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MODUŁ I

LEKCJA 2

Temat: „Służby ratownictwa i inne instytucje
odpowiedzialne za bezpieczeństwo”

Każdy w swoim życiu spotyka się z sytuacją, kiedy jest zmuszony szukać pomocy
w momencie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia. 
Do udzielania takiej pomocy powołane zostały odpowiednie służby i instytucje. 

Formy realizacji:
• œcie¿ka prozdrowotna,
• godzina wychowawcza.

Cele ogólne:
• przedstawienie s³u¿b ratowniczych oraz instytucji i organizacji czuwaj¹cych nad bezpieczeñstwem obywateli,
• wyjaœnienie sposobu dzia³ania zintegrowanego systemu ratownictwa,
• omówienie zasad wzywania pomocy w sytuacji zagro¿enia oraz konsekwencji nieuzasadnionego wezwania

pomocy.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• zna system ratownictwa w Polsce,
• wie, które instytucje czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem spo³eczeñstwa,
• wie, ¿e po³¹czenie telefoniczne ze s³u¿bami ratowniczymi jest bezp³atne,
• potrafi radziæ sobie w sytuacji zagro¿enia,
• zna konsekwencje nieuzasadnionego wezwania pomocy.

Metody nauczania: 
• praca z tekstem,
• rozmowa nauczaj¹ca,
• scenki dramowe. 

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 2,
• materia³y pomocnicze do lekcji,
• ksi¹¿ka telefoniczna.

Formy pracy: 
• indywidualna praca z tekstem,
• prezentacja foliogramu,
• praca w ma³ych grupach,
• wypowiedzi uczniów na okreœlony temat.



Plan zajęć: 

1. Uczniowie przypominaj¹ z poprzednich zajêæ, na jakie zagro¿enia mog¹ byæ nara¿eni w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.

2. Nauczyciel informuje uczniów, ¿e na terenie Polski powo³anych zosta³o wiele instytucji i organizacji, które czuwaj¹ nad
bezpieczeñstwem. Uczniowie zapoznaj¹ siê z materia³em pomocniczym nr 1, a nastêpnie wspólnie wykonuj¹ æwicze-
nie 1 do tekstu, pos³uguj¹c siê ksi¹¿k¹ telefoniczn¹.

3. Nauczyciel informuje uczniów, ¿e w najbli¿szym czasie zacznie dzia³aæ w Polsce zintegrowany system ratownictwa,
w dzia³ania którego w³¹czone zostan¹ s³u¿by, instytucje i organizacje, które wczeœniej by³y omawiane na lekcji.
Prezentuje sposób dzia³ania s³u¿b ratowniczych w ramach zintegrowanego systemu – foliogram nr 2 (materia³ pomoc-
niczy nr 2).

4. Aby s³u¿by ratownicze zadzia³a³y skutecznie, nale¿y je w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób zawiadomiæ
o zdarzeniu. W oparciu o materia³ pomocniczy nr 3 uczniowie inscenizuj¹ scenki wzywania pomocy, wykorzystuj¹c
informacje zdobyte podczas zajêæ (rodzaj s³u¿by, nr telefonu).

5. Dlaczego osoba wzywaj¹ca pomoc powinna podaæ swoje dane? Uczniowie wypowiadaj¹ siê na temat odpowiedzial-
noœci za nieuzasadnione wezwanie pomocy. Podkreœlaj¹, jakie zagro¿enie dla potrzebuj¹cych pomocy niesie tego typu
¿art. Nauczyciel informuje uczniów, ¿e w wielu przypadkach sprawcy (lub ich rodzice) ponieœli surowe konsekwencje
za swoj¹ bezmyœlnoœæ (np. informacje o pod³o¿eniu bomby w szpitalu). Uczniowie uzupe³niaj¹ w³aœciwymi zwrotami
notatkê (æwiczenie 3).

