
bezpiecznie
PODRĘCZNIK DO EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ





Jarosław Słoma

PODRĘCZNIK DO EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych  

do kształcenia ogólnego do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, na podstawie 

opinii rzeczoznawców:

mgr. Romana Jastrzębskiego, mgr. Jerzego Kiełba, dr Joanny Dobkowskiej.

Etap edukacyjny: II

Typ szkoły: szkoła podstawowa

Rok dopuszczenia: 2017

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 846/2017

Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania edukacji  
dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej autorstwa Jarosława Słomy.

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. 

Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej 

w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować 

część publikacji jedynie na własny użytek.
Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017

ISBN 978-83-267-3165-5

Konsultacja merytoryczna: Mirosław Dubielecki (sesja fotograficzna w rozdziale III), 

Mariusz Krempa (rozdział III), Anna Tulczyńska (rozdział IV).

Redakcja merytoryczna: Kinga Tarnowska, Joanna Sawicka. 
Redakcja językowa: Anna Lisiecka, Marta Zuchowicz.

Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Opieka graficzna: Małgorzata Gregorczyk.

Projekt okładki: NoWi, Maciej Galiński. Projekt graficzny: Time4.

Ilustracje: Ewelina Baran, Rafał Buczkowski, Zuzanna Dudzic, Agata Knajdek, Ewa Sowulewska.

Opracowanie graficzne: Klaudia Jarocka, Maciej Galiński, Dominik Góral.

Realizacja projektu graficznego: Paweł Roguski.

Fotoedycja: Bogdan Wańkowicz, Maciej Wróbel. Mapa: Zespół kartograficzny.

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa

www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10

Druk i oprawa: Interdruk S.A., Warszawa



Wstęp   6

1. Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo   8
2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych   13

1. Źródła zagrożeń   20
2. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie   25
3. Ewakuacja   30
4. Zagrożenia pożarowe   36
5. Zagrożenia powodziowe   43
6. Ekstremalne warunki pogodowe   48
7.  Wypadki i katastrofy komunikacyjne.  

Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych   54
8. Zagrożenia terrorystyczne   60

1. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy   66
2. Postępowanie w miejscu zdarzenia   70
3. Pomoc osobie nieprzytomnej   77
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa   85
5. Apteczka pierwszej pomocy   92
6. Tamowanie krwawień i krwotoków   95
7. Złamania i zwichnięcia   99
8. Oparzenia i odmrożenia   104
9. Inne groźne przypadki   109

1. Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia   120
2. Choroby cywilizacyjne   129
3. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie   138

Indeks   146



 
zawartych w lekcji

,
zadania do wykonania



wykresy



Otaczający nas świat – dzięki rozwojowi nauki i techniki – szybko się zmienia. Ale rozwój 
cywilizacyjny nie tylko ułatwia nam życie. Przynosi także nowe, nieistniejące wcześniej za-
grożenia. Niektóre z nich dotyczą jednostek, każdego z nas, inne – dużych grup społecznych, 
a nawet całej ludzkości. Tych zagrożeń nie można lekceważyć.

Problemy bezpieczeństwa nurtują ludzi na całym świecie. Zajmują się nimi rządy 
państw, specjalnie powołane do tego instytucje oraz różnego rodzaju organizacje pozarządo-
we. O bezpieczne dzieciństwo, bezpieczną zabawę i naukę troszczą się Wasi rodzice, szkoła 
i wiele instytucji. Nie możecie jednak własnego bezpieczeństwa opierać tylko na staraniach 
innych; trzeba o nim myśleć samemu, wiedzieć, jak się zachować w krytycznej sytuacji, jak 
pomóc sobie i innym. Przez wiele lat, dzięki żmudnym obserwacjom i analizom różnych wy-
darzeń, wypracowano procedury postępowania oraz rozwiązania organizacyjno-prawne, 
które mogą zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. Te zagadnienia są przedmiotem nauczania 
na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa. W ich przyswojeniu pomoże Wam podręcz-
nik, który trzymacie w rękach. Jego autor dołożył wszelkich starań, by był on interesujący,  
nowoczesny i aktualny, a także łatwy w odbiorze i atrakcyjny graficznie. Dzięki wiedzy, 
którą zdobędziecie na lekcjach, będziecie mieli pełną świadomość istniejących zagrożeń 
i umieli odpowiednio się zachować w trudnych sytuacjach.

Warto pamiętać, że niebezpieczne sytuacje mogą się zdarzyć wszędzie i w każdym przy-
padku trzeba będzie umieć sobie z nimi poradzić.



Bezpieczeństwo państwa
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Bezpieczeństwo państwa

1. Bezpieczny obywatel, bezpieczny 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka, ponieważ dotyczy jego 
istnienia. Tylko ktoś, kto czuje się bezpiecz-
ny – nie musi walczyć o zachowanie zdro-
wia czy życia – może się rozwijać: fizycznie, 
materialnie, intelektualnie, duchowo. Bez-
pieczeństwo jest więc podstawą wszelkiego 
rozwoju i funkcjonowania człowieka.

Bezpieczeństwo rozumiane jako brak za-
grożeń oznacza pewien stan, w którym ko-
muś (człowiekowi, rodzinie, państwu itp.) 
nic nie grozi. Z drugiej strony każda jednost-
ka musi stale podejmować działania czy sta-
rania, aby eliminować istniejące albo poten-
cjalne zagrożenia, a tym samym zapewniać 
sobie bezpieczeństwo – jest to więc także 
nieustanny proces, aby ten stan utrwalić lub 
osiągnąć.

militarne
ekologiczne

polityczne

gospodarcze

osobiste
zbiorowe

Tę ogólną definicję można różnie rozumieć 
w zależności od tego, kogo dotyczy. Może-
my mówić o bezpieczeństwie pojedynczego 
człowieka, czyli bezpieczeństwie osobistym 
(jednostkowym), ale również całych grup 
społecznych, czyli bezpieczeństwie zbioro-
wym: narodowym (państwowym), między-
narodowym czy globalnym (światowym). 
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1. Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo

Rodzaje bezpieczeństwa określa się tak-
że w zależności od tego, czego ono dotyczy. 
Troska o nie przejawia się w każdej dziedzinie 
działalności człowieka, dlatego można wy-
różnić – szczególnie w kontekście narodo-
wym czy międzynarodowym – bezpieczeń-
stwo militarne (wojskowe), ekologiczne, 
społeczne, polityczne, gospodarcze itd.

