
 

                                          
 

 
  

W dobie utraty wartości zdrowia i życia ludzkiego i lekceważenia 
bezpieczeństwa własnego i innych jestem przekonany, że każde tego 
typu ćwiczenia i zawody maja ukrytą wartość poznawczą zachowań 
międzyludzkich. Współpraca wszystkich służb XI Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej, a w szczególności 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, która tworzy razem z nami 
program oraz całe zabezpieczenie logistyczne zawodów daje do 
myślenia malkontentom, że można współpracować z każdym i 
wszędzie jeżeli jest ku temu okazja i chęci. Inne służby jak Komenda 
Powiatowa Policji w Międzyrzeczu robią dokładnie to samo. Szpitale w 
Obrzycach i w Międzyrzeczu otworzyły nam szeroki pakiet 
współpracy. PKS Międzyrzecz corocznie podstawia nam autobusy, 
Nadleśnictwo w Międzyrzeczu pomaga nam od pierwszej chwili 
istnienia. Pamiętajmy też o Państwowej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu, wszystkich OSP z Gminy Międzyrzecz i wielu innych 
mniej i bardziej anonimowych współpracowników i twórców cichych 
wydarzeń na zapleczu tak wspaniałej imprezy, którą tworzą wszyscy 
Ci co tu przyjeżdżają.  

Szanowni Państwo! POKORA! Pokora, która jest nam potrzebna 
na co dzień w trakcie wykonywania naszych obowiązków 
zawodowych i czysto ludzkich kontaktów między nami daje poważny 
mandat zaufania, że można jak się bardzo chce. 

Drodzy Koledzy, Ratownicy w różnych kolorach mundurów te 
nasze spotkania w tak cudownym i malowniczym mieście pomagają 
nam wspólnie zrozumieć czym jest ratowanie ludzi, mienia, honoru i 
powagi wykonywanego zawodu każdego z nas. 

Z wyrazami uznania za dotychczasową waszą pracę i 

współpracę WIELKIE DZIĘKI 
 
 
SZEF SZTABU RSR SKSR MIĘDZYRZECZ 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                          
 

MIĘDZYRZECZ 
23 – 25 wrzesień 2011 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 PATRONAT:          BURMISTRZ        MIĘDZYRZECZA 
 

                                 ORGANIZATOR: 

 GMINA MIĘDZYRZECZ I REJONOWY SZTAB 
RATOWNICTWA SKSR W MIĘDZYRZECZU 

CELE I ZADANIA: 

 

 Analiza i wzmacnianie systemu bezpieczeństwa. 

 

 Integracja środowisk ratowniczych, oraz innych służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

 

 Doskonalenie umiejętności ratowniczych z zakresu: 

 Ratownictwa medycznego 

 Ratownictwa wodnego 

 Ratownictwa technicznego 

 Ratownictwa z użyciem psów ratowniczych 

 

 Prezentacja standardów wyposażenia oraz organizacji systemu  

ratowniczego Polski i Niemiec 

 

 Doskonalenie zawodowe ratowników 

 

LOKALIZACJA: 

 
Ćwiczenia odbywać się będą na terenie miasta Międzyrzecz. 
 
 
 



 

                                          
 

 

 
 
 
 
 

 Szkolenie z zakresu segregacji osób poszkodowanych w 
zdarzeniach masowych i mnogich. 

 Zawody i ćwiczenia zespołów ratownictwa medycznego. 

 

 Ćwiczenia grup poszukiwawczo – ratowniczych 
z wykorzystaniem psów. 

 

 Ratownictwo psychologiczne. 

 Ratownictwo wodne. 

 Wykłady i prezentacje. 

 Symulacje stanów zagrożenia życia i zachorowań. 

 Zajęcia sportowe na hali i na basenie. 

 Wymiana doświadczeń. 

 Integracja. 

