliższej placówce policji, 
straży pożarnej lub u swojego lekarza.

JESTEŚ ŚWIADKIEM NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI?

ZADZWOŃ POD NUMER

JESTEŚ ŚWIADKIEM NIEBEZPIECZNEJ 
SYTUACJI?

UŻYJ APLIKACJI MOBILNEJ 

www.numer112.pl

ALARM112

JAK PRAWIDŁOWO 
ZGŁASZAĆ 

POD NUMEREM 
ALARMOWYM 112?

ULOTKA DLA SENIORÓW 65+

 112

PAMIĘTAJ ! WYBIERAJ
ŚWIADOMIE

„Internetowa kampania informacyjno-edukacyjna 
dotycząca numeru alarmowego 112”,  

realizowana przez Fundację ICAD w partnerstwie  
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

w Poznaniu.

Projekt sfinansowany przez  
Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu  

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
na lata 2014-2020”.



JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM ZDARZENIA 
ZAGRAŻAJĄCEGO:

ŻYCIU ZDROWIU

MIENIU

ŚRODOWISKU

BEZPIECZEŃSTWU

!

PORZĄDKOWI 
PUBLICZNEMU

ZACHOWAJ SPOKÓJ
I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZADZWOŃ POD

112
bezpłatny numer alarmowy 24/7

CO SIĘ WYDARZYŁO?
Opowiedz dlaczego  
potrzebna jest pomoc  
i jakie służby powinny 
zostać zadysponowane.

OKREŚL ADRES LUB 
MIEJSCE ZDARZENIA
Podaj dokładny adres
zdarzenia – miejscowość, 
ulicę, numer domu,  
mieszkania. Ustal numer 
drogi, kilometr  
na autostradzie, numer 
plaży czy szlaku, określ 
charakterystyczne  
punkty w terenie.

PODAJ SWOJE DANE 
PERSONALNE  
I KONTAKTOWE.
Przedstaw się imieniem
i nazwiskiem, przekaż  
numer telefonu do siebie.

NIE ROZŁĄCZAJ 
SIĘ PIERWSZY!
Poczekaj na 
potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia przez  
operatora.

ODPOWIADAJ NA PYTANIA OPERATORA 
NUMERÓW ALARMOWYCH:

CZY SĄ OSOBY  
POTRZEBUJĄCE 
POMOCY
MEDYCZNEJ?
Podaj liczbę i stan 
osób poszkodowanych 
w trakcie zdarzenia.
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OPERATOR PRZEŚLE ZGŁOSZENIE  
DO ODPOWIEDNICH SŁUŻB:

POLICJA

Gdy potrzebna 
jest pomoc medyczna, 
zostaniesz połączony 

z dyspozytorem 
medycznym,  
który powie, 

jak dalej 
postępować.

RATOWNIK 
MEDYCZNY


