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CZYM JEST NR 112?
112 - to numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z 
telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii 
Europejskiej. Wybierając 112, rozmówca uzyskuje połączenie z odpo-
wiednią służbą ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem 
ratunkowym), a numer jest dostępny jest przez całą dobę.

Numer 112 funkcjonuje obecnie 
we wszystkich państwach człon-
kowskich UE równolegle z kra-
jowymi numerami alarmowymi 
(np. 999 lub 110). Dania, Finlan-
dia, Malta, Holandia, Portugalia, 
Rumunia oraz Szwecja postano-
wiły przyjąć numer 112 jako swój 
jedyny lub podstawowy krajowy 
numer alarmowy.

Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym 
karty SIM. Odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego 
przez operatorów numerów alarmowych.

Numer alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z 
dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany  Dyrektywą 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektro-
nicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). 
W wielu krajach, także w Polsce 112 nie zastępuje dotychczasowych 
krajowych numerów alarmowych, ale  działa obok nich.
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Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Pamiętajcie, 
że nr 112 ratuje życie! 

Korzystajcie z niego tyko wtedy
gdy zagrożone jest 

czyjeś zdrowie lub życie.
Nie wolno 

wybierać numeru 112 
dla zabawy lub żartu.

Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
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CZY JESTEŚ BEZPIECZNY?

START
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META

Zagrać mogą 2-3 osoby.
Potrzebujecie kostkę i pionki, którymi mogą być np. guziki. Pionek 
na polu zadanie oznacza konieczność odpowiedzina pytanie lub wy-
konanie określonego ruchu. Jeśli odpowiesz nieprawidłowo,kolejny 
uczestnik zyskuje dodatkowy rzut kostką. Wygrywa ten, kto będzie 
pierwszy na mecie.

Zadania
1. Jak brzmi europejski numer alarmowy?
3. Do kiedy dzieci podróżują samochodem
w fotelikach?
4. Przeskocz na pole nr 9.
5. Jeszcze raz rzuć kostką.
8. Co trzeba mieć na głowie podczas jazdy
rowerem?
11. Wróć na pole numer 1.
13. Opuszczasz kolejkę.
15. Czy można zjeżdżać po poręczy?
17. Komu możesz otworzyć drzwi, kiedy jesteś
sam w domu?
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JAK ZAWIADOMIĆ O 
NAGŁYM WYPADKU?
Zanim udzielimy pierwszej pomocy poszkodowanemu, powinniśmy 
powiadomić o zdarzeniu odpowiednie służby. Rozmowa z dyspozy-
torem powinna być rzeczowa. Jakie dane podać? Na jakie szczegóły 
zwrócić uwagę?

1. POWIEDZ KIM JESTEŚ

2. POWIEDZ - GDZIE JESTEŚ!

3. CO SIĘ WYDARZYŁO

4. OPOWIEDZ O OSOBACH
     RANNYCH
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Wierszem o nr 112

112 jest to numer alarmowy,
O żadnych pomyłkach nie ma mowy,

Kiedy nam potrzeba pomocy,
Jest aktywny w dzień i w nocy.

Nie stukasz się po głowie,
Gdy potrzebne pogotowie,
Operator prośbę skieruje,

I wymagającego pomocy uratuje.

Kiedy ci potrzebna władza,
Nikt niczego nie doradza,

Radiowóz na sygnale,
Jedzie tam, gdzie są wandale.

Dyżurni są zawsze w pracy,
Ten numer to też strażacy,
Kot na dachu, czy się pali,
To ten numer nie nawali.

To alarmy wyjątkowe,
Dzwonią telefony komórkowe.

Odbierają operatorzy,
Ktoś na szybkość tu palec położył.
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TELEFONY ALARMOWE
Policja 997

Straż Pożarna
998

Pogotowie
Ratunkowe 999

112 Europejski
Numer alarmowy

Adresy internetowe współorganizatorów:
 • www.msport.gov.pl
 • www.wypoczynek.men.gov.pl
 • www.msw.gov.pl
 • www.policja.pl
 • www.polskieszlakiwodne.pl
 • www.pot.gov.pl
 • www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct Zielona Góra

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Podgórna 7, pok. 143

65-057 Zielona Góra
tel. 068 45 27 144
fax 068 45 27 180

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7.30 do 15.30.

W celu uzyskania informacji na temat Unii Europejskiej
poza godzinami pracy Punktu można korzystać

ze specjalnej infolinii pod bezpłatnym numerem:
00 800 67 89 10 11.

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl
www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl

www.facebook.com/EDZielonaGora

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
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