
BEZPŁATNE SZKOLENIA
   Warsztaty edukacyjne dla uczniów kieleckich  

placówek oświatowych:
•  Zasady udzielania I pomocy przedmedycznej

•  Procedury działania w sytuacji zagrożeń na drodze  
(zabezpieczenie miejsca zdarzenia, współpraca ze służbami 

ratunkowymi, minimalizowanie skutków wypadków)

 •  Propagowanie aktualnych przepisów ruchu drogowego  
w obrębie przejść dla pieszych oraz dotyczących  

rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych

ORGANOZATORZY:

KONTAKT: 
e-mail: kbanasik.passa@o2.pl, 
www.stowarzyszeniepassa.pl 

kom. 508 803 111

BIURO PROJEKTU: 
Stowarzyszenie Aktywności 
Zawodowej „PASSA” w Kielcach, 
25-003 Kielce, ul. Wspólna 1/5

Akcja sfinansowana z funduszu prewencyjnego

Akcja sfinansowana z funduszu prewencyjnego

KAMPANIA EDUKACYJNA PROPAGUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

WYPADEK  
TO NIE PRZYPADEK !!!
Przeciwdziałaj - pomagaj !!!



WIDZISZ WYPADEK ? 
REAGUJ !

Obowiązek udzielenia I pomocy przedmedycznej ciąży nie tylko na 
uczestniku, ale także na świadku zdarzenia/wypadku drogowego 
(art. 162 kodeksu karnego)! Jeśli widzisz sytuację zagrażającą 
zdrowiu lub życiu innego człowieka działaj niezwłocznie! Pamiętaj 
jednak, że najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo!

Zminimalizuj skutki wypadku/zdarzenia drogowego, w tym celu:

• Zabezpiecz miejsce zdarzenia!!! 

• Oceń stan poszkodowanego – Czy jest przytomny?  
Czy oddycha? 

• Wezwij pomoc! Zadzwoń pod numer alarmowy 112! Stosuj 
się do poleceń dyspozytora!

• Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych wykonuj ich 
polecenia.

 

PAMIĘTAJ !
1. Pieszy ma pierwszeństwo zarówno będąc na przejściu dla 

pieszych, jak również na nie wchodząc.

2. Pieszemu zabrania się korzystania z telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez jezdnię.

3. Kierujący rowerem i hulajnogą poruszają się tylko po drogach 
dla rowerów oraz pasach ruchu dla nich przeznaczonych. 
Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą jechać chodnikiem.

4. Rower i hulajnoga powinny posiadać prawidłowe oświetlenie:

• z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej,

• z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy 
czerwonej o  kształcie innym niż trójkąt,

• co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

• hulajnoga dodatkowo powinna mieć co najmniej jedno  
światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, 
widoczne po obu stronach.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w ruchu 
drogowym skutkuje odpowiedzialnością prawno-karną. 


