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Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych
Ratownikiem może być każdy z nas. Często nie wynika to 
z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy (np. 
uczestnicząc w wypadkach komunikacyjnych) oraz zobowiązań 
prawnych i moralnych nakazujących udzielić pomocy osobie po-
szkodowanej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych 
definicji z zakresu ratownictwa oraz dokonanie typologii ratowni-
ków pod względem ich kompetencji ratowniczych oraz okoliczno-
ści niesienia pomocy.

Słowa kluczowe: ratownictwo, ratownictwo drogowe i kolejowe, ra-
townik, edukacja.

Powszechne użycie środków transportu drogowego i kolejowego 
znacząco poprawia jakość życia oraz jest ważnym czynnikiem kre-
owania wzrostu gospodarczego. Z drugiej jednak strony tworzy re-
alne zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. Ma także negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. W konsekwencji generuje wysokie 
koszty zewnętrzne [2]. Istotnym źródłem tych kosztów są wypadki 
drogowe. Stanowią one ok. 33% kosztów zewnętrznych transportu 
UE-28, a w Polsce 47% [6]. Tak duży udział jest skutkiem znacznie 
niższego poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach niż średnio 
w Unii Europejskiej [1]. W Polsce w 2018 r. odnotowano ponad 
31 tys. wypadków (tab. 1), w których śmierć poniosło 2 862, a ran-
nych zostało 37,4 tys. osób, w tym ciężko prawie 11 tys. osób [21]. 

Pewnego rodzaju zaskoczeniem może być fakt, że liczba wypad-
ków na autostradach i drogach szybkiego ruchu w przeliczeniu na 
1 tys. km długości była w 2016 r. pięciokrotnie większa niż ogól-
nie na drogach publicznych. Na tych pierwszych doszło bowiem do 
688 wypadków, w których zginęło 120 osób, a 987 zostało rannych 
[18]. Podkreślić również należy, że o ile liczba ofiar śmiertelnych 
na drogach publicznych maleje, to na autostradach wręcz przeciw-
nie. W latach 2012–2016 miała tendencję wzrostową. Podkreślić 
należy, że w wypadkach drogowych na autostradach często bierze 
udział duża liczba osób i pojazdów. Skutkuje to znaczącą liczbą 
poszkodowanych i stratami w mieniu. Można więc mówić o kata-
strofach w ruchu lądowym. Wszystkie te zdarzenia stanowią istotne 
obciążenie dla systemu służby zdrowia i świadczeń rentowych, a ich 
ciężar ponosi każdy podatnik. 

Nieco inaczej przedstawiają się dane wynikające z wypadków 
w ruchu kolejowym, których liczba systematycznie maleje (tab. 2). 
I choć wypadki kolejowe nie są zjawiskiem codziennym, w przeci-

wieństwie do drogowych, to warto zauważyć, że są one bardziej 
spektakularne, a liczba ofiar śmiertelnych bywa znacząca, o czym 
świadczy rok 2017, w którym śmierć poniosło 171 osób, a 87 zo-
stało ciężko rannych [26]. W ostatnich latach jednym z dramatycz-
niejszych zdarzeń była katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, do 
której doszło w marcu 2012 r., o której będzie mowa w dalszej 
części artykułu. 

Pytanie o to, czy można zapobiegać wypadkom komunikacyj-
nym w ruchu drogowym i kolejowym, wydaje się pytaniem czysto 
retorycznym. Oczywiście, że można, zachowując szczególne środki 
ostrożności, dostosowując prędkość jazdy do warunków pogodo-
wych, nie prowadząc pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających, przechodząc przez jezdnię w miejscach do 
tego wyznaczonych. Gotowych recept na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach jest tysiące, ale niestety dobre rady radami, a życie 
pokazuje swoje często tragiczne oblicze. Stąd też warto zastanowić 
się czy w sytuacji, gdy jednak dojdzie do wypadku drogowego lub 
kolejowego, możemy liczyć na ratunek? Kto tej pomocy może lub 
powinien nam udzielić? Jak sami powinniśmy zachować się w sytu-
acji bezpośredniego zagrożenia, występując w charakterze świadka 
lub ofiary? To podstawowe pytania, na które poszukiwano odpowie-
dzi w niniejszym artykule.

