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Przepisy na podstawie których Policja jest zobowiązana do udzielania pierwszej pomocy.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r.
Art. 1. Do podstawowych zadań Policji należą:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia …
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990r. w sprawie określenia
przypadków oraz warunków użycia przez policjanta środków przymusu bezpośredniego.
§16.1. Jeżeli wskutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby,
policjant jest obowiązany natychmiast udzielić tej osobie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby spowodować podjęcie wobec niej medycznych działań ratowniczych – w rozumieniu przepisów o
Państwowym Ratownictwie Medycznym.
§16.2. Pomoc lekarską zapewnia się zawsze kobiecie ciężarnej, wobec której użyto środka
przymusu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.
§ 5.1. Jeżeli wskutek użycia broni palnej nastąpiło zranienie osoby, policjant jest obowiązany, z
zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udzielić jej pierwszej
pomocy, a następnie spowodować udzielenie pomocy lekarskiej.
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006r.
Art. 15.
§1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne
Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze ﬁzycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.6)), inne jednostki podległe
lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
§2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w
ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek
współpracujących z systemem.
§3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy osobom
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Kodeks Karny
art. 162
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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