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KRZYWDĘ TOBIE LUB INNEJ 

OSOBIE, 
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GDY WIDZISZ POŻAR 

 

 

GDY KTOŚ POTRZEBUJE 

POMOCY MEDYCZNEJ 
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JEDNOLITY NUMER 

ALARMOWY 

OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE 

CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ 



Wezwania pomocy należy dokonać po 
ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed 
rozpoczęciem udzielania pomocy lub jeżeli 
jest to możliwe – równocześnie (np. prosząc o 
wsparcie innych świadków).  

PODCZAS ZGŁASZANIA 
NIESZCZĘŚLIWEGO ZDARZENIA 

NALEŻY PODAĆ: 
 

Imię i nazwisko wzywającego pomocy (w celu 
potwierdzenia, że zdarzenie faktycznie miało miejsce i nie jest 
głupim żartem), 
 

Rodzaj zdarzenia np. wypadek samochodowy, zranienie, 
pożar, porażenie prądem, 
 

Miejsce zdarzenia – nazwę miejscowości, ulicę, adres lub 
charakterystyczne elementy otoczenia, 
 

Liczbę poszkodowanych osób (w celu określenia liczby 
osób i sprzętu jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy, 
 

Stan poszkodowanych osób,  
 

Numer telefonu, z którego dzwonimy (do ewentualnego 
dalszego kontaktu) 

 

 

Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na 
dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia. 

Pogotowie? Nazywam się 
Karol Kowalski. Na ulicy 
Polnej w Białymstoku, 

obok sklepu 
spożywczego, mój kolega 
wpadł pod samochód. Ma 

potłuczoną głowę i nie 
rusza się. Proszę o 

pomoc… 





DOBRZE ZAMYKAJ DZRWI WYCHODZĄC Z DOMU LUB GDY 
PRZEBYWASZ W NIM SAM, 
 

NIE OTWIERAJ DRZWI NIEZNAJOMYM I NIE WPUSZCZAJ ICH DO 
ŚRODKA NAWET WTEDY, GDY WYDAJĄ CI SIĘ MILI, 
 

NIE ZDRADZAJ, ŻE JESTEŚ BEZ OPIEKI DOROSŁYCH, 
 

NIE UŻYWAJ PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH (np. OSTRYCH 
NOŻY, NARZĘDZI, ZAPALNICZEK), 
 

NIE BAW SIĘ ZAPAŁKAMI, NIE ODKRĘCAJ GAZU,  NIE WKŁADAJ 
ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO GNIAZDKA, 
 

LEKARSTWA ZAŻYWAJ TYLKO POD OKIEM DOROSŁYCH, 
 

NIE ODKRĘCAJ POJEMNIKÓW Z NIEZNANYMI SUBSTANCJAMI, NIE 
PRÓBUJ ICH, 
 

NIE WSPINAJ SIĘ NA WYSOKOŚCI (np. NA MEBLE, NA DRABINĘ) 

 

 

GDY CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONY POWIADOM DOROSŁYCH (RODZICÓW, SĄSIADÓW) LUB ZADZWOŃ POD 
NUMER ALARMOWY, ALE TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH 



 
Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu. 
 
Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale 
może mieć 40! 
 
Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! 
 
Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. 
 
Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj 
numeru telefonu. 
 
Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku, lepiej, 
żeby nikt obcy nie wiedział ile masz lat. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki.  
 
Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice. Z komunikatorów i 
czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt 
spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać. 
 
Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć. 
 
Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, 
jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano. 
 
Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. 

  
Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerem i Internetem. 

 www.dzieckowsieci.pl 

 

http://www.dzieckowsieci.pl/




PIESZO 
 

 

idź zawsze chodnikiem lub drogą dla pieszych, a gdy ich nie 
ma – lewym poboczem, jak najbliżej krawędzi jezdni. Piesi 
poruszający się jezdnią powinni iść „gęsiego”, tzn. jeden za 
drugim, 
 

przechodź przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach, 
przy zielonym świetle. Jednak nawet wtedy upewnij się czy 
nic ci nie grozi ze strony kierowców, 
 

 
 