 

 

ZAPRASZAMY 
 

 
 
 



 

                                          
 

PROGRAM 
 
 

PIĄTEK 23.09.2011r. 

 od godz. 8.00 Rejestracja ekip - Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Wojska Polskiego w Międzyrzeczu od godz. 7.00 

 PRZYJAZD EKIP do Międzyrzecza do godziny 14.30  

 15.30 Odprawa kierowników zespołów 

Biuro Ćwiczeń: Międzyrzecz,  ul. Poznańska 109, blok 6c,  

czynne od godz.0700 15.10. do godz. 1500 17.10.2010r. 

*harmonogram z datami i godzinami poszczególnych ćwiczeń 

oraz zdarzeń, zespoły otrzymają w dniu przyjazdu. 

 17.00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów – Ratusz Międzyrzecz. 

 18.30-23.00 cz.I  SZKOLENIE Z ZAKRESU SPRZĘTU ORAZ 

ZAJĘCIA W KIERUNKU LIKWIDACJI SKUTKÓW  

I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZY 

ZDARZENIACH MNOGICH 

Pokazy i prezentacje, 

doskonalenie współpracy służb systemu ratownictwa. 

Prezentacje środków  znakowania, przydatnych podczas działań 

nocnych i przy złej widoczności. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5 

Biuro Ćwiczeń: Międzyrzecz,  ul. Poznańska 109, blok 6c, 

czynne od godz. 700 23.09. do godz. 1400 25.09.2011r. 

 



 

                                          
 

 

SOBOTA 24.09.2011 r. 

 7.30 – 8.00 PORANNA ZAPRAWA  

 8.00 – 8.50 TOALETA PORANNA, ŚNIADANIE. 

 9.00 - 11.30 cz.II  POZORACJA ZDARZENIA MASOWEGO, 

SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH W TRAKCIE 

ZAJĘĆ DNIA POPRZEDNIEGO 

 12.15 – 17.00 ZAWODY - klasyfikacja BLS, które odbywać się 

będą w różnych punktach miasta pod kierownictwem  

dr nauk medycznych Sybilla Ufnal-Brzozowska oraz  

lek med. ratunkowej Szymon Michniewicz 

(zespoły kończące rekreacja: sala, basen) 

 Obiad od godz. 13.30 -… wg. poleceń koordynatora ćwiczeń.  

 

20.00  BIESIADA  INTEGRACYJNA. 

 

 

 

 

 



 

                                          
 

 

NIEDZIELA 25.09.2011 r. 

 9.00 - 11.00  Podsumowanie ćwiczeń, zawodów. 

 POKAZY I PREZENTACJE DLA MIESZKAŃCÓW, ORAZ  

ZAPROSZONYCH GOŚCI. 

 Obiad godz. 12.00 

 13.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  

V MIĘDZYNARODOWYCH  ĆWICZEŃ ZESPOŁÓW 

RATOWNICZYCH Międzyrzecz 2011. 

 

Wręczenie nagród, wyróżnień i certyfikatów uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          
 

REGULAMIN 
V MIĘDZYNARODOWYCH ĆWICZEŃ 

ZESPOŁÓW RATUNKOWYCH 
„MEDLINE 2011” 

 
1. W V Międzynarodowych Ćwiczeniach Zespołów Ratunkowych udział brać mogą 

zespoły reprezentujące instytucje i organizacje działające na rzecz ratownictwa 
na terenie Polski oraz innych Państw. 
 

2. V Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratunkowych będą realizowane w 
oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2005. 

 
3. Ćwiczenia trwać będą od piątku (23 września 2011r) do niedzieli  

(25 września 2011r). Dokładny rozkład godzinowy otrzymacie w dniu przyjazdu 
23.09.2011r. 

 
4. Zespoły biorące udział w ćwiczeniach są zobowiązane do przestrzegania      

programu dnia, obowiązującego na ćwiczeniach.  
 