W odniesieniu do bezpieczeństwa państwa  
możemy mówić o bezpieczeństwie we-
wnętrznym (dotyczącym zagrożeń wewnątrz 
kraju) i zewnętrznym (odnoszącym się do za-
grożeń poza jego granicami).

Biorąc pod uwagę omówione już rozróż-
nienia, łatwo zauważyć, że bezpieczeństwo 
państwa nie sprowadza się jedynie do zagad-
nień czysto militarnych, ale obejmuje wszyst-
kie aspekty działalności państwowej. W ich 
ramach wyróżniono trzy główne dziedziny.

Obrona narodowa oznacza bezpieczeń-
stwo militarne, zewnętrzne, ochrona na-
tomiast wiąże się z cywilnym i wewnętrz-
nym aspektem funkcjonowania państwa 
– to wszelkie dostępne zabezpieczenia, jakie 
są w dyspozycji państwa i mogą być zasto-
sowane wobec potencjalnych zagrożeń we-
wnętrznych: katastrof i klęsk żywiołowych, 
zagrożeń bezpieczeństwa osobistego czy 
porządku publicznego. 

securitas
sine cura 

bezpieczny

bez pieczy  
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Bezpieczeństwo państwa

Nad bezpieczeństwem w obu tych ob-
szarach czuwają różne organy władzy oraz 
instytucje i służby państwowe, m.in. wojsko, 
dyplomacja, wywiad, kontrwywiad, policja, 
straż graniczna, straż miejska, straż pożar-
na, ratownictwo medyczne, formacje obrony 
cywilnej (OC – systemu ochrony ludności 
cywilnej, załóg zakładów pracy i dóbr mate-
rialnych przed skutkami zagrożeń).

O bezpieczeństwie państwa decydują 
nie tylko siły zbrojne (ich liczebność, po-
siadany sprzęt, sprawne dowodzenie itp.), 
władza państwowa czy instytucje porząd-
kowe, lecz także świadomość społeczna 
jego obywateli, potencjał gospodarki, efek-
tywność rolnictwa, silny sektor naukowy 
i energetyczny, wynalazczość, infrastruktu-
ra, transport, stan środowiska naturalnego, 
praworządność (demokracja i ład społecz-
ny), finanse, demografia (liczebność spo-
łeczeństwa, jego struktura wiekowa), edu- 
kacja, kultura, kondycja psychofizycz-
na społeczeństwa. Wszystko to składa się 
na bezpieczeństwo społeczno-gospodar-
cze kraju.

Starania państwa o poprawę własnego 
bezpieczeństwa powinny być długotermi-
nowe, systematyczne i mieć wyraźne cele. 
Podstawą tych działań musi być racjonal-
na analiza sytuacji i prognozowanego roz-
woju wydarzeń – nie wszystkie zagrożenia 
mogą mieć równie poważne konsekwen-
cje. Trudno dzisiaj znaleźć dziedziny życia 
publicznego, które nie mają znaczenia dla 
bezpieczeństwa państwa, dlatego rządy wie-
lu krajów wprowadzają zarówno programy 
zbrojeniowe, jak i modernizacyjne, finanso-
we, socjalne (w tym prorodzinne) czy han-
dlowe (związane z eksportem i importem). 
Są to często działania zaplanowane na lata, 
finansowane z różnych źródeł i angażujące 
wiele podmiotów.



INSTYTUCJE

POLICJA
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Bezpieczeństwo państwa
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2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych

Na osiedlowym podwórku czy szkolnym bo-
isku o naszej pozycji – a tym samym bezpie-
czeństwie – decydują nasze możliwości (siła, 
zdolności lub cechy wrodzone) oraz przyjaź-
nie, które nawiązujemy, np. wierni i silni ko-
ledzy, z którymi tworzymy grupę znajomych. 
Podobnie na arenie międzynarodowej o pozy-
cji i bezpieczeństwie państwa decydują zarów-
no jego potencjał, jak i zawarte sojusze. Nie bez 
znaczenia jest także położenie geopolityczne.

Polska leży w tzw. przewężeniu bałtycko-
-karpackim, stanowiącym łącznik między Eu-
ropą i Azją, a jednocześnie granicę między Za-
chodem i Wschodem. Drugi istotny kontekst 
bezpieczeństwa zewnętrznego naszego pań-
stwa stanowi położenie między dwoma silnymi 
państwami – Niemcami i Rosją, które dyspo-
nują znacznie większym potencjałem militar-
nym, ludnościowym, gospodarczym (Niemcy) 
czy zasobów naturalnych (Rosja). Wszystkie te 
czynniki miały znaczący wpływ na bezpieczeń-
stwo naszego kraju w ciągu wieków.

 

Po wiekach kształtowania się państwowości 
Polska weszła w XVI w. w okres rozkwitu po-
litycznego i gospodarczego. Już w XVIII w. 
nastąpiło jednak wewnętrzne osłabienie 
państwa, na które złożyły się: słaba władza 
królewska, anarchizacja życia publicznego, 
stawianie własnych interesów ponad dobro 

wspólne, niechęć do reform. Towarzyszył 
temu wzrost potęgi mocarstw ościennych, 
dla których Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów stała się przedmiotem zainteresowania. 
Mimo podjętych prób reform ustrojowych 
sojusz Rosji, Prus i Austrii doprowadził 
do rozbiorów i zniknięcia Polski z mapy po-
litycznej Europy na ponad 100 lat.

Odrodzona w 1918 r. II Rzeczpospolita 
podjęła ogromny wysiłek odbudowy struktur 
państwa (przemysł, handel, rolnictwo, nauka 
i szkolnictwo, wojskowość i administracja), 
a jej pozycję na arenie międzynarodowej 
umocniło zwycięstwo w wojnie polsko-bol-
szewickiej i zatrzymanie ekspansji komuni-
zmu w Europie. Gwarantem bezpieczeństwa 
Polski miały być sojusze ze zwycięzcami I woj-
ny światowej – Francją i Wielką Brytanią. 
Okazały się jednak bezskuteczne w obliczu 
uległej polityki mocarstw zachodnich w sto-
sunku do Niemiec, odradzających się po woj-
nie, i słabości potencjału militarnego Rzeczy-
pospolitej. Porozumienie między bolszewicką 
Rosją i hitlerowskimi Niemcami doprowadzi-
ło do agresji na Polskę i okupacji jej terenów.

