
Edukacja dla bezpieczeństwa VIII i VIII A 

 

Zapisz w zeszycie 

Lekcja 

Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. 

 

Zapoznaj się z treścią 

 

1. Podstawy prawne udzielania 
pierwszej pomocy  

W Polsce, zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na 3 poziomach: 

 pierwsza pomoc, 

 kwalifikowana pierwsza pomoc, 

 medyczne czynności ratunkowe. 

Pierwszą pomocą nazywamy czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywane przez osoby znajdujące się w miejscu 

zdarzenia (świadków zdarzenia). Osoby udzielające pierwszej pomocy nie muszą mieć 

żadnych kwalifikacji, ukończonych szkoleń czy kursów. Każdy, kto zauważy osobę lub osoby 

znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ma obowiązek udzielenia pomocy. 

Za nieudzielenie pomocy Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. 

Oczywiście, udzielając pierwszej pomocy, nie musimy narażać swojego życia i zdrowia. 
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Osoby udzielające pierwszej pomocy nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej 

za nieumiejętne jej udzielenie bądź popełnienie jakiegoś błędu w czasie ratowania osoby 

poszkodowanej. Ratowanie życia i zdrowia to stan wyższej konieczności, a życie jest zawsze 

cenniejsze od zdrowia. Jeżeli osoba udzielająca pierwszej pomocy poniesie jakąś szkodę na 

mieniu, przysługuje jej roszczenie o naprawienie tej szkody od skarbu państwa 

reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. 

Czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

wykonywane przez ratownika to kwalifikowana pierwsza pomoc. Ratownikiem zostaje 

osoba, która ukończyła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Kurs KPP 

trwa 66 godzin i kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego osoba otrzymuje 

zaświadczenie. Takie zaświadczenie jest ważne 3 lata od dnia jego wydania, zatem aby nie 

stracić uprawnień, egzamin należy powtarzać. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielają 

m.in. strażacy, ratownicy wodni, górscy itp. 



Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia zdrowotne podejmowane wobec osoby 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników 

medycznych. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe mają obowiązek 

doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia. 

 

2. Numery alarmowe  

Wezwanie służb ratunkowych to podstawowa czynność, jaką powinien wykonać każdy 

z nas, widząc osobę potrzebującą pomocy. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii 

Europejskiej.  Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Kierowanie połączeń pod numer alarmowy 112 jest bezpłatne (zarówno dla telefonów 

stacjonarnych, jak i komórkowych) i można go wybrać w telefonie komórkowym 

nieposiadającym karty SIM. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych 

sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, jak np.: 

 pożary, 

 wypadki drogowe, 

 kradzieże i włamania, 

 użycie przemocy, 

 rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję, 

 nagła utraty przytomności, 

 zatrzymanie krążenia i oddechu, 

 inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi 

publicznemu. 

 

3. Wzywanie służb ratunkowych  

Gdy wybierasz numer alarmowy 112, twoje zgłoszenie zostaje skierowane do najbliższego 

centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) lub Wojewódzkiego Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) albo do jednostki straży pożarnej lub policji 

właściwej ze względu na miejsce, z którego dzwonisz. Pamiętaj, że miejsce rozmowy 



powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia, a jednocześnie pozwalać na 

przeprowadzenie spokojnej rozmowy z dyspozytorem (bez zakłóceń). Jeśli to możliwe, 

powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub 

inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia. 

 

 

Wzywając służby ratunkowe: 

 mów spokojnie – pamiętaj, że osoba przyjmująca wezwanie musi cię zrozumieć; 

 powiedz, gdzie ma miejsce zdarzenie; 

 poinformuj, co się stało, krótko opisz zdarzenie lub sytuację, której byłeś świadkiem; 

 podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu; 

 odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora; 

 po podaniu wszystkich informacji nie rozłączaj się pierwszy, poczekaj, aż zrobi to 

dyspozytor. 

  

4. Łańcuch przeżycia 

Czynnik, który w ratownictwie medycznym jest kluczowy, to czas, a jego zakres wyznacza 

tzw. złota godzina 
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Najpoważniejszy stan, jaki może spotkać każdego z nas, to nagłe zatrzymanie krążenia 

(NZK). Osoba poszkodowana przestaje wtedy oddychać, a krew przestaje krążyć w jej 

organizmie. 

 

 



 

 

Zadanie – odpowiedz na pytania 

1. Jak nazywają się działania zmierzające do przywrócenia oddychania i 

krążenia………………………. 

2. W Polsce, zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na 3 poziomach – jakich 

a) 

b) 

c) 

3.  Wymień 4 numery alarmowe i je opisz 

4. Napisz w 5 punktach co należy przekazać dyspozytorowi podczas wzywania pomocy 

 

 

 