 
 
stojąc na przejściu zachowaj bezpieczną odległość od 
krawędzi jezdni, 
 

nie wchodź gwałtownie na jezdnię,  bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pojazd, 
 

nie przechodź przez jezdnię w miejscach o ograniczonej 
widoczności,  
 

nie przebiegaj przez jezdnię i nie zatrzymuj się na niej bez 
potrzeby, 
 

poruszając się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
noś elementy odblaskowe, 
 

nigdy nie wsiadaj do samochodu osób proponujących 
podwiezienie 

 

ROWEREM 
 

 do 10 roku życia dziecko może poruszać się rowerem po 
drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej, 
 

 do jazdy na rowerze przeznaczona jest droga rowerowa lub 
pobocze, a dopiero w dalszej kolejności jezdnia, 
 

 jadąc chodnikiem jesteś zobowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić miejsca pieszym, 
 

 rowerzysta powinien znać zasady prawidłowej jazdy na 
rowerze (zachowanie ostrożności, sygnalizowanie 
manewrów ręką, znaczenie znaków drogowych), 
 

 rower powinien być prawidłowo wyposażony (światła, 
sprawne hamulce, dzwonek, tylne światła odblaskowe), 
 

 zakładaj kask chroniący głowę, 
 

 umieść elementy odblaskowe na rowerze oraz na ubraniu, 
żeby być lepiej widocznym po zmierzchu, 
 

 włączaj światła nie tylko dlatego, żeby lepiej widzieć drogę, 
ale przede wszystkim po to, aby być lepiej widocznym dla 
innych, 
 

 nie przewoź na ramie, bagażniku czy kierownicy 
dodatkowych osób, gdyż łatwo wtedy o wywrotkę, 
 

 jadąc rowerem staraj się mieć pełną kontrolę nad pojazdem 
- nie puszczaj kierownicy. Jazda „bez trzymanki” jest bardzo 
niebezpieczna, 
 

 nie podczepiaj się do innych pojazdów, nie przejeżdżaj w 
pobliżu pojazdów przewożących ładunki, 
 

 jadąc w kilka osób zachowuj bezpieczne odległości, 
umożliwiające wykonanie manewru 

 



JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWYWAĆ JAK NIE MOŻNA POSTĘPOWAĆ 

NA HUŚTAWCE 
 huśtać się pojedynczo, 

 huśtać się w pozycji siedzącej, 

 trzymać się obiema rękami 

  zeskakiwać w trakcie  huśtania  się, 

  przechodzić zbyt blisko huśtawki na której bawi się inne  
dziecko 

NA KARUZELI 
 siedzieć pojedynczo, 

 zapinać pasy 

  wychylać się, 

  zeskakiwać w trakcie  kręcenia  się,  

  przechodzić zbyt blisko karuzeli, która jest w ruchu 

NA ZJEŻDŻALNI 

  zjeżdżać tylko wtedy, gdy na dole nikogo nie ma, 

  zachować bezpieczny odstęp od innych  
zjeżdżających dzieci, 

  możliwie szybko odchodzić po zjechaniu w dół 

 wspinać się w górę po powierzchni do zjeżdżania, 

 zjeżdżać głową w dół lub na stojąco, 

 zjeżdżać na inne dzieci, 

 blokować zjazdu 

W PIASKOWNICY 

  bawić się grzecznie, 

  nie przeszkadzać innym dzieciom, 

  umyć ręce po wyjściu z piaskownicy lub powrocie 
do domu 

  bawić się w brudnym piasku, gdy znajdują się tam 
odchody zwierząt, 

  rzucać piaskiem w inne dzieci, 

  brać piasku do buzi, oblizywać palców, 

  spożywać jedzenia i napojów w trakcie zabawy 



2. 

Nie podawaj swoich danych 
 

Nie zdradzaj nikomu swojego  

imienia, adresu, wieku ani 

 szkoły do której chodzisz. 

Nie podawaj numeru telefonu. 

3. 

