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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z) oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą.  

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, 

poz. 1485 z późn. zm.).  

5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 

dnia 9 listopada 1995 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 26, poz. 226).  

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania 

nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 139 poz. 1132). 

10. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 

11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZ. U. Z 

2006 r Nr 91 poz. 1410 ze zmianami) 

12. Konwencja o Prawach Dziecka 
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I) Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia 

wypadku ucznia 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

    1. Wypadek ucznia to nagłe zdarzenie powodujące uraz, lub śmierć wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły. 

   2. Celem procedury jest zapewnienie działań pracowników szkoły gwarantujących 

poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. Procedura obejmuje i reguluje 

działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

    Osoby odpowiedzialne za realizacje procedur  to dyrektor, nauczyciele, pracownicy 

niepedagogiczni. 

3. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi    

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt, urządzenia techniczne, 

pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie 

lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi 

zastrzeżenia, osoba prowadząca nie ma prawa z nich korzystać, a o zaistniałym zagrożeniu 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. 

 Obowiązki nauczyciela lub innego pracownika szkoły/placówki, który był świadkiem 

wypadku, lub został o nim powiadomiony: 

a) Nie dopuścić do zajęć, lub przerwać je (wyprowadzając uczniów z zagrożonej strefy), jeżeli 

stwierdzi, że miejsce to może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa podopiecznych. 

b) Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej ofierze wypadku. 

c) Niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. 

d) Powiadomić o wypadku dyrektora szkoły/placówki 

e) Zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych. 

f) Sporządzić i przekazać dyrektorowi notatkę służbowa opisującą zajście 
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§2 

Opis działań 

     Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

1) Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,  

2) W każdym trudniejszym do zdiagnozowania przypadku (widoczne obrażenia, urazy, 

niepokojące objawy), oraz zagrożenia zdrowia  i życia poszkodowanego,  nauczyciel lub 

dyrektor szkoły wzywa pogotowie oraz zawiadamia rodziców /prawnych opiekunów. 

3) Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów, 

4) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Jeśli ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o 

nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innych 

pracowników szkoły.  

5) Po przybyciu do szkoły rodzica/opiekuna prawnego przejmuje on odpowiedzialność za 

dziecko. Szkoła udziela im wszelkiej koniecznej pomocy. 

6) Opiekę medyczną po przybyciu do szkoły przejmuje zespół ratownictwa medycznego 

7.1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i 

Kuratora Oświaty  

7.2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

§ 3 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego , 

nie wymagającego interwencji lekarza 

 

        Za wypadek lekki uważa się taki, gdy brak wyraźnych obrażeń- np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie. 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, powierzchowne 

zadrapanie lub zranienie, należy udzielić pierwszej pomocy. 

2. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora, która zawiadamia rodziców 

/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną konieczność odbioru ucznia ze szkoły przed 

zakończeniem zajęć. 

3. Jeśli stan zdrowa ucznia nie jest zły, wychowawca lub nauczyciel, informuje telefonicznie 

rodziców ucznia oraz ustala: 

- potrzebę wezwania pogotowia, 
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- potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły, 

- Informację o tych ustaleniach  powiadamiający zamieszcza w swojej dokumentacji 

4. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka ze szkoły osobiście, to do zakończenia zajęć 

przebywa ono w szkole pod opieką wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

5. Jeżeli przyczyną wypadku była wadliwość lub niesprawność urządzeń szkolnych, 

nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

6. Nie sporządza się protokołu powypadkowego ani nie zamieszcza informacji o jego 

zaistnieniu w rejestrze wypadków.                                                                  

§4 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku 

wymagającego interwencji lekarza 

1.  Jeśli stan zdrowa ucznia nie wskazuje jednoznacznie na potrzebę wezwania pogotowia, 

wychowawca lub nauczyciel, informuje telefonicznie rodziców ucznia oraz ustala: 

- potrzebę wezwania pogotowia, 

-potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły 

-Informację o tych ustaleniach  powiadamiający zamieszcza w dzienniku elektronicznym 

(uwagi i pochwały /informacje) 

2. Jeśli szkoła uznaje zasadność wezwania pogotowia, a rodzic nie wyraża zgody wówczas 

rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie smsa’a wysłanego do Dyrektora 

szkoły. 

3. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

4. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzieleniu pomocy 

przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie 

ucznia. 

5. Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi 

             (pisemna zgoda na podanie leków) 

6. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada 

przyczyny zdarzenia. 

7. Z prac komisji spisywany jest protokół powypadkowy a wypadek jest wpisywany do 

rejestru.                                                                 
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§ 5 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego 

ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone w 

udzielaniu  pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie 

i życie ucznia. 

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły będący na miejscu zabezpiecza miejsca zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora 

szkoły. 

3. W obu przypadkach dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik informuje o zdarzeniu 

rodziców/opiekunów prawnych, w razie zgonu policję, organ prowadzący, prokuraturę i Kuratora 

Oświaty. 

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe 

pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą 

przyczyny zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, załącznik nr 1. 

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru. 

§ 6 

                             Postępowanie w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi 

                                                             i poza terenem szkoły 

 

1. Jeżeli wypadek ma miejsce w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel 

sprawujący opiekę nad uczniem podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.  

O zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych 

opiekunów. 

2. Jeżeli wypadek ma miejsce podczas wycieczki, wyjazdu poza szkołę – wszystkie stosowne 

decyzje podejmuje opiekun grupy/ kierownik imprezy, który jest w pełni odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo uczestników. O zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia dyrektora oraz 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz udziela pierwszej pomocy (jeżeli jest taka potrzeba, ma 

obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego). 

