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UWAGA, WYPADEK ! 

Szanowny kierowco! 

Na drogach może dojść do różnych 
nieprzyjemnych  i nieprzewidzianych 
sytuacji. Jeśli w wyniku kolizji 
uszkodzona zostanie karoseria 
samochodu lub zdarzy się poważniejszy 
wypadek, zawsze należy zachować 
spokój. W tej instrukcji doradzimy 
Tobie, jak należy zachować się na 
miejscu wypadku, co zrobić najpierw, 
gdzie zadzwonić i o czym pamiętać. 
Zalecamy więc, aby mieć tę instrukcję 
zawsze w samochodzie, choć 
oczywiście wolelibyśmy, aby nigdy była 
Ci ona potrzebna. 

Ważne numery: 

Policja ………………….………...  997 

Straż pożarna ……………….. 998 

Pogotowie ratunkowe …. 999 

Numer alarmowy…………... 112 

Zakład naprawczy…………. 85 741 90 80  

Poradnik postępowania w razie  kolizji drogowej. www.lakiernia.bialystok.pl 

1. Zalecenia ogólne 

 Włącz światła awaryjne (możesz też założyć kamizelkę odblaskową). 

 Postaw trójkąt ostrzegawczy (30-50 m od miejsca wypadku poza obszarem zabudowanym,                    
w terenie zabudowanym tuż za pojazdem, na autostradzie 100 m przed miejscem wypadku). 

 Udziel pierwszej pomocy (jeśli na miejscu są ranni). 

 Wezwij pogotowie ratunkowe (jeśli na miejscu są ranni) i policję. Wyraźnie podaj swoje nazwisko, 
powiedz, co się stało, gdzie doszło do wypadku, ilu jest rannych. 

 Jeśli w wypadku nie ma rannych lub ofiar śmiertelnych, usuń samochód na pobocze lub na chodnik tak, 
aby nie stwarzać zagrożenia i nie tamować ruchu. 
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2. Co dalej? 

 Zgłoś wypadek policji - jest to obowiązkowe, gdy na miejscu są ranni lub zabici. Policja może zająć się 
także wznowieniem płynności ruchu drogowego. 

 Zapisz dane świadków zdarzenia lub poproś ich o pozostanie na miejscu wypadku do przyjazdu policji. 

 Nie rób nic, co mogłoby utrudnić policji ustalenie przebiegu wypadku. Nie zbieraj rozrzuconych 
elementów samochodu i rzeczy uczestników wypadku. 

 

3. Co potem? 

 Poczekaj na miejscu wypadku do przyjazdu policji (lub wróć na miejsce po udzieleniu bądź wezwaniu 
pomocy albo po zgłoszeniu wypadku). 

 Możesz zrobić zdjęcia dokumentujące zdarzenie; ślady hamowania, uszkodzenia pojazdów itp. 

 Wymień się danymi z uczestnikami wypadku (imię i nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości, 
numer dowodu rejestracyjnego, marka, typ i kolor pojazdu, numer umowy ubezpieczenia, nazwa 
ubezpieczyciela itd..) 

 Wypełnij druk „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”, który służy do udokumentowania 
przebiegu wypadku w celu szybszego rozpatrzenia sprawy o odszkodowanie. 

 

4. Co w przypadku specyficznego wypadku? 

 W przypadku uszkodzenia cudzego mienia pamiętaj o dwóch sprawach: 

 zgłoś wypadek policji, 

 powiadom poszkodowanego. 

 W przypadku kolizji ze zwierzętami: 

 zgłoś wypadek policji, 

 zachowaj bezpieczną odległość od zwierzęcia (ranne może być bardzo niebezpieczne), 

 nie usuwaj śladów z auta. 
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