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 
(tekst dla ucznia na płycie CD)

• WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
stowarzyszenie, które zrzesza ratowników strzeg¹cych bezpieczeñstwa na wydzielonych k¹-
pieliskach i otwartych akwenach. Sk³ada siê ze zwi¹zków regionalnych i terenowych, które
nastêpnie tworz¹ zwi¹zki wojewódzkie. Pogotowia finansowane s¹ przez samorz¹dy lokalne.
W praktyce wyszkoleni ratownicy czêsto pracuj¹ za darmo, a sprzêt kupowany jest dziêki
uprzejmoœci sponsorów. Rolê koordynatora krajowego WOPR-u pe³ni zarz¹d g³ówny
w Warszawie. 

• GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
jest organizacj¹ ochotnicz¹ dzia³aj¹c¹ na terenie polskich gór. Sk³ada siê z siedmiu grup
regionalnych Bieszczadzkiej, Krynickiej, Podhalañskiej, Beskidzkiej, Karkonoskiej, Wa³brzys-
ko-K³odzkiej i Jurajskiej. Ich zadaniem jest udzielanie pierwszej pomocy w szeroko rozumia-
nych wypadkach górskich, dzia³alnoœæ z zakresu ochrony przyrody i szeroko prowadzona
dzia³alnoœæ profilaktyczna.

• TOPR – Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Każdy ratownik górski składa następującą przysięgę:
Dobrowolnie przyrzekam pod s³owem honoru, ¿e póki zdrów bêdê, na ka¿de wezwanie naczel-
nika lub jego zastêpcy, bez wzglêdu na porê roku, dnia, stan pogody stawiê siê w oznaczonym
miejscu i godzinie i udam siê w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebuj¹cym... 
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• OC – Obrona Cywilna
organizacja, której celem jest ochrona ludnoœci, zak³adów pracy, urz¹dzeñ u¿ytecznoœci pub-
licznej i dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i w cza-
sie wojny, a tak¿e wspó³dzia³anie w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ œrodowiska.
Stanowi czêœæ systemu obronnego pañstwa.

• Sanepid – Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 
sprawuj¹ nadzór nad przestrzeganiem wymagañ higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w ró¿nych dziedzinach dzia-
³alnoœci mog¹cych mieæ wp³yw na zdrowie ludzi. Prowadz¹ dzia³ania zapobiegaj¹ce chorobom, œwiadcz¹ us³ugi w zakre-
sie szczepieñ ochronnych, przeprowadzaj¹ badania ludzi, ¿ywnoœci i przedmiotów u¿ytku pod k¹tem bezpieczeñstwa
i higieny, organizuj¹ dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

• Pogotowie gazowe
powo³ane do usuwania uszkodzeñ i awarii w sieci gazowej.

• Pogotowie energetyczne
powo³ane do usuwania uszkodzeñ i awarii linii i urz¹dzeñ energetycznych.

• Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
zorganizowany zespó³ ludzi, odpowiednio wyszkolonych i wyposa¿onych, powo³any do bezpoœredniego wykonywania zadañ
ochrony przeciwpo¿arowej, a tak¿e do przeprowadzania akcji ratowniczych w przypadku klêsk ¿ywio³owych i katastrof.

• OSP – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
stowarzyszenie, które prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej poprzez kompletowanie sprzêtu przeciw-
po¿arowego, czynny udzia³ w szkoleniach, æwiczeniach i akcjach przeciwpo¿arowych. OSP dzia³a szczególnie w ma³ych
miejscowoœciach. Przy OSP tworzone s¹ m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze, których cz³onkiem mo¿e zostaæ osoba, która
ukoñczy³a 12 lat, uzyska³a zgodê opiekunów ustawowych i z³o¿y³a przyrzeczenie. 

• Stra¿ Miejska
do jej zadañ nale¿y m.in.: ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu
drogowego w zakresie okreœlonym w przepisach o ruchu drogowym, doprowadzanie osób nietrzeŸwych do izby wytrzeŸwieñ,
zabezpieczenie miejsca przestêpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, wspó³dzia³anie z w³aœciwymi podmiota-
mi w zakresie ratowania ¿ycia i zdrowia obywateli, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartoœciowych.

