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Wstęp 
Tematyka dotycząca pierwszej pomocy jest częścią kursu prawa jazdy. 

Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku (Dz. U. 
2005 r., Nr 217, poz. 1834). Wymagania dotyczące wykształcenia i innych 
warunków, jakie muszą spełnić osoby prowadzące takie zajęcia reguluje Ustawa  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku (Dz. U. 06.191.1410). 
Nasze badania prowadzone były blisko 3 lata od wprowadzenia przytaczanych 
wyżej zmian, pomimo tego od kandydatów na kierowców docierały do nas 
informacje, że nie wszystkie szkoły jazdy realizują ten obowiązek ustawowy. 
Postanowiliśmy podjąć ten temat i sprawdzić jak kształtuje się to w rzeczywistości. 

 
Cel pracy 
Oszacowanie odsetka kandydatów na kierowców nie mających dostępu do 

obowiązkowych zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas kursu na prawo jazdy, 
wśród osób egzaminowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 
(WORD) w Bydgoszczy w 2008 roku. 

 
Materiał i metoda 
Grupą badaną byli kandydaci na kierowców, podchodzący do egzaminu na 

prawo jazdy w WORD w Bydgoszczy w roku 2008. 
Jako metodę badawczą wykorzystano sondaż diagnostyczny własnego 

autorstwa. 
Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgodę dyrektora WORD na ich 

przeprowadzenie. Ankietę przeprowadzano w sali egzaminacyjnej, tuż po 
zakończeniu przez kandydatów na kierowców części teoretycznej egzaminu na 
prawo jazdy. W celu doboru uczestników badania stosowano losowanie grupowe. 
Badanie było prowadzone na przestrzeni 3 miesięcy, każdego miesiąca losowano 
4 grupy z planu egzaminowania zamieszczanego przez ośrodek wśród których 
przeprowadzono ankietę. Wszyscy ankietowani wyrazili zgodę na udział  
w badaniu. Grupa badana liczyła 166 osób. 

 
Wyniki i ich omówienie 
W badanej grupie najmłodsza osoba miała 17 lat, najstarsza 50. Średnia 

arytmetyczna wieku wynosiła 23,58 lat, mediana 21 a moda 18 lat. Przedziały 
wiekowe ankietowanych zamieszczono w tabeli nr 1 (Rys.1). Ankietę wypełniło 105 
(63,3%) kobiet i 61 (36,7%) mężczyzn (Tab. 2, Rys. 2). 
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Na pytanie czy podczas kursu prawa jazdy odbywały się zajęcia z zakresu 
pierwszej pomocy 92 (55,4%) osób odpowiedziało tak, 74 (44,6%) odpowiedziało 
nie (Tab. 3, Ryc. 3). Pytano również o realizację ćwiczeń z zakresu pierwszej 
pomocy z wykorzystaniem fantomu do nauki resuscytacji. W 68 (41%) 
przypadkach zajęcia były prowadzone w formie praktycznej z użyciem takiego 
sprzętu. W 98 (59%) przypadkach osoby ankietowane twierdziły, że w trakcie 
szkolenia nie miały możliwości udziału w ćwiczeniach z użyciem fantomu (Tab. 4, 
Ryc. 4). Biorąc pod uwagę fakt, iż pełne szkolenie z pierwszej pomocy dla 
przyszłych kierowców musi zawierać część praktyczną ćwiczeń na fantomie, 
można stwierdzić, że w 68 (41%) przypadkach szkolenie było zgodne z wymogami 
prawa. 

 
Wnioski: 
5. Blisko połowa ankietowanych (44,6%) nie brała udziału w zajęciach  

z zakresu pierwszej pomocy w trakcie kursu prawa jazdy pomimo 
ustawowego obowiązku ich realizacji. 

6. 59% ankietowanych nie miało realizowanych zajęć z zakresu pierwszej 
pomocy w formie praktycznej, co jest niezgodne z aktualnymi przepisami 
prawnymi, które nakładają obowiązek realizacji co najmniej 4 godzin 
szkolenia z pierwszej pomocy, w tym 2 godzin ćwiczeń z użyciem fantomu. 

7. Możliwość podejścia do egzaminu na prawo jazdy mają tylko osoby, które 
odbyły wszystkie bloki tematyczne przewidziane na kursie. Realizacja 
zagadnień jest potwierdzana przez szkoły jazdy w dokumentacji każdego 
kursanta. Wysoki odsetek ankietowanych podchodzących do egzaminu, 
pomimo deklarowanego przez nich braku zajęć z zakresu pierwszej 
pomocy na kursie prawa jazdy, może świadczyć albo o braku kontroli nad 
dokumentacją w ośrodkach szkolenia kierowców, albo o wypełnianiu jej 
niezgodnie z prawdą. 

8. Ze względu na zaskakujące wyniki autorzy badania postanowili  
je kontynuować za pośrednictwem sieci Internet, aby dotrzeć do jak 
największej grupy osób z terenu całego kraju. Elektroniczny formularz  
do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej 
www.uratuj.com.pl/badania-naukowe/ 

 
Tabele i rysunki: 
 

Tabela nr 1: Przedziały wiekowe osób ankietowanych. 
 

  

Przedział wiekowy Częstość Procent 

<= 18 48 28,9 

19-23 61 36,7 

24- 28 26 15,7 

29-33 11 6,6 

34- 38 8 4,8 

39-43 7 4,2 
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Rysunek nr 1: Przedziały wiekowe osób ankietowanych. 
 

Tabela nr 2: Płeć ankietowanych. 
 

Płeć Częstość Procent 

Kobiety 105 63,3 

Mężczyźni 61 36,7 

Ogółem 166 100 

 
Rysunek nr 2: Płeć ankietowanych 

 

Przedział wiekowy Częstość Procent 

44-48 2 1,2 

49 i powyżej 2 1,2 

Brak odpowiedzi 1 0,6 

Ogółem 166 100 
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Tabela nr 3: Czy na kursie prawa jazdy były realizowane zajęcia z zakresu pierwszej 

pomocy? 
 

Odpowiedź Częstość Procent 

Nie 74 44,6 

Tak 92 55,4 

Ogółem 166 100 

 
Rysunek nr 3: Czy na kursie prawa jazdy były realizowane zajęcia z zakresu 

pierwszej pomocy? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela nr 4: Czy w ramach szkolenia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy 

ćwiczyli Państwo na fantomie do nauki resuscytacji? 
 

Odpowiedź Częstość Procent 

Nie 98 59 

Tak 68 41 

Ogółem 166 100 

 

Rysunek nr 4: Czy w ramach szkolenia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy 

ćwiczyli Państwo na fantomie do nauki resuscytacji? 
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Streszczenie 
Praca miała na celu oszacowanie odsetka kandydatów na kierowców nie 

mających dostępu do obowiązkowych zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas 
kursu na prawo jazdy. Badanie przeprowadzono w Wojewódzkim Ośrodku  
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Udział w badaniu wzięło 166 osób. 44,6% 
ankietowanych nie brała udziału w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy w trakcie 
kursu prawa jazdy. 

 
Summary 
The study aimed to estimate the proportion of candidates for drivers who have 

no accessto mandatory classes on first aid during the course of driving. The study 
was conductedat the Regional Road Traffic Centre in Bydgoszcz. Participation  
in the study included 166 people. 44,6% of respondents did not participate in the 
activities of first aid during the course of the license. 
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