Ratownictwo – ujęcie teoretyczno-definicyjne
Ratownictwo jako pojęcie samoistne nie doczekało się w literatu-
rze przedmiotu szerokiego wyjaśnienia, nie było też przedmiotem 
badań naukowych zakrojonych na szeroką skalę. A przecież jest 
wykorzystywane w wielu obszarach życia zawodowego, społecznego 
czy wręcz indywidualnego dla określenia tych wszystkich działań, 
które podejmuje człowiek, chroniąc i broniąc swoje życie, zdrowie, 
mienie i środowisko. 

Słownik języka polskiego wyjaśnia, iż ratownictwo to „ogół środ-
ków i metod ratowania życia ludzkiego”, a samo słowo „ratować”, 
oznacza „udzielać komuś pomocy w niebezpieczeństwie, w trudnej 
sytuacji, chronić od zguby, nieszczęścia, śmierci, od ruiny, znisz-
czenia, kłopotów, wybawiać, starać się ocalić, zachować coś” [10]. 

Z kolei Nowy słownik języka polskiego PWN określa ratownic-
two jako „działalność, której celem jest ratowanie ludzi lub rzeczy 
znajdujących się w niebezpieczeństwie. Także ludzi i środków za-
angażowanych w taką działalność”. Czynność ratowania polega 
na „oddaleniu jakiegoś niebezpieczeństwa, (...) zwłaszcza groźby 
śmierci lub zniszczenia” [5]. 

Z pojęciem ratownictwa – rescue spotykamy się również w za-
łączniku 12 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywil-
nym pt. Poszukiwanie i Ratownictwo, podpisanej w Chicago dnia 
7 grudnia 1944 r. Zgodnie z tym dokumentem ratownictwo jest to 
„działanie polegające na udzielaniu pomocy osobom znajdującym 
się w niebezpieczeństwie, w tym zapewnienie pierwszej pomocy 
medycznej i ewakuowanie w bezpieczne miejsce” [4]. 

Uogólniając, można przyjąć, że ratownictwo jako dziedzina bez-
pieczeństwa powszechnego, oznacza działalność prowadzoną na 
wszystkich szczeblach organizacji państwa w czasie pokoju, kryzysu 
i wojny, za pomocą różnych metod, sił i środków, której celem jest 
ratowanie zdrowia i życia ludzkiego i/lub dóbr materialnych. 

Tab. 1. Wypadki drogowe w Polsce i ich skutki 
Rok 2016 2017 2018

Wypadki drogowe 33 664 32 760 31 674
Ofiary śmiertelne 3 026 2 831 2 862
Osoby ranne 40 766 39 466 37 359
Źródło: oprac. własne na podst. [21].

Tab. 2. Wypadki kolejowe w Polsce 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wypadki kolejowe 827 827 849 719 704 671 638 581 621
Źródło: oprac. własne na podst. [27, 26].
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W treści definicji „ratownictwa” można dostrzec pewne cechy 
charakterystyczne dla tego zjawiska, mianowicie: nagłość i trud-
ność sytuacji – najczęściej wypadek, zdarzenie, które zaburza do-
tychczasowy porządek dnia codziennego, czas działania – okres 
pokoju, kryzysu i wojny, sposób działania – metody, siły i środki 
zarówno ogólne, jak i specjalistyczne, cel działania – ratowanie 
zdrowia, życia, mienia i środowiska. 

Od pojęcia ratownictwa warto wyodrębnić samo termin ratowa-
nie, które oznacza pomoc w trudnej, nagłej sytuacji, która grozi 
śmiercią tak ofiar, jak i ratowników oraz zniszczeniem ważnych 
elementów dorobku materialnego i kulturalnego oraz środowiska. 

