
WYPADKI DROGOWE I KATASTROFY KOMUNIKACYJNE 
 

WYPADKI DROGOWE 
 
Prawie zawsze w wypadkach drogowych, w których są ranni i zabici, poszkodowanych 
ratują uczestniczący w tych wypadkach użytkownicy dróg. 
Stąd też, to przede wszystkim użytkownicy dróg, na ogół nie posiadający profesjonalnego 
wykształcenia medycznego, powinni wiedzieć, jakie należy podjąć działania w sytuacji 
konkretnego wypadku drogowego, czego nie wolno robić, aby nie utrudnić dalszej akcji 
ratowniczej i nie pogorszyć istniejącego stanu ofiar wypadku. 
Aby w następnej chwili z ratujących nie stać się ratowanymi, pierwszorzędną czynnością 
jest natychmiastowe zabezpieczenia miejsca wypadku zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego. Po uzyskaniu informacji co do ilości ofiar i ich stanu zawiadamiamy 
pogotowie ratunkowe straż pożarną i policję. Udzielamy pierwszej przedlekarskiej pomocy 
medycznej poszkodowanym. 
 

Zabezpieczenie miejsca wypadku: 
Jeżeli nie ma zabitych lub rannych, uczestniczący w wypadku kierujący pojazdami 
samochodowymi, obowiązany jest niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby 
nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu drogowego.  
Jeżeli są ranni lub zabici należy zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez włącznie świateł 
awaryjnych pojazdu, a w razie ich braku świateł pozycyjnych oraz ustawienie w odległości 
ok. 100 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego.  
Zabezpieczenie ofiar wypadku: 
 
Działania techniczne: zatrzymać pracujący silnik samochodu, odłączyć akumulator, 
zabezpieczyć pojazd przez ewentualnym zsunięciem się (ze skarpy, do rowu itd.).  
Wydobycie ofiar z pojazdu: Otwieramy drzwi pojazdu, w przypadku zakleszczenia 
posługując się łomem lub łyżką do opon. Jeżeli drzwi nie da się otworzyć wyjmujemy 
przednią lub tylną szybę usuwając uszczelkę przy pomocy wkrętaka. Nie należy wybijać 
szyby ze względu na możliwość pokaleczenia poszkodowanych. Jeżeli pojazd leży na boku 
lub na dachu wydobywamy poszkodowanych nie odwracając go na koła.  
W razie dużych zniekształceń pojazdu nie wolno siłą wyciągać poszkodowanych przed 
przybyciem pomocy technicznej (straż pożarna). 

 
KATASTROFY KOMUNIKACYJNE 

 
KATASTROFY KOLEJOWE  
Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych 
pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, 
łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą 
pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.  
Do podstawowych zasad postępowania należą:  

 powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, pogotowie Ratunkowe, PKP, 
SOK);  

 udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie 
ma innych zagrożeń;  

 stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;  
 niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;  
 oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;  
 ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.  

 



KATASTROFY DROGOWE  
Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych 
ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym. 
Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad 
i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.  
 
Do podstawowych zasad i czynności należą:  

 powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe);  
 udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie 

ma innych zagrożeń;  
 stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;  
 niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;  
 wyłączenie nawiewu i zamknięcie okien, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej 

substancji;  
 ostrzeganie innych użytkowników drogi.  

 


