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První pomoc

Soubor činností prováděných za účelem záchrany osoby v
případě náhlého zdravotního rizika prováděných osobou, která
se nachází na místě události, včetně používání zdravotnických
prostředků a příslušenství pro zdravotnické prostředky, přijatých
k obchodování na území Polské republiky



Neodkladná pomoc

• Neodkladnou pomoc vyžaduje pacient, u kterého v důsledku
úrazu (zranění) nebo život ohrožujícího akutního onemocnění
dojde k narušení životně důležitých funkcí, jako je dýchání,
srdeční činnost a krevní oběh.

• Totéž platí pro situaci, kdy stav pacienta vyvolává obavu z
výskytu výše uvedených poruch nebo pozorujeme jejich
nástup.



Nouzové případy mohou být výsledkem:

1. Těžkých úrazů způsobených všemi druhy nehod,

2. život ohrožujících akutních onemocnění,

3. Otravy.



Náhlá srdeční zástava – město
Jelenia Góra 

• Náhlá srdeční zástava v roce 2019 – 65 případů;

• NSZ ve IV. čtvrtletí 2019 – 20 případů;

• Počet úmrtí na místě události – 10 případů (50%);

 i přes provedené záchranné činnosti – 4 (20%);

• Resuscitace prováděna svědky události – 13 případů (65%);

• Resuscitace nebyla provedena – 7 případů (35%);



Legislativa

• Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v čl. 162
trestního zákoníku (art. 162 Kodeksu Karnego, Ustawa z dnia
6.07.1997)

– § 1. Kdo osobě v situaci hrozící bezprostředním
nebezpečím ztráty života, těžkého poškození těla nebo
těžké újmy na zdraví neposkytne pomoc, ač tak může učinit
bez nebezpečí ztráty života nebo vážné újmy na zdraví pro
sebe nebo jiného – bude potrestán odnětím svobody až na
3 roky.



– § 2. Nebude potrestán, kdo neposkytne pomoc, pro kterou
je nutné podstoupit lékařský zákrok nebo v podmínkách,
ve kterých je možná neodkladná pomoc ze strany instituce
nebo osoby s vyšší kvalifikací.



ZÁKON 
ze dne 8. září 2006 o státním
zdravotnickém záchranářství

• ZÁKON ze dne 8. září 2006 o státním zdravotnickém záchranářství
(USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym).

čl. 4.
• Kdo si všimne osoby nebo osob ve stavu náhlého ohrožení zdraví

nebo je svědkem události způsobující tento stav, je povinen, podle
svých možností a dovedností, neprodleně podniknout kroky k
účinnému vyrozumění subjektů, které jsou zákonem zavázány k
poskytování pomoci osobám ve stavu náhlého ohrožení zdraví o
této události.



ZÁKON 
ze dne 8. září 2006 o státním 
zdravotnickém záchranářství

čl. 5.
• 1. Na osobu poskytující první pomoc, kvalifikovanou první pomoc a

provádějící zdravotnické záchranné činnosti se vztahuje ochrana pro
veřejné činitele, stanovená v zákoně ze dne 6. června 1997 Trestní
zákoník (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; Dz. U. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.2).

• 2. Osoba uvedená v odst. 1 může v rozsahu nezbytném k záchraně
života nebo zdraví osoby ve stavu náhlého ohrožení zdraví obětovat
osobní práva jiné osoby, jiná než život nebo zdraví, jakož i majetek.



čl. 6.

• 1.Osoba, která utrpěla škodu na majetku v důsledku toho, že
poskytla první pomoc, má nárok na náhradu této škody ze
Státní pokladny, kterou zastupuje vojvoda příslušný pro místo
škody.

• 2.Odškodnění za škodu uvedenou v odstavci 1 kryje skutečnou
škodu.

• 3. Na náhradu škody uvedené v odst. 1, nevzniká nárok, pokud
škoda byla způsobena pouze zaviněním osoby uvedené v
odstavci 1, nebo třetí stranou, za kterou Státní pokladna
neodpovídá.



ZÁKON ze dne 20. června 1997, zákon o 
silničním provozu

čl.44.1. Řidič vozidla je v případě účasti na dopravní nehodě povinen:

2. Pokud je při nehodě někdo usmrcen nebo zraněn, řidič vozidla je rovněž
povinen:

• 1) poskytnout obětem nehody nezbytnou pomoc a přivolat zdravotnickou
záchrannou službu a policii;

• 2) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření průběhu
dopravní nehody;

• 3) setrvat na místě dopravní nehody, a pokud přivolání zdravotnické
záchranné služby a policie vyžaduje vzdálení se se na toto místo
neprodleně vrátit.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují obdobně i na další osoby účastnící se
nehody.