Analizując synonimy tego słowa, można scharakteryzować sło-
wo ratowanie, uwzględniając jego 3 grupy znaczeniowe [23], tj. 
w kontekście: 1) niesienia pomocy, 2) oddalenia się z miejsca 
zagrożenia, 3) przywracania podstawowych funkcji życiowych. 

W tym pierwszym znaczeniu ratowanie można zastąpić takimi 
słowami jak: ocalenie, odratowanie, odsiecz, pomoc, posiłki, ra-
tunek, wsparcie, wybawienie, a nawet stosunkowo mało już spo-
tykane określenie sukurs, czyli przyjście komuś z pomocą. Jeżeli 
chodzi o ratowanie jako oddalenie się, opuszczenie miejsca za-
grożenia, to można użyć słowa ewakuacja, opuszczenie, a nawet 
ucieczka. Natomiast w ostatnim znaczeniu użyjemy takich synoni-
mów jak odratowanie, ożywianie, reanimacja czy reanimowanie. 

Ze względu na obszar niniejszych rozważań warto wyjaśnić, 
co rozumiemy pod pojęciem ratownictwa drogowego i kolejo-
wego. I tak ratownictwo drogowe obejmuje udzielanie pomocy, 
w tym medycznej ofiarom wypadków drogowych i/lub środkom 
transportowym, które uległy zniszczeniu. W pierwszym przypad-
ku pomoc udzielana jest w ramach Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, łącznie z możliwością wykorzystania Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w celu prowadzenia działań ratownictwa medycznego 
z powietrza. Jeżeli chodzi o niesienie pomocy osobom uwięzio-
nym w pojazdach – przez dotarcie do poszkodowanych lub zagro-
żonych ludzi, udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
przekazanie zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego 
poza strefę zagrożenia – to jest to zadanie z zakresu ratownictwa 
technicznego realizowanego w ramach krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego. Natomiast w sytuacji, gdy w wyniku wypadku 
komunikacyjnego [14] lub kolizji drogowej [12] ucierpiały jedy-
nie przedmioty materialne, obowiązkiem jej uczestnika, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest 
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodo-
wał zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub 
rannego [11]. Holowaniem rozbitego pojazdu z miejsca zdarzenia 
zajmują się komercyjne podmioty działające w ramach usługi po-
mocy drogowej. 

Natomiast ratownictwo kolejowe polega na realizacji dwoja-
kiego rodzaju działań ratowniczych. Po pierwsze należy ratować 
życie i zdrowie pasażerów i osób biorących udział w zdarzeniu ko-
lejowym, po drugie należy usuwać infrastrukturę kolejową, która 
uległa zniszczeniu w wyniku wypadku kolejowego. W przypadku 
tego pierwszego przypadku system ratownictwa opiera się na sys-
temie państwowego ratownictwa medycznego oraz działaniach 
Państwowej Straży Pożarnej. W drugim przypadku do usuwania 
sutków wypadków kolejowych zostały powołane zespoły Kolejowe-
go Ratownictwa Technicznego, będącego w zarządzie PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. W skład takich zespołów wchodzą: Specjalne 
Pociągi Ratownictwa Technicznego (SPRT) oraz Pociągi Ratownic-
twa Technicznego (PRT).