• Pogotowie Ratunkowe
instytucja s³u¿by zdrowia powo³ana do udzielania doraŸnej pomocy lekarskiej w nag³ych wypadkach, do przewo¿enia
rannych i chorych, a tak¿e do zapobiegania przyczynom powstawania nieszczêœliwych wypadków, nag³ych zachorowañ
i rozprzestrzenianiu chorób zakaŸnych oraz udzielania informacji o osobach, które uleg³y wypadkom.

• Policja
organ pañstwowy powo³any do ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.

• Saperzy
specjalnie wyszkoleni ¿o³nierze, zajmuj¹cy siê m.in. unieszkodliwianiem materia³ów wybuchowych, pozosta³oœci
po ostatniej wojnie.

• W urzêdach administracji samorz¹dowej dzia³aj¹ Wydzia³y Zarz¹dzania Kryzysowego, Obrony Ludnoœci i Obrony
Cywilnej. W razie zagro¿enia lub sytuacji kryzysowej mo¿na siê równie¿ z nimi kontaktowaæ.

• Spo³eczna Krajowa Sieæ Ratunkowa
jest to sieæ radiowa (m.in. radioamatorzy), której celem jest reagowanie na wezwania o pomoc
nadawane z miejsc, gdzie nast¹pi³o zagro¿enie ¿ycia, zdrowia, mienia, bezpieczeñstwa lub
œrodowiska naturalnego, udzia³ w podnoszeniu bezpieczeñstwa ruchu l¹dowego, wodnego
i powietrznego, a ponadto uzupe³nianie i wspomaganie s³u¿b profesjonalnych. Sieæ mo¿e
wspó³pracowaæ z innymi strukturami krajowymi i zagranicznymi w ramach wykonywania
swoich zadañ.
Znakiem Spo³ecznej Krajowej Sieci Ratunkowej jest znak: bia³o czerwone kontury Polski
z wpisan¹ w œrodku liter¹ „R” na tle równoramiennego niebieskiego krzy¿a. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

W 2001 roku uchwalona zosta³a ustawa o zintegrowanym systemie ratownictwa medycznego.
Pod wspólnym numerem telefonu 112 (dla wszystkich s³u¿b ratunkowych) bêdzie mo¿na
szukaæ pomocy w nag³ych wypadkach. Spowoduje to: skrócenie czasu dotarcia jednostek
ratunkowych do miejsca zdarzenia, zapewnienie ofiarom wypadków szansy prze¿ycia, poprzez
dotarcie do nich i udzielenie pomocy w ci¹gu tzw. „z³otej godziny”. 

W medycznych dzia³aniach ratowniczych z jednostkami medycznymi wspó³dzia³aj¹ w zale¿noœci
od potrzeb:
• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
• jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego i Policji ,
• pododdzia³y Si³ Zbrojnych, 
• organizacje spo³eczne i stowarzyszenia, w szczególnoœci GOPR, TOPR, WOPR, PCK, OSP. 

Sposób dzia³ania s³u¿b ratowniczych w ramach zintegrowanego systemu przedstawia poni¿szy schemat (patrz folio-
gram nr 2).
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 

Przy powiadamianiu s³u¿b ratowniczych o zdarzeniu trzymaj siê zasady piêciu punktów wzywania pomocy:
• miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja),
• charakter zdarzenia (co siê wydarzy³o?),
• liczba poszkodowanych,
• stan poszkodowanych,
• dane o wzywaj¹cym pomocy.

ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1

Stan zagro¿enia S³u¿by, instytucje i organizacje Nr telefonu

W piwnicy swojego bloku poczu³eœ Pogotowie gazowe 992
ulatniaj¹cy siê gaz.

Niedaleko zabudowañ ch³opcy wypalaj¹ trawê Pañstwowa Stra¿ Po¿arna 998 (w³aœciwy)
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

W górach zesz³a lawina. GOPR 985
Chwilê przed tym widzia³eœ tam narciarzy TOPR +48 603 100 100

Zauwa¿y³eœ niepokoj¹ce zabarwienie wody Sanepid 329 58 43 (Wroc³aw)
rzeki przy oczyszczalni œcieków. 
Na powierzchni widaæ by³o martwe ryby.