Kodex přestupků

čl. 93

• Řidič, který se účastní dopravní nehody a neposkytne oběti
nehody okamžitou pomoc, bude potrestán zatčením nebo
pokutou.

• V případě spáchání přestupku o němž je řeč v § 1 platí zákaz
řízení.



Zákoník práce

čl. 2091.
§ 1. Zaměstnavatel je povinen:
1) poskytnout prostředky nezbytné k poskytnutí akutní první pomoci, hašení

požárů a evakuaci zaměstnanců,
2) určit zaměstnance pro:
a) poskytnutí první pomoci,
b) výkon činnosti v oblasti hašení požárů a evakuace zaměstnanců,
3) zajistit spojení s externími službami specializovanými zejména na oblast

nouzové první pomoci, zdravotnické záchrany a požární ochrany.
§ 2. Činnosti uvedené v § 1 by měly být přizpůsobeny druhu a rozsahu

podnikání, počtu zaměstnanců a dalších osob přítomných na pracovišti a
typu a úrovni existujících ohrožení.

§ 3. Počet zaměstnanců uvedených v § 1 bod 2, jejich školení a vybavení by
měly zohledňovat typ a úroveň existujících ohrožení.



čl. 224.
§ 1. Zaměstnavatel, který vykonává činnost, která vytváří

možnost náhlého ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců, je
povinen učinit opatření k zabránění takovémuto nebezpečí.

§ 2. V případě uvedeném v § 1 je zaměstnavatel povinen zajistit:
1) záchranná zařízení a vybavení odpovídající druhu
nebezpečí a jejich provoz řádně proškolenými osobami,
2) poskytnutí první pomoci postiženým.

Zákoník práce



Nařízení ministra národního školství a sportu ze 
dne 31. prosince 2002 o bezpečnosti a hygieně ve

veřejných a soukromých školách a zařízeních

• § Zaměstnanci školy nebo zařízení podléhají školení v oblasti
první pomoci.

• § 40. Zaměstnanec školy nebo zařízení, který se o nehodě
dozvěděl, poskytne oběti neprodleně péči, zejména
přivoláním odborné zdravotnické pomoci, a podle možnosti
poskytnutím první pomoci oběti.



• Zaměstnanci školy, učitelé a pedagogičtí pracovníci by měli
brát ohled, že nehoda žáka ve škole, která je důsledkem
nezákonného vyhrožování, fyzického nátlaku nebo vystavení
bezprostřednímu nebezpečí ztráty života nebo zdraví, je
trestným činem, který má podle trestního zákoníku trestní
odpovědnost.



Zákon ze dne 7. července 2017, kterým
se mění některé zákony týkající se

systémů podpory rodiny.

čl. 33.
• 1. Po 31. prosinci 2017 pečovatel nebo dobrovolník v jeslích nebo dětském

klubu, který splňuje dosavadní požadavky na výkon funkce pečovatele
nebo dobrovolníka v jeslích nebo dětském klubu a požadavky, o nichž je
řeč v odst. 3, může tuto funkci vykonávat, pokud do dne 1. ledna 2020
podstoupí školení v oblasti poskytování první pomoci dítěti.

• Platí ustanovení čl. 18a zákona pozměněného v čl. 12, ve znění tohoto
zákona.



Zákon ze dne 7. července 2017, kterým
se mění některé zákony týkající se

systémů podpory rodiny.

• 2. Po 31. prosinci 2017 denní pečovatel, splňující stávající
požadavky na výkon funkce denního pečovatele a požadavky
uvedené v odst. 3, může tuto funkci vykonávat, pokud do
dne 1. ledna 2020 podstoupí školení v poskytování první
pomoci dítěti.

• Platí ustanovení čl. 39 odst. 2, 2b a 2c zákona pozměněného
v čl. 12, ve znění tohoto zákona.



Další předpisy

Několik příkladů:

Dz.U.2009.139.1132 Příprava učitelů na vedení vzdělávacích programů v oblasti 
poskytování první pomoci.

Dz.U.2009.104.868 Bezpečnost a ochrana zdraví při nakládání s komunálním odpadem.

Dz.U.2007.128.897 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na vysokých školách.

Dz.U.2006.22.169 -j.t. Hotelová zařízení a další zařízení, kde jsou poskytovány hotelové 
služby.

Dz.U.2004.262.2609 -zał. Bezpečnost provozu létajících dopravních prostředků.

Dz.U.2004.160.1669 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v závodech na výrobu piva a 
sycených nápojů.

Dz.U.2004.4.26 Bezpečnost a ochrana zdraví v zoologických zahradách.

Dz.U.2003.47.401 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací.

Dz.U.2003.32.262 Technické podmínky vozidel a rozsah jejich potřebného vybavení.

Dz.U.2003.6.69 Bezpečnost a ochrana zdraví ve veřejných a soukromých školách a 
zařízeních.
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