5. Udział w ćwiczeniach jest odpłatny i wynosi 60 zł od osoby za trzy dni ćwiczeń. 
 

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW i OC uczestników. 
 

7. V Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratunkowych odbywać się będą w 
formie: 
a) ćwiczeń i symulacji, 
b) wykładów i prezentacji, 
c) dyskusji, 
d) zajęć terenowych - zawodów, 
e) zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
 

8. Każdy uczestnik w dniu przyjazdu zobowiązany jest do zapoznania się  
z regulaminem ćwiczeń oraz planem zajęć w poszczególnych dniach. 

 
9. Każdy uczestnik otrzyma w dniu przyjazdu identyfikator, który zobowiązany jest 

nosić w miejscu widocznym przez cały czas trwania zajęć. 
 

10. Każda grupa biorąca udział w ćwiczeniach zobowiązana jest w dniu przyjazdu 
zgłosić się do sekretariatu Ćwiczeń oraz przedstawić listę uczestników 
z numerami PESEL ( wg. formularza). 
 

a) Każda z Grup zobowiązana jest do przedstawienia / wybrania osoby pełniącej 
funkcją Szefa Zespołu Ratunkowego. 
 

b) Zespół ratowniczy nie powinien liczyć więcej niż 4 osoby. 
 



 

                                          
 

c) W przypadku większej ilości osób z danej grupy przyjeżdżających na ćwiczenia, 
należy dokonać podziału na mniejsze zespoły. 

 
d) W przypadku dokonania podziału na kilka mniejszych zespołów – każdy zespół 

musi posiadać sprzęt ratunkowy oraz pojazd, który wykorzystywać będzie do 
pracy. 

 
e) Wszelkie informacje dotyczące punktowania poszczególnych elementów 

ćwiczeń, rozwiązywania różnych problemów, udzielane będą tylko i wyłącznie 
osobie pełniącej rolę Kierownika Zespołu. 

 
11. Każda z grup musi posiadać pojazd ratunkowy – auto osobowe, karetkę 

sanitarną lub inne auta służbowe służące do przemieszczania zespołów  
i podejmowania poszczególnych działań. W przypadku zespołów ratownictwa 
wodnego – łódź różnego typu spełniającą jednak wymagania jak dla łodzi 
ratunkowej. 

 
12. Za stan techniczny pojazdów, odpowiedzialność biorą kierowcy  

z poszczególnych grup.  
 

13. Kierowcy zobowiązani są do posiadania kompletu dokumentów potwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdem oraz potwierdzających badania techniczne 
pojazdu.  
 

14. Każdy pojazd biorący udział w ćwiczeniach powinien być wyposażony  
w oznakowanie zewnętrzne identyfikujące dany zespół – oklejenie stałe, 
magnetyczne, itp.  oraz światła ostrzegawcze. 

 
15. Ćwiczenia nie są rajdem samochodowym , dlatego też wszystkich kierowców 

obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
 

16. W trakcie trwania ćwiczeń,  czas dojazdu na miejsce zdarzenia nie jest 
punktowany. Za łamanie przepisów ruchu drogowego, naliczane będą punkty 
ujemne oraz mandaty wymierzane przez policję. 
 

17. Ćwiczenia odbywać się będą w terenie zabudowanym oraz w dużej części w 
okresie nocnym. W związku z powyższym używanie sygnalizacji  dźwiękowej na 
pojazdach jest zabronione. Wyjątek stanowić będą: 

a) działania w terenie niezabudowanym, 
b) działania wymagające zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
c) po uzyskaniu wyraźnego polecenia od dyspozytora ćwiczeń. 

 
 
 



 

                                          
 

18. Wszelkie pozoracje przygotowane do ćwiczeń wymagają pełnego 
zaangażowania i podejścia jak do realnego zdarzenia. Niewłaściwe zachowanie, 
członków zespołów będzie karane punktami karnymi. 

