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UWARUNKOWANIA PRAWNE  
 

 

art. 3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
kwalifikowana pierwsza pomoc – czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

 
art. 5 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub 

podejmującą medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej              
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
dla funkcjonariuszy publicznych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż 
życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. 

 
Art. 162 Kodeksu Karnego 

§ 1 
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2 
Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony 
instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.  

 
Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
1. Ratownikiem może być osoba: 
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, 
o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek; 
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika; 
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 
Art. 14 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej 
pomocy obejmuje: 
1) resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu 
oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 
2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 
3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 
4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 
5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego; 
6) stosowanie tlenoterapii biernej; 
7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2. 