Po II wojnie światowej Polska utraciła su-
werenność i znalazła się w strefie wpływów 
Związku Radzieckiego. Oznaczało to ścis- 
łą współpracę zarówno gospodarczą (Rada 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – RWPG), 
jak i wojskową (Układ Warszawski) z innymi 
państwami bloku wschodniego.
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Bezpieczeństwo państwa

Zmiany i procesy zachodzące w Europie 
Środkowo-Wschodniej po 1989 r. (upa-
dek Związku Radzieckiego, zjednoczenie 
Niemiec, rozpad Układu Warszawskiego 
i RWPG) zasadniczo wpłynęły na sytuację 
geopolityczną naszego kraju. Wejście Polski 
(podobnie jak kilku innych krajów byłego 
bloku wschodniego) najpierw do NATO 
(1999 r.), a następnie do Unii Europejskiej 
(2004 r.) włączyło ją w krąg państw za-
chodnich i zmieniło układ sił w powojennej  
Europie.

Dziś, na początku XXI w., mamy do czynie-
nia z wieloma zagrożeniami dla bezpieczeń-
stwa narodowego i światowego – zarówno  
z trudnymi do przewidzenia (np. działalność 

organizacji terrorystycznych), jak i powraca-
jącymi (lokalne konflikty zbrojne). Dlatego 
bardzo ważne stały się przemyślana polity-
ka i współdziałanie Polski z innymi krajami 
w organizacjach międzynarodowych.

 

Ludzkość, doświadczona wieloma konflikta-
mi i ogromem strat i zniszczeń po obu woj-
nach światowych, potrzebowała mechanizmu 
gwarantującego pokojowe współistnienie 
państw i narodów, opartego na wzajemnym 
poszanowaniu praw i solidarnym rozwiązy-
waniu pojawiających się problemów. 
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2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych

Ligę Narodów – organizację międzynaro-
dową powstałą po I wojnie światowej – zastą-
piła Organizacja Narodów Zjednoczonych 
(ONZ), którą powołano do życia w 1945 r. 
Wśród 50 państw założycielskich była rów-
nież Polska. Do głównych celów działalności 
ONZ należą: utrzymanie międzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeństwa, organizacja 
wszechstronnej współpracy i popieranie roz-
woju przyjaznych stosunków między naro-
dami, rozwiązywanie wspólnych problemów 
społecznych, gospodarczych, kulturalnych 
i humanitarnych, a także działanie na rzecz 
przestrzegania praw człowieka i podstawo-
wych wolności. Obecnie ONZ skupia ponad 
190 państw członkowskich i ma wiele wyspe-
cjalizowanych agend i instytucji (np. Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa  
Organizacja Zdrowia).

Cenną inicjatywą na rzecz zapewnienia  
pokoju w Europie było powołanie Organiza- 
cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE). Powstała ona w 1995 r. w wyniku 
przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. Jest to regionalna 
inicjatywa o celach zbieżnych z celami dzia-
łania ONZ, w której zrzeszone są także kraje 
spoza Europy, jak np. USA czy Kanada. 

Zapewnienie bezpiecznego rozwoju za-
równo całych państw, jak i pojedynczych 
obywateli stało się istotnym argumentem za 
powołaniem w 1993 r. Unii Europejskiej. 
Jej powstanie poprzedziło wiele złożonych 
procesów zjednoczeniowych, trwających 
od zakończenia II wojny światowej. Polska 
jest członkiem Unii od 2004 r.

Ważnym krokiem do budowania między-
narodowego bezpieczeństwa było powstanie 
w 1949 r. Paktu Północnoatlantyckiego 
(NATO). Obecnie razem z Polską Pakt sku-
pia 29 państw członkowskich. Dominującą 
rolę odgrywają w nim Stany Zjednoczone, 
które są krajem o największym potencjale 
gospodarczym, militarnym i najbardziej za-
awansowanym technologicznie. Wspólne 
możliwości wojskowe krajów sojuszniczych 
NATO kilkakrotnie przewyższają potencjał 
ewentualnych przeciwników. Polska należy 
do struktur NATO od 1999 r. i jest jednym 
z krajów członkowskich najbardziej zaanga-
żowanych finansowo (w proporcji własnych 
wydatków budżetowych) na rzecz budowa-
nia potencjału obronnego.
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Polska jest aktywnym członkiem organiza-
cji międzynarodowych. Polacy brali udział 
w ok. 30 misjach pokojowych ONZ (błękit-
ne hełmy), m.in. w Libanie, Angoli, Kongu, 
na Wzgórzach Golan, w Iraku, Kuwejcie, 
Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Sudanie. 
Polscy przedstawiciele z ramienia OBWE 
byli wielokrotnie obserwatorami wyborów, 
rozejmów i przebiegu rokowań w Europie 
(m.in. w Donbasie na Ukrainie).

Polska równie aktywnie włącza się do dzia-
łań sojuszniczych w ramach Paktu Północno- 
atlantyckiego. Od 1996 r. nasi żołnierze  
wraz z sojusznikami z NATO uczestniczą 
w misjach szkoleniowych i stabilizacyjnych, 
m.in. w Afganistanie, Iraku, Pakistanie oraz 
na Półwyspie Bałkańskim.

Polskie organizacje pomocowe i humani-
tarne (Polska Akcja Humanitarna, Caritas, 
Polski Czerwony Krzyż) aktywnie pomagają 
ludności dotkniętej konfliktami zbrojnymi 
na całym świecie – m.in. na Haiti, w Nepalu, 
w irackim Kurdystanie oraz na Ukrainie.

Udział w sojuszach i organizacjach między-
narodowych jest bardzo ważnym elementem 
budowania bezpieczeństwa Polski. Główną 
formą międzynarodowej współpracy poli-
tyczno-wojskowej jest obecność w struktu-
rach NATO, natomiast współpraca gospo-
darczo-społeczna z państwami europejskimi 
prowadzona jest w ramach Unii Europejskiej. 
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2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych

Istotne są również inicjatywy regionalne, ta-
kie jak Trójkąt Weimarski (Polska, Francja 
i Niemcy) czy Grupa Wyszehradzka (Polska, 
Czechy, Słowacja i Węgry), służące pogłębia-
niu współpracy między zrzeszonymi w nich 
państwami. Spośród sojuszników poza- 
europejskich ważnym partnerem Polski są 
Stany Zjednoczone.