 
19. Wszystkie czynności w czasie zadania (np.: zabezpieczenie poszkodowanego, 

założenie opatrunku, itp.) należy wykonać w rzeczywisty sposób. 
 

20. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach 
znajdujących się na miejscu zdarzenia. 

 
21. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, 

przyjęcia do szpitala, itp. należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji  
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 
22. Wykonane działania i procedury medyczne muszą zostać udokumentowane w 

kartach udzielonej pomocy dostarczonych przez organizatorów. 
 

23. Zespoły biorące udział w ćwiczeniach zobowiązane są do posiadania własnego 
specjalistycznego sprzętu ratunkowego, wyposażenia zestawów ratunkowych – 
materiały opatrunkowe, itp. zgodnego z aktualnie obowiązującymi standardami  
charakterystycznymi dla jednostek przez nich reprezentowanych. 

 
 

24. Zespoły ratunkowe w związku z charakterem tegorocznych ćwiczeń powinny 
dodatkowo podjąć działania mające na celu zapewnienie sobie: 
 latarek, 
 ubrań służbowych na zmianę, 
 obuwia umożliwiającego bezpieczne poruszanie się w terenie. 

 
25. Środki łączności zapewnia organizator, jednak za stan tych środków 

odpowiadają kierownicy zespołów dysponujących nimi podczas ćwiczeń.  
 

26. Osobom biorącym udział w ćwiczeniach zabrania się: 
a) spożywania alkoholu w trakcie trwania ćwiczeń – podejmowania działań  

i czynności ratunkowych pod wpływem alkoholu. 
b) naruszania zasad ciszy nocnej, 
c) opuszczania bez zgody Szefa Zespołu  miejsc prowadzenia zajęć. 

 
27. Udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach jest obowiązkowy. 

 
28. Wszyscy członkowie – ratownicy – sanitariusze różnych grup zobowiązani są do 

noszenia w trakcie wszystkich zajęć, ubrań specjalistycznych spełniających 
zasady bezpieczeństwa dla służb ratunkowych. 

 
29. Organizatorzy ćwiczeń zapewniają: 

a) nocleg, 
b) łazienka, ubikacja, prysznic, 
c) dostęp do gorącej wody. 



 

                                          
 

 
30.  Wymaga się aby osoby biorące udział w ćwiczeniach zabrały ze sobą: 

 śpiwór,  
 koc,  
 karimata,  
 naczynia do posiłków,  
 sztućce,  
 stroje kąpielowe, klapki na basen, 
 przybory toaletowe, ręczniki, 
 ubranie cywilne i ratownicze z uwzględnieniem ubrań 

przeciwdeszczowych, 
 oświetlenie własne (latarki). 

 
31. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu, tracą status uczestnika 

ćwiczeń, co wiąże się z koniecznością natychmiastowego opuszczenia miejsc 
zakwaterowania i wyklucza  udział w przedsięwzięciach przewidzianych 
programem ćwiczeń. 

 
32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za majątek uczestników, 

uszkodzenie sprzętu ratowniczego, pojazdów albo zdrowia. 
 

33. Wszystkie osoby biorące udział w ćwiczeniach muszą posiadać bardzo dobry 
stan zdrowia . Podpis kierownika zespołu oznacza dla organizatora ćwiczeń, iż 
nie występują żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału w ćwiczeniach. 

 
34. Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w trakcie 

trwania ćwiczeń. 
 

35. Na sobotnią wieczorną „Biesiadę integracyjną” zapraszamy uczestników 
w ubraniach cywilnych. Obowiązkowo z identyfikatorem !!! 

 
36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie i regulaminie 

Ćwiczeń. 
 

37. Reklamacje, uwagi, wnioski prosimy kierować do Biura Organizatora. 
 
 
 

ORGANIZATORZY ĆWICZEŃ 
 

 
GMINA MIĘDZYRZECZ I REJONOWY 

SZTAB RATOWNICTWA W MIĘDZYRZECZU 


