
Miałeś wypadek lub jesteś świadkiem wypadku, są ranni. 

• upewnij się, że możesz się bezpiecznie zatrzymać, zatrzymaj się, 
• wyłącz silnik, 
•  upewnij się, że możesz bezpiecznie wysiąść i oznacz miejsce zdarzenia,  

by kolejne nadjeżdżające auta nie spowodowały większej katastrofy.  
WYSTAW TRÓJKĄT i włącz światła awaryjne.

Wezwij pomoc. Zadzwoń na numer 
112, podaj imię, nazwisko, opisz,  
co się stało, podaj miejsce wypadku. 

KRÓTKO I RZECZOWO. 

Odpowiadaj na pytania dyspozytora. 

Autostrada, droga ekspresowa Poza obszarem zabudowanym W obszarze zabudowanym

Jako świadek, odpowiadaj  
na pytania policji, zostaw dane 

poszkodowanemu.

Od ubezpieczyciela  
masz prawo oczekiwać: 

Jeżeli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamości,  
zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu – za pośrednictwem swojego 

ubezpieczyciela lub dowolnego innego zakładu ubezpieczeń, który oferuje OC. 

Jako poszkodowany, zgłoś sprawę ubezpieczycielowi sprawcy. Policja pomoże Ci w ustaleniu danych. Po 
numerze rejestracyjnym auta sprawcy, sprawdzisz na stronie www.ufg.pl, gdzie jest ubezpieczony, jeśli nie 
uzyskasz wcześniej takiej informacji.

kilometr drogi

hektometr drogi
(setki metrów)

Możesz pomóc sobie nawigacją w telefonie. Jeśli jej nie masz, na 
drogach co 100 m są słupki. Znajdź najbliższy i odczytaj w kolejności 
od góry numer drogi, kilometr drogi oraz hektometr (1 hm = 100 m).

Na miejsce jako pierwsza najpewniej przyjedzie Straż Pożarna. Udzieli pierwszej pomocy, 
zabezpieczy miejsce zdarzenia. Pogotowie zabierze rannych do szpitali. Policja pomoże 
zabezpieczyć mienie, uzyskać informacje o uczestnikach wypadku, poinformuje bliskich o zdarzeniu.

WYPADEK 
– CO ZROBIĆ? www.piu.org.pl

Nazywam się Jan Nowak, dzwonię z numeru xxx. Doszło do wypadku, 
są ranni, jedna osoba jest nieprzytomna. Wypadek zdarzył się  
na drodze lokalnej między miejscowościami X i Y,  
mniej więcej w połowie drogi/na ulicy Y/ 
na autostradzie A1, na X kilometrze w kierunku Y.
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ufg.pl

jednorazowego 
zadośćuczynienia za cierpienia 

fizyczne i psychiczne

renty – w ściśle  
określonych przypadkach

odszkodowania, które obejmuje naprawę auta lub zwrotu kosztów naprawy w gotówce  
oraz m.in. zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, dojazdów, przygotowania do innego 

zawodu, uszkodzenia lub zniszczenia mienia itp. – w tym celu gromadź wszelkie rachunki, 
faktury i inne dokumenty potwierdzające Twoje wydatki związane z wypadkiem.

112

100 m 30-50 m
tuż za 
samochodem~ 120 kroków