Polska podejmuje wiele skoordynowa-
nych działań, których celem jest zapewnie-
nie i utrzymywanie bezpieczeństwa państwa. 
Określa się je jako strategię. Należy do niej 
przede wszystkim utrzymywanie i dosko-
nalenie zintegrowanego systemu bezpie-
czeństwa narodowego oraz systemów zwią-
zanych z ratownictwem, monitorowaniem 
zagrożeń i usuwaniem ich skutków. Ważnym 
elementem strategii jest aktywność Polski 
na arenie międzynarodowej na rzecz prze-
strzegania uniwersalnych wartości, takich 
jak prawa człowieka, demokracja i wolności 
obywatelskie. Istotne są również dobre re-
lacje z państwami sąsiednimi i rozwijanie 
współpracy z innymi krajami. Częścią stra-
tegii jest też wspieranie działań NATO 
i Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa 
na świecie i budowanie silnej pozycji Rzeczy-
pospolitej w tych organizacjach.

Prócz tworzenia relacji i sojuszy między-
narodowych Polska podejmuje kompleksowe 
działania, aby wzmacniać własny potencjał, 

czyli obronę cywilną i wojskową. Kluczo-
we w tym zakresie są rozwijanie rodzimej 
gospodarki, rolnictwa, eksportu, sektora fi-
nansowego i energetycznego oraz nakłady 
na działalność eksperymentalną i naukowo-
-badawczą.

Członkostwo w NATO, oprócz potencjal-
nych korzyści ze wspólnej obrony, wiąże się 
jednak z zagrożeniem wywołanym sprzeci-
wem Rosji wobec polityki sojuszu. Z tego 
powodu niezwykle ważne dla bezpieczeń-
stwa naszego kraju są działania NATO zmie-
rzające do wzmocnienia wschodnich granic 
sojuszu (rozmieszczenie wojsk amerykań-
skich w Polsce, budowa elementów tarczy 
antyrakietowej) i dostęp Polski do najnow-
szych technologii wojskowych (np. pociski 



18

Bezpieczeństwo państwa
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rakietowe do samolotów F-16). Trwa także 
modernizacja armii (oparta na rodzimym 
przemyśle zbrojeniowym), utworzono Woj-
ska Obrony Terytorialnej, rozwijają się 

Narodowe Siły Rezerwowe. Dla działań 
obronnych istotne jest również ciągłe budo-
wanie wysokiej świadomości obywatelskiej 
i wykorzystywanie jej potencjału.
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Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Mimo rozwoju techniki ciągle największym 
niebezpieczeństwem dla człowieka są zagro-
żenia naturalne. W latach 1990–2010 roczna 
liczba zdarzeń katastrofalnych wywołanych 
działaniem sił przyrody systematycznie rosła. 
Ostatnia dekada XX w. przyniosła na świecie 
ok. 250 takich zagrożeń, a już pierwsza dekada 
XXI w. ok. 400. Za główne przyczyny uważa 
się zmiany klimatu i postępującą degradację 
środowiska przyrodniczego. Najbardziej na-
rażone na ogromne straty są państwa biedne, 
słabo zorganizowane i niedysponujące odpo-
wiednim zapleczem ratowniczym. 

Prócz zagrożeń naturalnych przyczyną 
wielu nieszczęść i katastrof jest działalność 
człowieka, który często ignoruje prawa na-
uki i doświadczenia poprzedników, podej-
muje nadmierne ryzyko, ulega presji finan-
sowej i politycznej czy po prostu – popełnia 
błędy. Groźne są także brawura, bezmyślność 
i niekompetencja. Dlatego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa współczesnego człowieka są 
coraz poważniejsze, a prawdopodobieństwo 
ich występowania zamiast maleć – rośnie. 
Dzieje się tak także z powodów statystycz-
nych, bo liczba ludności na Ziemi stale wzra-
sta (przez ostatnie 50 lat się podwoiła). 

Przeludnienie, bardzo duże różnice roz-
wojowe między poszczególnymi państwami 
i regionami świata, zjawiska patologiczne 
czy niedemokratyczny sposób sprawowania 
władzy są źródłem zagrożeń społecznych: 
napięć, migracji, przestępczości itp. Niesie 
to ze sobą ryzyko wystąpienia poważnego za-
grożenia dla bezpieczeństwa nie tylko poje-
dynczych osób, lecz także całych zbiorowości. 

Najpoważniejsze zagrożenia wynikają-
ce z działalności człowieka to awarie (np. 
rozszczelnienie instalacji, eksplozje, pożary) 
w obiektach magazynowych i technologicz-
nych oraz katastrofy podczas transportu tok-
sycznych środków przemysłowych (TSP). 
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1. Źródła zagrożeń

 

 



22
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Katastrofa w japońskiej elektrowni atomo-
wej Fukushima (2011 r.) pokazała, że przed 
zagrożeniami radiologicznymi nie chronią 
nawet nowoczesne technologie i wymyślne 
systemy zabezpieczeń. 

Tragiczne w skutkach są także katastrofy 
w transporcie osób (np. katastrofa samolo-
tu rosyjskich linii lotniczych nad półwyspem 
Synaj w 2015 r., w której zginęły 224 osoby). 
Wiąże się to ze wzmożonym ruchem na lą-
dzie oraz w powietrzu – rośnie liczba lud-
ności, gęstnieje sieć dróg i połączeń, wzrasta 
liczba pojazdów, w tym szczególnie środków 
komunikacji indywidualnej i publicznej oraz 
statków powietrznych i morskich. Dodatko-
wym zagrożeniem są zamachy terrorystycz-
ne, których ważnym celem stały się właśnie 
środki transportu zbiorowego.

Ogromne zniszczenia spowodowane wystę-
powaniem różnych zagrożeń sprawiają, że 
instytucje państwowe i władze lokalne podej-
mują działania zapobiegawcze i ochronne, 
aby zminimalizować potencjalne straty wśród 
ludzi i szkody materialne. Od poziomu gminy 
po instytucje centralne tworzy się specjali-
styczne plany postępowania na wypadek wy-
stąpienia zagrożeń, gromadzi się odpowiednie 
zasoby, szkoli specjalistów i ratowników. 

Prócz tego w trosce o szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo obywateli, którego zapew-
nienie jest konstytucyjnym obowiązkiem 
państwa polskiego, działają różne służby, 
wyspecjalizowane podmioty oraz systemy, 
m.in. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
(KSRG) i Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne (PRM).