Jednostka składająca się z ponad 500 pracowników jest po-
dzielona na 20 zespołów, które tworzą 10 Specjalnych Pociągów 
Ratownictwa Technicznego (SPRT – Warszawa, Łódź, Skarżysko 
Kamienna, Rzeszów, Sosnowiec, Tczew, Bydgoszcz, Poznań, Star-
gard Szczeciński) oraz kolejnych 10 Pociągów Ratownictwa Tech-
nicznego (PRT – Siedlce, Białystok, Lublin, Kraków, Tarnowskie 
Góry, Zawiercie, Iława, Opole, Czerwieńsk, Białogard). Załoga Spe-
cjalnego Pociągu Ratownictwa Technicznego liczy 29 pracowników, 
natomiast załogę Pociągów Ratownictwa Technicznego stanowi 21 
pracowników. Do ich zadań należy usuwanie skutków wypadków 
na liniach kolejowych, usuwanie skutków zdarzeń kolejowych, któ-
re spowodowały zagrożenia i utrudnienia w ruchu kolejowym, nie 
będących skutkiem wypadków kolejowych oraz transport uszkodzo-
nych w wyniku awarii technicznych pociągów. Lokalizacja zespołów 
pozwala na szybkie i skuteczne podjęcie działań ratowniczych [22].

Typologia ratowników
Po wyjaśnieniu pojęć ratownictwa i ratowania, można przejść do 
zdefiniowania osób, które podejmują się czynności lub działań 
ratowniczych, czyli do samych ratowników. Możemy te osoby ująć 
w trzech kategoriach: 1. osoby wykfalifikowane (wyszkolone w czyn-
nościach ratowniczych), czyli ratownicy profesjonalni; 2. osoby, któ-
re znalazły się w miejscu zdarzenia, bądź w charakterze uczestni-
ka bądź świadka, czyli ratownicy doraźni; 3. osoby poszkodowane, 
które są w stanie udzielić pomocy samym sobie, mając na uwadze 
fakt, że pomoc fachowa może nadejść z opóźnieniem lub wcale. Są 
to zatem samo-ratownicy. Taki podział potwierdza definicja ratowni-
ka, zamieszczona w Słowniku języka polskiego, która wskazuje, że 
jest to człowiek niosący pomoc w nagłych wypadkach, jak również 
członek ekipy przeznaczonej do akcji ratunkowych [10].

Wobec powyższego ratownik profesjonalny to osoba, która po-
siada właściwe wykształcenie w określonej dziedzinie ratownictwa. 
Biorąc jako przykład ratownictwo medyczne, mogą to być zarów-
no studia pierwszego i drugiego stopnia, po których uzyskuje się 
tytuł zawodowy ratownika medycznego, czy też kurs kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, zwieńczony zdaniem egzaminu i uzyskaniu 
uprawnień do wykonywania zawodu ratownika. Szczegóły obu tych 
profesji regulują zapisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym [15], która określa wymogi 
stawiane tym osobom w zakresie wykształcenia oraz wykonywania 
konkretnych zadań. 

Ratownikami profesjonalnymi mogą być również osoby wykonu-
jące inne zawody, wiążące się bezpośrednio z ratowaniem życia 
i zdrowia. Do takiej grupy zawodowej zaliczymy funkcjonariuszy 
zarówno Państwowej Straży Pożarnej, wśród których znajdują się 
ratownicy medyczni oraz ratownicy, jak i Policji, Straży Granicznej, 
Służby Ochrony Państwa czy też żołnierzy służących w jednostkach 

Rys. 1. Typologia ratowników
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podległych Ministrowi Obrony Narodowej, niebędących podmiota-
mi leczniczymi. Na funkcjonariuszach grup dyspozycyjnych ciąży 
szczególny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, ponieważ to 
oni najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzenia. Stąd też potrzeba 
posiadania przez nich stosownych kwalifikacji. Tymczasem, jak alar-
muje Najwyższa Izba Kontroli, w Policji jedynie 25% funkcjonariuszy 
pionu ruchu drogowego posiadało przeszkolenie z zakresu kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy i ok. 60% policjantów z wymaganego 
przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego [18]. 
I choć na wyposażeniu tej formacji znajdują się zestawy ratownic-
twa medycznego, to nie gwarantują one udzielenia skutecznej i wła-
ściwej pomocy, ponieważ jak w każdym systemie jego najsłabszym 
ogniwem jest niestety człowiek i jego umiejętności ratownicze. 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakłada, że 
ratownik medyczny w ww. jednostkach może:

 � udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynno-
ści ratunkowych udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem 
lekarza,

 � zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia oraz 
podejmować działania zapobiegające zwiększeniu liczby osób 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

 � transportować osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 � udzielać wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 � prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. 
Warto jednak zaznaczyć, iż dzieje się tak tylko podczas ćwiczeń, 

szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia.
Natomiast zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ra-

mach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
 � resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrzą-

dową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań 
defibrylatora zautomatyzowanego,

 � tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
 � unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz 

zwichnięć,
 � ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 � prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego 

poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagro-
żenia zdrowotnego,

 � stosowanie tlenoterapii biernej,
 � ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagroże-

nia zdrowotnego,
 � wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego,
 � prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.
Zatem uprawnienia do wykonywania określonych czynności ra-

tunkowych wykonywane przez ratownika medycznego i ratownika 
posiadającego kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy znacząco się 
różnią. Dotyczy to również okoliczności, w których udzielana jest 
pomoc. Sytuację taką dobrze obrazuje przykład zamieszczony na 
portalu ratunek24.pl: „...dyspozytor Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego z powodu braku dostępnych zespołów ratownictwa me-
dycznego poprosi Miejskie/Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP 
o zadysponowanie zastępu do nieprzytomnego, nieoddychającego 
mężczyzny w parku, na trawniku. Przybyły na miejsce zastęp PSP 
lub OSP może podjąć wyłącznie działania z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, albowiem sytuacja nie dotyczy ćwiczeń, szkoleń, 
a działania nie są prowadzone w strefie zagrożenia. Jeśli jednak 
jednostka PSP lub OSP zostanie zadysponowana do katastrofy bu-

dowlanej, w której przygnieciony został mężczyzna, strażak mający 
wykształcenie ratownika medycznego będzie mógł dla przykładu 
podać poszkodowanemu leki przeciwbólowe z uwagi na prowadze-
nie działań w strefie niebezpiecznej, gdzie niemożliwe jest wprowa-
dzenie zespołów ratownictwa medycznego” [23]. 

Do ratowników profesjonalnych zaliczymy również osoby, które 
nie pracują etatowo na przykład w grupach dyspozycyjnych, ale są 
członkami społecznych organizacji ratowniczych takich jak Ochot-
nicza Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy 
Górskie lub Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy ci, bę-
dący najczęściej w gotowości do działania na wezwanie, posiadają 
profesjonalne przygotowanie ratownicze, jednakże nie są ratowni-
kami na etacie (za wyjątkiem osób stanowiących trzon zawodowej 
ekipy ratunkowej), ale działają społecznie, ochotniczo. 

Warto jednak zauważyć, że jedną z cech charakterystycznych 
współczesnych zagrożeń jest ich nieprzewidywalność zarówno co 
do czasu, miejsca, jak i intensywności wystąpienia. Powoduje to, 
iż nie zawsze można w odpowiednim miejscu stosunkowo wcze-
śniej przygotować (ulokować) profesjonalne siły (służby) ratowni-
cze, których zadaniem będzie reagowanie na zaistniałe zdarzenie. 
Często obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na osobach, które 
same uczestniczą w tym zdarzeniu i są w stanie tej pomocy udzie-
lić, bądź na osobach, które w sposób nieplanowy znalazły się na 
miejscu wypadku. Bez względu na okoliczności osoby te winne być 
odpowiednio przygotowane, a najlepiej przeszkolone w zakresie 
podstawowych zasad postępowania i zachowania się w miejscu 
zdarzenia oraz w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Dlatego od przypadkowych świadków zdarzenia wymaga 
się nie biernej obserwacji katastrofy, ale przede wszystkim umie-
jętnego zachowania się podczas pierwszych chwil po katastrofie, 
które bardzo często decydują o przeżyciu ofiary wypadku. Jednak, 
aby nabyć umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, niezmiernie 
ważne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji ratowniczej, która 
uczy podstawowych działań ratunkowych podejmowanych na miej-
scu zdarzenia. 