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa  

zabierać cudzej własności 

 
np. zabawek, pieniędzy, śniadania  

czy telefonu. Powiadom rodziców lub  

opiekunów  gdy dzieje ci się krzywda 

4. 
Nie stosuj przemocy  

wobec swoich kolegów i nie pozwalaj  

na przemoc innych wobec ciebie 
 

Nie popychaj, nie bij i nie wyśmiewaj się 

 z innych dzieci, szczególnie młodszych 

i słabszych. Jeśli ktoś cię skrzywdzi 

w ten sposób - zgłoś to dorosłym 

5. 

6. 

1. 



 
 

 
 

 
 

 

1. Jazda na rowerze, rolkach, wrotkach lub deskorolce powinna  
 odbywać się na placach do tego przeznaczonych –  
 nigdy po ulicy czy zatłoczonym chodniku. 
 

2. Ze względu na możliwość urazów należy zakładać kask  
 ochronny, można mieć ochraniacze na łokcie i kolana oraz  
 rękawice. 

1. Dzieciom do 10 r.ż. nie wolno  
 jeździć rowerem po ulicach. 
2. Wysokość siodełka powinna 
 być dostosowana do wieku dziecka. 
3. Nie należy wozić nikogo 
 na bagażniku. 
4. Należy zakładać kask ochronny. 



  
BEZ WZGLĘDU NA TO JAKIM ŚRODKIEM TRANSPORTU WYBIERASZ SIĘ NA WAKACJE 

 
 
 

 
 

  

  
  

MUSISZ PRZESTRZEGAĆ ZASAD, KTÓRE GWARANTUJĄ CI BEZPIECZEŃSTWO  

 I DOTARCIE NA MIEJSCE: 
 

cierpliwie czekaj na przyjazd pojazdu i jego całkowite zatrzymanie, 
 

zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu, 
 

miejsce zajmuj spokojnie i kulturalnie – nie przepychaj się, nie biegaj, 
 

bez względu na to, czy jedziesz daleko czy blisko, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa w samochodzie, 
 

podczas jazdy nie rozpraszaj uwagi kierowcy oraz zachowuj się przyzwoicie, 
 

z pojazdu wysiadaj w wyznaczonych miejscach, z właściwej strony (nigdy od strony jezdni) 

 



NIE NALEŻY: 
 

wykonywać  prac polowych i  tych w gospodarstwie,  które  są  przeznaczone wyłącznie  dla osób  dorosłych  (np. załadunek  i  
rozładunek  drewna oraz zwierząt,  kierowanie  ciągnikiem  i  innymi maszynami samobieżnymi,  łączenie  ciągnika  z  maszynami i  
przyczepami,  oporządzanie  dużych  zwierząt  gospodarskich,  dźwiganie  ciężkich  przedmiotów),  

 
przebywać  w pobliżu  pracujących  maszyn i  urządzeń  rolniczych,  obsługiwać  ich,  wchodzić  i  schodzić  z  nich (grozi  to ciężkim  
wypadkiem lub śmiercią),  

 
bawić  się  blisko dużych  otworów  w ziemi (wykopów,  kanałów,  dołów  na wapno) i  nie przykrytych zbiorników  (szamb, studni),  

 
wspinać  się  po uszkodzonych i  źle  zabezpieczonych schodach,  niewłaściwie  rozstawionych i  uszkodzonych drabinach,  

 
podróżować  na błotnikach,  dyszlach,  zaczepach maszyn i  przyczep,  

 
wdrapywać  się  na przyczepy załadowane  sianem, słomą  czy zbożem,  podróżować  w ten sposób,  

 
dotykać  nie zabezpieczonych przewodów  elektrycznych,  naprawiać  urządzeń  elektrycznych,  wspinać  się  na słupy  energetyczne,  

 
bić,  straszyć  i  drażnić  zwierząt  gospodarskich,  

 
bawić  się  ogniem, rozpalać  ognisk w pobliżu  lasu oraz miejsc składowania  np.  słomy,  zboża,  paliw,  

 
przebywać  w pobliżu  nie zabezpieczonych ostrych narzędzi,  ruchomych części  maszyn 

 
 

 

 

TRZEBA: 
 

dbać  o porządek  - nie zostawiać  przedmiotów  na schodach, na podwórzu  oraz w miejscach,  gdzie mogą  przeszkadzać  i  
stanowić  zagrożenie,  

 

unikać  kontaktu ze środkami  chemicznymi (dezynfekującymi,  nawozami,  środkami  ochrony roślin),  
 

bezpiecznie poruszać  się  po wiejskich ulicach i  zwracać  baczną  uwagę  na poruszające  się  nimi pojazdy. 