System ratownictwa w Polsce tworzą m.in.: 
pogotowie ratunkowe, Państwowa Straż 
Pożarna (PSP), policja oraz inne służby pań-
stwowe i organizacje społeczne, np.: Ochotni-
cza Straż Pożarna (OSP), Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
(WOPR), harcerskie drużyny i kluby specjal-
nościowe (formalnie współpracujące z sys-
temem PRM). W wyjątkowych sytuacjach 
(np. podczas klęsk żywiołowych) mogą one 
być wspierane przez oddziały wojska. 
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W Polsce działa również system powiada-
miania ratunkowego, obsługujący Europejski 
Numer Alarmowy 112. Pod tym numerem 
przyjmowane są wszystkie zgłoszenia wymaga-
jące interwencji pogotowia ratunkowego, poli-
cji czy straży pożarnej (a niekiedy także innych 

służb, np. pogotowia gazowego). Dyspozytor 
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego po 
uzyskaniu niezbędnych informacji decyduje, 
którą ze służb wysłać na miejsce zdarzenia. 
Prócz tego zgłoszenia przyjmowane są pod 
numerami alarmowymi każdej z tych służb.

PODSUMOWANIE

• 

• 

• 

• 

•  
112

•  
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2. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

W większości polskich miast zainstalowano 
syreny alarmowe objęte centralnym syste-
mem kierowania. Oznacza to, że z central-
nego miejsca kierowania przedsięwzięciami 
ochronnymi (np. siedziby zespołu zarządza-
nia kryzysowego czy sztabu kryzysowego) 
można ogłosić alarm w całym wojewódz-
twie, a nawet w całym kraju. Funkcjono-
wanie SWSiA wspierają stacje telewizyjne 
i rozgłośnie radiowe, portale internetowe 
i operatorzy usług telekomunikacyjnych 
(zwłaszcza telefonii komórkowej, oferują-
cej wiele przydatnych aplikacji związanych 
m.in. z ostrzeganiem, alarmowaniem, pro-
gnozowaniem zjawisk pogodowych, postę-
powaniem ratowniczym).

Oprócz syren centralnego systemu w mia-
stach znajdują się syreny systemu lokalnego 
(regionalnego). O ich użyciu decydują sze-
fowie obrony cywilnej (OC) województwa, 
powiatu, gminy lub miasta (wojewodowie, 
starostowie, wójtowie lub burmistrzowie). 
W skrajnych przypadkach (np. zniszczenie 
syren i innych elementów) wykorzystuje się 
gońców posługujących się pojazdami me-
chanicznymi, łączność CB i amatorską sieć 
krótkofalarską (np. podczas wielkiej powodzi 
na południu Polski w 1997 r. doskonałą, im-
prowizowaną łączność zapewniły harcerskie 
drużyny i kluby łącznościowe, szczególnie 
krótkofalarskie). 

Na terenie dużych i znaczących zakładów 
pracy oraz w obiektach wykorzystujących 
niebezpieczne substancje, niebezpieczne 
siły natury czy niebezpieczne technologie 
organizuje się własne, odrębne (zakłado-
we) systemy ostrzegania i alarmowania, 
uzależnione od specyfiki produkcji, rodzaju 
zabudowy, stanu zatrudnienia, zajmowanej 
powierzchni itp. W niektórych zakładach 
systemy te zostały podłączone do sieci cen-
tralnej lub regionalnej (lokalnej). 
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We wszystkich siedzibach władz samorzą-
dowych, w większości dużych zakładów pra-
cy oraz w zakładach o szczególnym znaczeniu 
dla interesów państwa prowadzi się nasłuch 
radiowy i telewizyjny. Punkty alarmowania 
i posterunki alarmowania stale przyjmują me-
dialne informacje o zagrożeniach, selekcjonu-
ją je i uruchamiają lokalne środki alarmowe. 
Utrzymują także łączność telefoniczną i bez-
przewodową ze specjalistycznymi służbami 
państwowymi, organami władzy oraz między 
sobą. W czasie podwyższonego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa obsada punktów 
i posterunków alarmowania jest zwiększana 
i pełni służbę całodobowo. Obecnie ich rolę 
odgrywają powiatowe i gminne zespoły zarzą-
dzania kryzysowego.

 
 

Działania w ramach systemu wykrywania 
skażeń i alarmowania to:
• uzyskiwanie informacji o zbliżaniu się 

lub stwierdzeniu na określonym tere-
nie niebezpieczeństwa dla zdrowia i ży-
cia ludzi, związanego z użyciem środków 

rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, 
awariami obiektów technicznych, skaże-
niami chemicznymi, promieniotwórczymi, 
zakażeniami biologicznymi, powodziami 
i pożarami oraz innymi zagrożeniami;

• określanie rodzaju, miejsca, skali i skut-
ków zagrożeń oraz oznaczanie stref nie-
bezpiecznych;

• ostrzeganie i alarmowanie ludności 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz 
informowanie o zalecanych zasadach po-
stępowania i zachowania się obywateli 
w danej sytuacji.

Jeżeli w ramach systemu uzyskane zosta-
ną informacje o zbliżaniu się zagrożenia, 
w środkach masowego przekazu nadawane 
są komunikaty ostrzegawcze (uprzedzenie 
o zagrożeniu skażeniami, uprzedzenie o za-
grożeniu zakażeniami lub uprzedzenie o klę-
skach żywiołowych i zagrożeniu środowi-
ska). W razie wystąpienia niebezpieczeństwa 
na objętym nim terenie ogłasza się alarm. 

Sygnały alarmowe są przekazywane 
za pomocą środków alarmowych, do któ-
rych zalicza się głównie tzw. środki podsta-
wowe: syreny stacjonarne, syreny przewoź-
ne, rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Środki 
zastępcze to: dzwony i gongi, tzw. buczki 
(parowe, elektryczne i pneumatyczne) oraz 
sygnalizacje świetlne.

 

—

t, min0 3

t, min0 3
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Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy bądź 
komunikat ostrzegający o klęskach żywio-
łowych i zagrożeniach środowiska:
• natychmiast włącz radio lub telewizor, aby 

wysłuchać komunikatu o zagrożeniu;
• zastosuj się do zarządzeń i komunikatów 

organów administracji publicznej;
• nawiąż kontakt z sąsiadami;
• jeśli trzeba, wesprzyj działania ratunkowe.