Zgodnie z regułami wypracowanymi w krajach Europy Zachod-
niej świadkowie wypadku stanowią pierwsze ogniwo tzw. łańcucha 
przeżycia. Tą nazwą specjaliści określają pięć ogniw, które mają do-
prowadzić osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia do 
kwalifikowanych warunków szpitalnych, gdzie objęci zostaną spe-
cjalistycznym leczeniem ratunkowym. Łączność alarmowa stanowi 
drugie ogniwo łańcucha przeżycia. To ona ma decydujący wpływ 
na szybkość podjęcia działań ratunkowych. Dlatego wszyscy dorośli 
oraz dzieci powinny umieć posługiwać się powszechnymi środka-
mi łączności oraz znać podstawowe numery alarmowe, na czele 
z numerem 112. Trzecim ogniwem są akcje ratunkowe wykwali-
fikowanych służb ratowniczych, których zadaniem jest udzielenie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęcie medycznych czynno-
ści ratunkowych. Kolejnym ogniwem jest jak najszybszy transport 
poszkodowanego szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz podjęcie 
fachowych czynności medycznych, stanowiących piąte i ostatnie 
ogniwo łańcucha przeżycia [3]. 

Wracając do świadków zdarzenia lub ich uczestników, to może-
my ich nazwać ratownikami doraźnymi, jeżeli ich stan jest na tyle 
dobry, że sami mogą udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodo-
wanym. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje 
to pojęcie jako „zespół czynności podejmowanych w celu ratowa-
nia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych 
przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia”. Jakie czynności 
powinien podjąć ratownik doraźny w sytuacji zdarzenia? Na stronie 
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internetowej jednej z ochotniczych straży pożarnych czytamy, że ra-
townik doraźny może przeprowadzić takie czynności jak:

 � ocenić zaistniałą sytuację,
 � zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 � ocenić stan poszkodowanego,
 � wezwać fachową pomoc,
 � udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, polegającej na za-

dbaniu o drożność dróg oddechowych oraz komfort termiczny 
i psychiczny poszkodowanego, kontrolować oddech co minutę, 
nie podawać żadnego jedzenia, picia i lekarstw, nie poruszać 
i nie przenosić poszkodowanego, chyba że jest to konieczne oraz 
pozostać na miejscu wypadku” [19]. 
Warto również pamiętać o tym, że na każdym świadku zdarze-

nia, w wyniku którego osoba znajdzie się w bezpośrednim niebez-
pieczeństwie utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, ciąży obowiązek prawny udzielenia pomocy. Przestępstwo 
nieudzielenia pomocy zostało uregulowane w art. 162 § 1 Kodeksu 
karnego w brzmieniu: „kto człowiekowi znajdującemu się w poło-
żeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc 
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”. Należy jednak dodać, że „Nie 
popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest ko-
nieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, 
w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub 
osoby do tego powołanej” [14].

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, do której doszło 3 mar-
ca 2012 r. niedaleko Zawiercia, na zjeździe z Centralnej Magistrali 
Kolejowej potwierdza tezę, że jeszcze zanim na miejscu zdarzenia 
pojawią się profesjonalne służby, pierwszymi ratownikami są świad-
kowie wypadku: „Jako pierwsi z pomocą przybiegli mieszkańcy Cha-
łupek i innych okolicznych wsi, którzy usłyszeli huk zderzających się 
pociągów. Wyciągali z wagonów poszkodowanych, przynosili koce 
i gorącą herbatę lub po prostu trzymali uwięzionych w wagonach 
za rękę i pocieszali. Chwilę później na miejscu katastrofy pojawiła 
się straż pożarna, karetki pogotowia i policja” [25]. 

Zderzenie dwóch pociągów, TLK „Brzechwa” z Przemyśla do War-
szawy i Interregio „Jan Matejko” relacji Warszawa–Kraków, które 
znalazły się na jednym torze, miało tragiczne skutki, ponieważ 16 
osób poniosło śmierć, a 57 zostało ciężko poszkodowanych. Gdyby 
nie bohaterska postawa miejscowej ludności być może skutki ka-
tastrofy byłyby jeszcze większe. 