Twój kolega spad³ z wysokiego drzewa. Pogotowie ratunkowe 999, 112 (kom.)

Nad brzegiem Odry wêdkarz wpad³ do wody. WOPR (Dolnoœl¹skie 344 47 45
WOPR we Wroc³awiu)

Przy kopaniu rowu robotnik natkn¹³ siê Saperzy 36 53 330 
na niewybuch. lub policja (Wroc³aw), 997

Mieszkañcy osiedla zorganizowali Stra¿ Miejska 75 251 62 
w zagajniku dzikie wysypisko œmieci. (Jelenia Góra)

Zobaczy³eœ pijanego cz³owieka, Policja 997
który usiad³ za kierownic¹ samochodu.

W czasie burzy na liniê wysokiego napiêcia Pogotowie energetyczne 991
spad³o powalone drzewo.

Ćwiczenie 3

Z pomocy s³u¿b ratowniczych mo¿e korzystaæ ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na wiek, p³eæ itp.
Zg³oszenia telefonicznego nale¿y dokonywaæ tylko w uzasadnionych przypadkach, to znaczy wtedy,
gdy istnieje niebezpieczeñstwo zwi¹zane z utrat¹ ¿ycia, zdrowia, mienia lub wolnoœci w³asnej lub
innych ludzi.
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Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
986

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
997

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
,112

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
+48 601 100 100

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
+48 605 883 227

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
,112

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 2

Temat: „Służby ratownictwa i inne instytucje
odpowiedzialne za bezpieczeństwo”

Każdy w swoim życiu spotyka się z sytuacją, kiedy jest zmuszony szukać pomocy,
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia. 
Do udzielania takiej pomocy powołane zostały odpowiednie służby i instytucje.

Ćwiczenie 1

Uzupe³nij tabelê, wpisuj¹c w odpowiednie miejsce sytuacjê, w której zwrócisz siê o pomoc lub rodzaj
instytucji oraz numery telefonów alarmowych, które wyszukasz w ksi¹¿ce telefonicznej.

Stan zagro¿enia S³u¿by, instytucje i organizacje Nr telefonu

W piwnicy swojego bloku poczu³eœ 
ulatniaj¹cy siê gaz.

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna

W górach zesz³a lawina. Chwilê przed
tym widzia³eœ tam narciarzy.

Sanepid

Twój kolega spad³ z wysokiego drzewa.

WOPR

Przy kopaniu rowu robotnik natkn¹³ siê
na niewybuch.

Stra¿ Miejska

Zobaczy³eœ pijanego cz³owieka,
który usiad³ za kierownic¹ samochodu.

Pogotowie energetyczne

20

W ŚWIECIE ZAGROŻEŃ



W tym miejscu wypisz inne, niezbêdne numery telefonów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ćwiczenie 2

Jesteœ œwiadkiem wypadku drogowego. Zainscenizuj z koleg¹ scenkê wzywania pomocy
poszkodowanym. Do jakiej s³u¿by ratowniczej siê zwrócisz? 

Ćwiczenie 3

Uzupe³nij zdania, wpisuj¹c w odpowiednie miejsce podane wyrazy: wolnoœæ, wiek, ¿ycie, uzasad-
nione przypadki, ka¿dy cz³owiek, narodowoœæ, niebezpieczeñstwo, zdrowie, mienie.

Z pomocy s³u¿b ratowniczych mo¿e korzystaæ .........................................., bez wzglêdu na

..............................., ......................, p³eæ itp. Zg³oszenia telefonicznego nale¿y dokonywaæ

tylko w ................................................................., to znaczy wtedy, gdy istnieje

............................................ zwi¹zane z utrat¹ ...................., .................., ....................

lub ................................ w³asnej lub innych ludzi.
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