Po ogłoszeniu alarmu (w warunkach wojen-
nych oznacza on spodziewany atak):
• przerwij wykonywane czynności;
• wyłącz wszelkie urządzenia elektryczne 

(najlepiej głównym wyłącznikiem prądu 
lub bezpiecznikami), odetnij dopływ gazu 
(wyłącz główny zawór);

• wygaś paleniska (np. w piecach);
• zapakuj dokumenty osobiste, leki, odzież, 

żywność;
• zamknij okna i drzwi (na klucz);
• sprawdź, czy alarm usłyszeli sąsiedzi;
• bezzwłocznie udaj się do najbliższego 

ukrycia lub schronu.
Po ogłoszeniu alarmu ruch uliczny zostaje 

zatrzymany. Należy zadbać o to, aby nie porzu- 

cano chaotycznie samochodów, a parkują-
ce pojazdy nie tarasowały tras przejazdu. 
Na wsiach trzeba spędzić zwierzęta z pastwisk 
i wybiegów do pomieszczeń gospodarskich 
lub ukryć je w zagłębieniach terenu, parowach, 
wąwozach. W schronie lub ukryciu trzeba bez-
względnie podporządkować się poleceniom 
służb ochronnych. Osoby, które nie zdążyły do-
trzeć do schronu, powinny ukryć się za trwały-
mi zasłonami i w zagłębieniach terenu.

Jeśli usłyszysz uprzedzenie o zagrożeniu 
skażeniami:
• zastosuj się do instrukcji i wskazówek 

zawartych w komunikatach ogłaszanych 
przez media i lokalne służby;

• skontroluj stan indywidualnych środków 
ochrony dróg oddechowych i skóry (masek 
przeciwgazowych i odzieży ochronnej);

• skontroluj stan zapasów wody, żywności, 
pasz i leków;

• sprawdź stan techniczny i szczelność po-
mieszczeń ochronnych;

• udaj się do pomieszczeń ochronnych, za-
bierz odbiornik radiowy.
Jeśli usłyszysz uprzedzenie o zagrożeniu 

zakażeniami:
• zastosuj się do instrukcji i wskazówek 

zawartych w komunikatach ogłaszanych 
przez media i lokalne służby;

• skontroluj stan zapasów wody, żywności, 
paszy i leków;
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PODSUMOWANIE

• 

• 
 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• wzmóż starania o utrzymanie higieny oso-
bistej oraz higieny żywienia;

• izoluj pomieszczenia, w których przeby-
wają ludzie, od owadów i gryzoni.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu:
• podejmij działania wskazane przez służby 

ochronne lub rodziców czy nauczycieli;

• ostrożnie opuść ukrycie, omijając wszel-
kie podejrzane przedmioty (pojemniki, 
zbiorniki, torby), kałuże, plamy i zagłę-
bienia terenu.

Przemieszczając się, warto korzystać 
z indywidualnych środków ochrony (masek, 
odzieży ochronnej), chyba że komunikaty 
służb ochronnych zezwolą na ich nieuży-
wanie.

29
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Decyzję o konieczności przystąpienia do ewa-
kuacji właściwe organy władzy lub służby ra-
townicze mogą podjąć na różnych etapach 
rozwoju niebezpiecznych zdarzeń, także jeśli 
dopiero przewidują z dużym prawdopodo-
bieństwem ich wystąpienie na danym ob-
szarze (np. nadciągająca fala tsunami, pożar 
rozprzestrzeniający się wraz z wiatrem). Naj-
częściej jednak do ewakuacji przystępuje się 
po wystąpieniu zdarzenia o charakterze kryzy-
sowym (np. po zalaniu przez wody powodzio-
we, po eksplozji, katastrofie komunikacyjnej). 

W zależności od rodzaju zagrożenia i wiel-
kości obszaru, który ono obejmuje, wyróżnia 
się trzy stopnie ewakuacji (patrz schemat 4). 

Ewakuacji podlegają wszystkie osoby, któ-
re znajdują się w rejonie zagrożenia, jednak 
pierwszeństwo przysługuje: matkom i dzie-
ciom, kobietom ciężarnym, osobom niepeł-
nosprawnym, osobom przebywającym w za-
kładach opiekuńczych, domach dziecka, 

szpitalach, podopiecznym opieki społecznej 
itp. Ewakuacji nie podlegają natomiast te 
osoby, które są członkami formacji ratowni-
czych, ochronnych i których pozostanie jest 
konieczne dla zapewnienia funkcjonowania 
ważnych urządzeń (np. wodociągów), a tak-
że funkcjonariusze policji, straży pożarnej 
i innych instytucji.

Zależnie od sposobu zorganizowania można 
mówić o trzech rodzajach ewakuacji. Zor-
ganizowana (planowa) ewakuacja polega 
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na podporządkowaniu się poleceniom władz 
i służb profesjonalnych: policji, obrony cy-
wilnej, straży miejskiej, straży pożarnej 
lub wojska w czasie działań zmierzających 
do opuszczenia zagrożonych rejonów. Naj-
częściej wyznacza się wówczas termin, go-
dzinę i miejsce zbiórki osób, które mają zo-
stać ewakuowane.

Przebieg ewakuacji doraźnej, wymaga-
jącej natychmiastowego opuszczenia miejsc 
(obiektów) dotkniętych nagłym i niespodzie-
wanym zdarzeniem stanowiącym poważne 
zagrożenie, również bywa nadzorowany i ko-
ordynowany przez służby ratunkowe (straż 
pożarną, policję, ratownictwo medyczne), 
jednak może się zdarzyć, że ani władze, ani 
profesjonalne służby nie zdążą uprzedzić 
i zaalarmować ludności oraz nie przejmą 
na czas oczekiwanych funkcji. 

Często decyzję o ewakuacji trzeba pod-
jąć samodzielnie. Takie działanie nosi na-
zwę ewakuacji spontanicznej (samoewa-
kuacji). Samemu podejmuje się kolejne 

kroki ratunkowe: decyzje, co zabrać, jak się  
zorganizować i dokąd przemieszczać, i samo- 
dzielnie opuszcza się zagrożone obiekty 
czy tereny. Zawsze ważne jest, aby oprócz 
ratowania samego siebie mieć na uwadze 
swoich najbliższych, sąsiadów i wszelkie 
napotkane osoby, których stan zdrowia, 
kondycja psychofizyczna czy wiek nie po-
zwalają na sprawne oddalenie się od źródła 
zagrożenia.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepi-
sami dla każdego obiektu użyteczności pu-
blicznej muszą być opracowane procedury 
postępowania na wypadek ewakuacji. Są 
one opisane w kilku dokumentach, m.in. 
instrukcji ochrony przeciwpożarowej czy 
instrukcji ewakuacji (ogólnej i szczegółowej 
dla danego obiektu). Obowiązkiem każdego 
pracownika i użytkownika obiektu jest zapo-
znanie się z opisanymi w tych dokumentach 
zagrożeniami i sposobem postępowania 
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po ogłoszeniu alarmu (po przystąpieniu 
do ewakuacji). 

Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 
zapoznasz się z instrukcją ewakuacji twojej 
szkoły i będziesz uczestniczyć w próbie ta-
kiej ewakuacji. Niezależnie od szczegóło-
wych wytycznych dla twojej szkoły, podczas 
ewakuacji zawsze pamiętaj o następujących 
zasadach: 
• podporządkuj się poleceniom nauczy-

cieli, personelu szkoły lub pracowników 
ewakuowanego budynku,

• zachowaj spokój, działaj zdecydowanie 
i rozważnie,

• chroń drogi oddechowe,
• utrzymuj kontakt z grupą,
• udzielaj wsparcia potrzebującym, zapo-

biegaj panice,
• po dotarciu do miejsca zbiórki osób ewa-

kuowanych otocz opieką potrzebują-
cych, zachowaj dyscyplinę, wykonuj pole-
cenia opiekunów i osób kierujących akcją 
ratowniczą.
Zakłady pracy i szkoły mają obowiązek 

zapewnienia bezpiecznych warunków pracy 
i nauki, dlatego miejsca niebezpieczne, drogi 
ewakuacji oraz rozmieszczenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego w budynkach oznaczane 
są specjalnymi znakami ewakuacyjnymi 
i informacyjnymi (patrz s. 33).

Po ogłoszeniu ewakuacji lub po podjęciu de-
cyzji o samoewakuacji bezzwłocznie przygotuj 
się do wyjazdu (wymarszu). Zabierz ze sobą:
• dowód tożsamości (np. legitymację lub  

paszport),
• kartę ewakuacji, jeżeli została wydana,
• indywidualne środki ochrony dróg odde-

chowych i skóry (maskę przeciwgazową 
i odzież ochronną), jeśli nimi dysponujesz,

• telefon komórkowy, 
• niezbędne leki oraz apteczkę pierwszej 

pomocy,
• bieliznę, obuwie i ubranie na zmianę,
• żywność i wodę na 3–4 dni.

Przystępując do ewakuacji, należy też za-
brać ze sobą najcenniejsze przedmioty 
(gotówkę i kosztowności) i zabezpieczyć 
mieszkanie tak, jak przed dłuższym wyjaz-
dem: pozamykać okna, drzwi oraz główne za-
wory odcinające dopływ gazu i prądu. Szcze-
gólną troską trzeba otoczyć dzieci i osoby 
w podeszłym wieku, chore i niepełnospraw-
ne. Warto przymocować do ich ubrań (wszyć 
w wewnętrzne kieszenie) karteczki z danymi 
osobowymi, numerem telefonu i adresem 
osób bliskich.

Z myślą o możliwej ewakuacji warto za-
wczasu uzgodnić sposób komunikowania 
się członków rodziny na wypadek zagubie-
nia się, rozdzielenia, utraty łączności telefo-
nicznej itp. Należy ustalić miejsca spotkania 
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i pozostawienia wiadomości oraz docelowe 
miejsce ewakuacji.

W domu stale powinny się znajdować 
podstawowe zapasy baterii, leków, żywno-
ści oraz wody (przynajmniej kilka butelek),  
które zabiera się ze sobą podczas ewakuacji. 
Należy je stale uzupełniać i powiększać. 

Ponieważ w sytuacji zagrożenia istotne 
informacje o rozwoju wydarzeń są przeka-
zywane przez radio, a sieci telefonii komór-
kowej, wrażliwe na zniszczenie, mogą prze-
stać działać, warto się zaopatrzyć w mały 
odbiornik radiowy i zadbać o jego zasilanie 
i sprawność.
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Ludność ewakuowana z zagrożonych 
miejsc (obszarów) kierowana jest doraźnie 
do bezpiecznych schronień przygotowa-
nych do jej przyjęcia, głównie budynków 
publicznych (np. szkół, internatów, domów 
kultury, ośrodków wczasowych i wypoczyn-
kowych), mających infrastrukturę żywie-
niowo-noclegową i zapewniających pod-
stawowe standardy sanitarne (ogrzewanie, 
prysznice, toalety itd.).

Podczas zorganizowanej ewakuacji specjal-
ne służby zapewniają zaopatrzenie w wodę 
pitną, wodę do utrzymania higieny oraz 

żywność. Indywidualne zaopatrywanie się 
w środki spożywcze oraz przyrządzanie 
posiłków i ich konsumpcja powinny się od-
bywać z wielką ostrożnością. Ze względu 
na zagrożenie epidemiologiczne wskazane 
jest picie wody przegotowanej lub z nie-
otwieranych wcześniej butelek, a posiłki na-
leży ograniczyć do potraw poddanych obrób-
ce termicznej (gotowanych lub smażonych). 
Najbezpieczniejsza jest żywność przecho-
wywana w szczelnych pojemnikach: pusz-
kach, słoikach, opakowaniach próżniowych. 
Szczególnie ważna jest też troska o czystość 
i higienę ciała oraz odzieży. 

W rejonach zagrożonych lub zniszczonych 
na skutek katastrofy ochronę dobytku ewaku-
owanej ludności przejmują: policja, wojsko, 
OC i inne siły wyznaczone przez władze. Za-
grożenie działaniami wojennymi może ozna-
czać zniszczenie albo całkowitą lub częścio-
wą utratę mienia osób ewakuowanych.

Ewakuowane zwierzęta gospodarskie zała-
dowuje się na przystosowane do tego celu 
środki transportu i wywozi w bezpieczne 
miejsce. Zarówno przejęcie zwierząt, jak i ich 
późniejszy zwrot kwitują obie strony – od-
dający i przejmujący. Zwierzęta, które nie są 
kolczykowane, organizator ewakuacji może 
trwale oznakować, np. farbą. Po powrocie 
z ewakuacji umożliwi to oddanie zwierząt ich 
właścicielom. Jeśli nie ma czasu na ratowanie 
zwierząt, trzeba je uwolnić z budynków lub 
z uwięzi (psy przy budzie, w kojcach, bydło 
palowane albo grodzone na pastwiskach). Nie 
gwarantuje to co prawda ich bezpieczeństwa, 
ale znacznie zwiększa szanse na przeżycie.