Okoliczni mieszkańcy w jednej chwili stali się ratownikami do-
raźnymi, ponieważ robili wszystko – kierując się chęcią udzielenia 
pomocy osobom cierpiącym – co można w takich okolicznościach: 
tamowali krew, usztywniali złamane kończyny, pocieszali, dodawali 
sił i cierpliwości. Osoby ocalałe zabierali do domów, aby się ogrzały 
i uspokoiły. Po przybyciu profesjonalnych ratowników nie zapomnieli 
również o nich, przynosząc gorące napoje i poczęstunek. 

Specyficznym rodzajem ratownictwa jest działanie (czynności) 
ratownicze podejmowane przez osobę poszkodowaną. W takiej 
sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem samo-ratowania, czyli 
udzielania pomocy samemu sobie w sytuacji zagrożenia, gdy po-
moc z zewnątrz jeszcze nie przybyła lub nie przybędzie. Często sa-
mo-ratownikiem mogą być osoby, które również uczestniczą w zda-
rzeniu, ale nie odniosły obrażeń, lub są one na tyle niegroźne, że 
mogą udzielać pomocy innym. 

Przykładem takiego działania jest po raz kolejny katastrofa pod 
Szczekocinami: „Zebrała się już spora grupa mężczyzn próbujących 

nieść pomoc. Przy każdym z ciężej poszkodowanych zostawała jed-
na z osób, która monitorowała jego stan lub po prostu wspierała 
psychicznie. Tym, którzy nie cierpieli, pozwalaliśmy się oddalić na 
bezpieczną odległość od pociągów” [17]. Stąd też tak ważne jest 
posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, któ-
re możemy nabyć choćby na lekcjach przedmiotu „edukacja dla 
bezpieczeństwa”, realizowanego zgodnie z ustawą o powszechnym 
obowiązku obrony RP [13]. 

Edukacja ratownicza
Jak już wspomniano, przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa” jest 
obowiązkowym przedmiotem nauczania dla uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, realizowanym w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Jest zaliczana do przed-
miotów ogólnokształcących, dla których przewidziany jest tylko za-
kres podstawowy. W ciągu roku szkolnego na realizację przedmiotu 
przewidziane jest 30 godzin lekcyjnych. Jeżeli chodzi o cele i tre-
ści kształcenia, które są ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej [7], to war-
to wskazać, że jednym z obszarów nauczania na poziomie szkoły 
podstawowej są umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, obok 
takich jak: bezpieczeństwo państwa i instytucje je tworzące, zasady 
zachowania się w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń oraz edukacja 
zdrowotna. Natomiast podstawa programowa przedmiotu realizo-
wanego na IV etapie edukacyjnym, czyli w szkole średniej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły 
II stopnia [8] określa, że do głównych celów realizacji procesu dy-
daktycznego należy opanowanie zasad pierwszej pomocy, a także 
znajomość struktur obronnych państwa i przygotowanie do zacho-
wania się w sytuacji zagrożenia. 

Choć podstawa programowa przewiduje zajęcia z pierwszej 
pomocy, bardzo wiele zależy od postawy nauczycieli i ich zaanga-
żowania w jakość i efektywność prowadzonych zajęć. Wiele szkół 
podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zachęcenie dzieci do 
podejmowania działań ratowniczych, wychodząc ze słusznego zało-
żenia, że „Dzieci od najmłodszych lat muszą mieć świadomość, że 
szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie 
drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie 
wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe ucze-
nie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości 
przynieść wymierne efekty: uczeń potrafi zachowywać się bezpiecz-
nie, potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 
potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym 
wypadku” [28].