WAKACJE 

NA WSI 



Źródło: www.pip.gov.pl, www.policja.pl  

http://www.pip.gov.pl/
http://www.policja.pl/


Informacje o możliwości lub zakazie kąpieli na kąpielisku strzeżonym przez ratowników umieszczane są w postaci flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Brak flagi oznacza, że kąpielisko nie jest strzeżone przez ratowników 

kąpiel dozwolona 

zakaz kąpieli 

WSZYSTKIE OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE KĄPIELISKA LUB PŁYWALNI  

SĄ ZOBOWIĄZANE DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ NAKAZOM  

RATOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻUR  



PRZEBYWAJĄC NA KĄPIELISKU LUB PŁYWALNI NALEŻY ZWRACAĆ BACZNĄ UWAGĘ NA ZNAKI:  

 

 Znaki zakazu - wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę  

Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na 
znaku obiekty i urządzenia 

Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach i 

wskazują przyczynę niebezpieczeństwa  



OSOBY NIE UMIEJĄCE PŁYWAĆ NIE POWINNY WCHODZIĆ DO GŁĘBOKIEJ WODY, SIĘGAJĄCEJ POWYŻEJ 
KLATKI PIERSIOWE 

NALEŻY: 
kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej strzeżonych przez ratowników, 

 
zwracać uwagę na innych użytkowników kąpieliska podczas pływania i zabawy w wodzie, 

 
założyć kamizelkę ratunkową pływając kajakiem lub innym sprzętem mechanicznym, 

 
właściwie oceniać swoje umiejętności pływackie, unikać lekkomyślnych zabaw i brawury 
 
NIE WOLNO: 
kąpać się i pływać w miejscach zabronionych, zarośniętych i bagnistych, 

 
wchodzić do wody gwałtownie, zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą 
przytomności, 

 
kąpać się będąc głodnym, a także po obfitym posiłku, 

 
skakać do wody „na główkę” bez wcześniejszego sprawdzenia dna i głębokości wody - taki skok może doprowadzić do 
urazów kręgosłupa i kalectwa, 

 
kapać się zbyt długo – z chwilą poczucia chłodu trzeba natychmiast wyjść z wody, 

 
podpływać do kajaków, rowerków wodnych i innych jednostek pływających, 

 
wszczynać fałszywych alarmów, wzywać pomocy dla żartów 
 
 

JEŻELI BĘDZIESZ ŚWIADKIEM  WYPADKU DZIAŁAJ ROZWAŻNIE -  
SPRAWDŹ  CZY TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NIE BĘDZIE ZAGROŻONE ORAZ CZY MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC INNYCH OSÓB, WEZWIJ 

SŁUŻBY RATUNKOWE  



 CHOCIAŻ SŁOŃCE ZAPEWNIA NAM LATEM PIĘKNĄ OPALENIZNĘ, TO ZBYT 
INTENSYWNE KĄPIELE SŁONECZNE POWODUJĄ NEGATYWNE SKUTKI ZDROWOTNE.  

  
 ABY SIĘ PRZED NIMI UCHRONIĆ, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ KILKU WAŻNYCH 

ZASAD:  
 
 

 

 

podczas pierwszego opalania nie przebywaj na słońcu dłużej niż 15 minut, 
 

ogranicz wystawianie się na działanie promieni słonecznych szczególnie w godzinach 10:00 – 
15:00, bo wtedy promieniowanie jest najsilniejsze. Możesz poparzyć skórę lub nabawić się udaru, 
 

rób przerwy w opalaniu się, częściej przebywaj w cieniu, 
 

nie zapominaj o nakryciu głowy. Brak czapki czy kapelusza w upalne dni może stać się przyczyną 
udaru, 
 

używaj okularów słonecznych chroniących oczy przed szkodliwym promieniowaniem, 
  

na części ciała nie chronione ubraniem stosuj kremy zawierające filtry słoneczne UVB i UVA, 
 

pij dużo płynów 
 

 



 