35

3. Ewakuacja

PODSUMOWANIE

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Zdjęcia:

AGENCJA GAZETA: Beata Kitowska s. 22 (skażenie środowiska), Patryk Ogorzałek s. 20 (budynek zniszczony przez wichurę), Paweł Kozioł  

s. 58, Piotr Augustyniak s. 44 (przerwany wał przeciwpowodziowy); BE&W: Adrian Sherratt s. 49, Alamy  Stock Photo/Frank Hecker  

s. 114, Nature Picture Library/Colin Varndell s. 117;  CORBIS: Westend61/Roman Märzingers. 27 (mężczyzna w kombinezonie ochronnym); 

EAST NEWS: Agencja SE – Cezary Pecold s. 55, Piotr Bławicki s. 9, Tomasz Radzik s. 11 (policjant); Enstock/Marka/Matteo Zanga  

s. 90 (defibrylacja), Fotolink/AP Photo/Fernando Vergara s. 21 (szczątki samolotu), Łukasz Kalinowski s. 20 (zawalona kamienica), Łukasz 

Szelemej s. 25, Polska Press/Gazeta Współczesna/Kurier Poranny/Anatol Chomicz s. 51, Polska Press/Głos Szczeciński/Andrzej Szkocki  

s. 39; REPORTER – Witold Rozbicki s. 11 (budynek Sejmu), Gerard Pajewski s. 22 (zniszczenia po powodzi), Karolina Misztal s. 11 (ratownik 

medyczny), Rafał Oleksiewicz s. 17, Spectrum Pictures/Martin Mraz s. 46 (ewakuacja mieszkańców), Tadeusz Koniarz s. 34; Stanisław 

Kowalczuk s. 23; FORUM: Belga/Pool Geert Van Den Wijngaert s. 60, Dariusz Gorajski s. 10, Maciej Moskwa s. 16; REUTERS – Goran 

Tomasevic s. 61, Romeo Ranoco s. 31, Vladimir Pirogov s. 54 (wrak samolotu); Sławek Skrobala s. 46 (wypompowywanie wody); ZUMA 

PRESS – Andrey Pronin s. 62, Danilo Balducci s. 21 (trzęsienie ziemi); GETTY IMAGES: Stockbyte s. 27 (megafon ręczny); PANTHERMEDIA: 
Ina Penning s. 27 (megafon); POLSKA AGENCJA PRASOWA PAP: EPA/Ulrich Perrey s. 45, Grzegorz Michałowski s. 70 (zerwane linie 

energetyczne), Piotr Polak s. 44 (zbiornik retencyjny), Radek Pietruszka s. 11 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Szymon Pulcyn s. 27 

(syrena alarmowa ręczna); SHUTTERSTOCK: 2xSamara.com s. 122 (aktywność fizyczna), Africa Studio s. 104, Ana Blazic Pavlovic s. 122 

(sen), Antonio Guillem s. 123 (kłótnia), 140 (rozmawiający mężczyźni), aslysun s. 134, Chepe Nicoli s. 27 (syrena alarmowa), De Visu s. 11 

(żołnierze), dejan83 s. 11 (Pałac Prezydencki), desiGNagy s. 48, Dmitriy Yakovlev s. 144, dvoevnore s. 54 (wrak Costa Concordia), Ene s. 4, 5, 

ESB Professional s. 132, F16-ISO100 s. 123 (leki), Fabiana Ponzi s. 142, Fesus Robert s. 123 (papierosy), Forance s. 38, Gajus s. 107 

(oparzenie słoneczne), Idutko s. 122 (kontrola zdrowia), Jacek Chabraszewski s. 122 (racjonalne żywienie), Klesz s. 11 (strażacy), Konstanttin 

s. 131, La Zona s. 130, Leelaryonkul s. 123 (alkohol), Marcin Krzyżak s. 121, michaelheim s. 111, Microgen s. 115, Mike Mareen s. 19, 

Monika Gruszewicz s. 127, Monkey Business Images s. 124, 133, nature photos s. 122-123 (tło rozkładówki, łąka), nd3000 s. 123 (stopy), 

pasphotography s. 52, Peter Hansen s. 102, Phoenixns s. 143, Photobank gallery s. 105 (płukanie oparzenia bieżącą wodą), Photographee.eu 

s. 136, Pressmaster s. 119, Radosław Maciejewski s. 7, Ragnarock – okładka, Robert Spriggs s. 27 (alarm wewnętrzny), Samuel Acosta s. 70 

(płonący samochód), Sergey Ryzhov s. 123 (kobieta na przejściu dla pieszych), Sidarta s. 96, SpeedKingz s. 140 (nastolatkowie z telefonami), 

Steve Shoup s. 44 (kanał melioracyjny), Taina Sohlman s. 57, Tatyana Dzemileva s. 135, Umpaporn s. 122 (dłonie z rośliną), wavebreakmedia 

s. 123 (rozmowa z nastolatką), wellphoto s. 81 (upadek z wysokości); THINKSTOCK/GETTY IMAGES: Goodshoot s. 63, Hemera s. 27 

(dzwon kościelny), 40 (infografika, strażak w pożarze), iStockphoto s. 11 (flaga Polski), 15, 27 (stacjonarna syrena alarmowa), 50, 123 (skok 

do wody) oraz Adam Brzoza s. 65, 72, 74, 75, 78 – 80, 81 (folia NRC), 83, 86, 87, 89, 93, 97, 99, 100, 101, 110, 113, 116, Ewelina i Bogdan 

Wańkowiczowie s. 36, Maciej Wróbel s. 11 (Urząd Wojewódzki), 90 (defibrylator AED), 105 (opatrunek żelowy), 107 (zabezpieczenie folią 

termoizolacyjną), Robert Król s. 40 (infografika, podręczny sprzęt gaśniczy).

Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w podręczniku. 

Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
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Rok szkolny
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Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO

TAK

OCEŃ ŚWIADOMOŚĆ

przytomny?

TAK

Pozostaw w pozycji 

zastanej lub pozwól 

przyjąć komfortową 

pozycję

Zapytaj, czy 

potrzebuje pomocy

Kontroluj jego stan

OCEŃ STAN POSZKODOWANEGO (ABC)

Udrożnij drogi oddechowe (A)

Oceń oddech (B)

oddycha?

WEZWIJ POGOTOWIE 112, 999

30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ

2 ODDECHY RATOWNICZE

NIE

Ułóż w pozycji 

bezpiecznej

Wezwij pogotowie

Zatamuj 

krwawienia (C)

Kontroluj oddech

(co 1 min)

NIE
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