Organizując proces edukacji ratowniczej społeczeństwa, szcze-
gólną uwagę należy poświęcić formom i metodom szkolenia. Współ-
cześnie, gdy czas stał się najbardziej poszukiwaną wartością, nie 
jest wskazane organizowanie szkoleń, bazując na formach zinsty-
tucjonalizowanych, prowadzonych w postaci kilkugodzinnych lub 
kilkudniowych spotkań. Warto natomiast wykorzystać współczesne 
zdobycze techniki, zwłaszcza powszechny dostęp do Internetu, 
co zresztą jest wykorzystywane przez komórki właściwe ds. bez-
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pieczeństwa i zarządzania kryzysowego administracji rządowej 
i samorządowej w celu rozpowszechniania informacji dotyczących 
lokalnych zagrożeń oraz sposobów postępowania z nimi [9]. 

Innym, niezastąpionym środkiem wykorzystywanym w szkoleniu 
w zakresie ratownictwa ludności są mass media, których włącze-
nie w działalność na rzecz propagowania, promowania i edukowa-
nia obywateli jest prawdziwym wyzwaniem dla państwa polskiego. 
Codziennie media prześcigają się w podawaniu informacji na te-
mat ilości wypadków drogowych, a rzadko podejmują tematykę 
upowszechniania treści dotyczących zasad udzielania pierwszej 
pomocy czy innych praktycznych zachowań w sytuacji zagrożenia. 
Szczególnie dotyczyć to może propagowania prawidłowego użycia 
europejskiego numeru alarmowego 112 oraz numerów tzw. dzie-
wiątkowych, funkcjonujących w strukturach dyspozytorni medycz-
nych (999) czy państwowej straży pożarnej (998). Warto wspo-
mnieć, że statystycznie na dziesięć połączeń kierowanych pod 
numer 112 aż osiem jest zgłoszeniami nie alarmowymi. Skutkuje 
to potrzebą utrzymania ogromnej liczby sił i środków, niską efek-
tywnością pracy operatorów numerów alarmowych, niskim morale, 
wydłużeniem czasu oczekiwania na podjęcie zgłoszenia w czasie 
zwiększonego ruchu alarmowego. Prowadzone kampanie społecz-
ne, jak choćby ta promująca dzień 11 lutego jako europejski dzień 
numeru alarmowego [16], przynoszą zamierzone efekty, ponieważ 
liczba zgłoszeń nie alarmowych stopniowo, lecz systematycznie ma-
leje, warto jednak pamiętać, że nie mogą to być akcje jednorazowe, 
lecz powtarzane cyklicznie. 

Podsumowanie 
Ratownikiem może być każdy z nas. Należałoby nawet napisać 
– musi być każdy z nas, ponieważ ciąży na nas prawny i moralny 
obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Jej 
zakres i rodzaj zależy od stopnia naszych umiejętności w tym zakre-
sie, opanowania w sytuacji zagrożenia oraz wielu innych czynników, 
często bardzo subiektywnych. Bez względu jednak na okoliczności 
towarzyszące zdarzeniu musimy pamiętać, że chodzi o życie i zdro-
wie człowieka – jedyne i niepowtarzalne. Stąd też permanentna 
edukacja ratownicza, nielekceważenie poleceń i ostrzeżeń profe-
sjonalnych służb ratowniczych oraz świadomość zagrożeń to pod-
stawowe wyznaczniki jakości naszego życia w środowisku pełnym 
wyzwań, wśród których wypadki komunikacyjne lokują się na pierw-
szym miejscu.
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Rescue in the Aspect of the Circumstances of Helping in Road and Rail Accidents

Every one of us can be a lifeguard. Often this does not result from our 
willingness, but the circumstances in which we found ourselves (eg by par-
ticipating in transport accidents) as well as legal and moral obligations that 
require assistance to the injured person. The aim of the article is to present 
basic definitions in the field of rescue and make a typology of rescuers in 
terms of their rescue competences and the circumstances of providing help. 
Key words: rescue, road and rail rescue, lifeguard, education.