3. W sytuacjach zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub zgon 

postępuje zgodnie z § 5. 
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II) Procedura postępowania w przypadku, gdy 

nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły(lub na 

wycieczce) znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące 

kroki: 

1.        Powiadamia o swoich przypuszczeniach  wychowawcę klasy lub innego nauczyciela 

2.       Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3.       Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.  

5. Dyrektor szkoły zawiadamia telefonicznie Policję (997 lub dyżurnego KPP Grodzisk 

Mazowiecki (22) 755-60-10 (-11,-12 lub -13) lub Posterunek Policji w Podkowie Leśnej (22) 758-

91-10,  

6. Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a 

jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 

zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

– na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły (również wycieczka)przez ucznia, który ukończył 17 

lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  
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III) Procedura postępowania w przypadku, gdy 

nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć 

następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile 

to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, sporządza notatkę służbową do której 

załącza znalezioną substancję. 

3. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba wzywa policję.  

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i udziela 

informacji dotyczące szczegółów zdarzenia.  
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IV) Procedura postępowania w przypadku, gdy 

nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć 

następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 

sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 

możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami informuje dyrektora szkoły.  
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WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

 

CZYN KARALNY 

czyn karalny - to każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także wykroczenia: zakłócanie 

spokoju i porządku publicznego, usuwanie bądź niszczenie państwowych banderoli,  niszczenie 

znaków ostrzegawczych, rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu, niszczenie znaków 

drogowych, prowadzenie pojazdów mechanicznych po użyciu alkoholu, kradzież do wartości 400 

zł, paserstwo do wartości 400 zł, niszczenie mienia o wartości do 400 zł, spekulacja biletami wstępu 

na imprezy artystyczne, niszczenie mienia publicznego; popełnione przez nieletniego. 

DEMORALIZACJA 

Demoralizacja – odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia 

zbiorowego i indywidualnego. Łamanie przyjętych norm prowadzić może do przekroczenia zasad 

zapisanych w przepisach prawa. 

Przejawy demoralizacji: 

 naruszenie zasad współżycia społecznego,  

 popełnienie czynu zabronionego,  

 systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,  

 używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,  

 uprawianie nierządu,  

 włóczęgostwo,  

 udział w grupach przestępczych 

  

NARKOTYKI 

Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ 

nerwowy, 

środek odurzający - substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na 

ośrodkowy układ nerwowy, (znajdującą się w wykazie załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii). 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia; 

wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

Każde z wymienionych zachowań jest przestępstwem i zarazem czynem karalnym. 
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NIELETNI 

Nieletni – w myśl prawa karnego to osoba która nie ukończyła 17 roku życia, oraz: 

 18 roku życia – w sprawach o zapobieganie i zwalczanie demoralizacji ,  

 13 – 17 lat w postępowaniu o czyny karalne od 13 do 17 roku życia,  

 21 lat wykonywania środków wychowawczych i środka poprawczego, w stosunku do osób, 

wobec których środki te zostały orzeczone, nie dłużej niż do ukończenia przez nie lat 21.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIA 

 

Sprawy uczniów pomiędzy 13 a 15 rokiem życia rozpatrują Wydziały Rodzinne i Nieletnich 

właściwych ze względu zamieszkania(nie zameldowania) Sądów Rejonowych. Sprawę do takiego 

wydziału można skierować bezpośrednio lub przez Policję ( nie przez prokuraturę). 

Sprawy uczniów którzy ukończyli 17 rok życia rozpatrują Wydziały Karne sądów Rejonowych 

właściwych dla miejsca popełnienia czynu. Sprawę do tych wydziałów można skierować za 

pośrednictwem Policji lub Prokuratury ( w niektórych przypadkach bezpośrednio do sądu). 

Uczniowie którzy nie ukończyli 17 roku życia odpowiadają za czyny karalne na zasadach 

określonych w Ustawie o nieletnich, a w stosunku do nich Sędzia Rodzinny może zastosować jeden 

ze wskazanych środków wychowawczych (np. zobowiązać nieletniego do właściwego zachowania, 

nadzór rodziców, nadzór kuratora, nadzór organizacji społecznej, umieścić nieletniego w zakładzie 

poprawczym). 

Uczniowie, którzy ukończyli 17 rok życia za popełnienie czynów zabronionych odpowiadają „jak 

dorośli” na zasadach Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego czy innych ustaw ( mogą więc 

otrzymać mandat karny, czy zostać umieszczeni w areszcie). 

W opisanych w ustawie, szczególnych przypadkach, nieletni który ukończył 15 rok życia może 

odpowiadać „jak dorosły”. 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy 

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który 

ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję. 

 

PRZESTĘPSTWO 

przestępstwo - czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo , przez ustawę obowiązującą w 

czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż 

znikomy.  

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 
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WYPADEK 

Uraz – to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika 

zewnętrznego. 

Wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. 

Wypadek ucznia - to nagłe zdarzenie, wywołane czynnikiem zewnętrznym mające miejsce na 

terenie szkoły lub poza nią w trakcie sprawowania opieki nad uczniem: (wycieczki, zawody 

sportowe, olimpiady, wyjścia pod opieką nauczyciela), należy je traktować na równi wypadku przy 

pracy zgodnie z Ustawą o ZUS. 

Wypadek śmiertelny-uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie 

przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

Wypadek ciężki - w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, 

słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, lub inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia naruszające 

podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 

psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, albo trwałe zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała.  

Wypadek zbiorowy - w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

Numery alarmowe 

TELEFONY ALARMOWE 

999 998 997 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE 

STRAŻ POŻARNA POLICJA 

 

Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Mazowiecki (22) 755-60-10 (-11,-12 lub -13) 

Posterunek Policji w Podkowie Leśnej (22) 758-91-10,  

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  im. św. Jana Pawła II 

Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107 

Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91 

Informacja Medyczna 22 755 90 49 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75 
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