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Z entuzjazmem reaguję na rozpowszechniający się w Polsce trend 

nauczania pierwszej pomocy. Zauważalna jest polityka wzbudzania 

potrzeby poznawania zasad pomocy przedlekarskiej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Tendencja ta stymulowana ciekawymi projektami 

współfinansowanymi z funduszy europejskich, programem nauki tej 

ważnej dziedziny w szkołach, przepisami BHP oraz przychylnością w 

realizacji tych programów, manifestowaną przez władze miast, gmin 

i powiatów, szefów służb bezpieczeństwa tak ważnych jak Wojsko 

Polskie, Policja, Straż Pożarna i pełne gotowości do pracy jednostki 

ochotnicze w postaci OSP, WOPR, PCK -  jest wspaniałym bodźcem do 

pracy dla ratowników  skupionych w SKSR Międzyrzecz.  

Powodowani ideą Międzynarodowego Programu Powszechnego 

Dostępu do Defibrylacji (PAD) oraz głębokim przeświadczeniem o 

skuteczności naszych wysiłków a zachęcani szerokim 

zainteresowaniem przyjaciół ratownictwa, my ratownicy SKSR 

Międzyrzecz, w mojej skromnej  osobie, zapraszamy Was do udziału w V 

Międzynarodowych Ćwiczeniach Zespołów Ratowniczych. 

 W tym roku zwrócimy uwagę na podstawowe zasady ratowania 

życia, które łatwo schodzą na drugi plan przy konieczności  

codziennego poszerzania swoich umiejętności przez ratowników 

medycznych i przedmedycznych. 

Nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji będą ważnym motywem 

tegorocznych szkoleń. 

 

 Pozdrawiając Was wszystkich serdecznie, zapraszam 

i niecierpliwie oczekuję naszego kolejnego spotkania. 

 
 

 
 

Szef Sztabu RSR SKSR Międzyrzecz 
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VV  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWEE  ĆĆWWIICCZZEENNIIAA  ZZEESSPPOOŁŁÓÓWW  

RRAATTOOWWNNIICCZZYYCCHH  MMIIĘĘDDZZYYRRZZEECCZZ  
23 – 25 września 2011 

 
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 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. 
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 Zawody i ćwiczenia zespołów ratownictwa medycznego -symulacje 

stanów zagrożenia życia i zachorowań. 

 

 Ćwiczenia z wykorzystaniem psów poszukiwawczo - ratowniczych. 

 

 Tor sprawnościowy dla kierowców ambulansów. 

 

 Warsztaty z zakresu psychologii i ratownictwa psychologicznego. 

 

 Forum dyskusyjne. 

 Wykłady, prezentacje i pokazy. 

 Zajęcia rekreacyjne na hali i na basenie. 

 Wymiana doświadczeń. 

 Integracja środowisk ratowniczych. 

 

ZAPRASZAMY 
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HHHAAARRRMMMOOONNNOOOGGGRRRAAAMMM   
 
 

PIĄTEK 23.09.2011r. 

 od godz. 9.00 Rejestracja ekip  

  

  

 13.30 – 14.30 Obiad 

 15.00 Odprawa kierowników zespołów 

*omówienie regulaminu i harmonogramu ćwiczeo  

 16.30 Uroczyste rozpoczęcie zawodów – Ratusz Międzyrzecz. 

 17.30 – 19.00 SYMPOZJUM RATOWNICZE cz.I   

„Zmiany w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010” 

 19.10-19.50 Kolacja. 

 20.00 – 21.30 SYMPOZJUM RATOWNICZE cz. II 

„Zdarzenia masowe – segregacja poszkodowanych TRIAGE.” 

 22.00 DDWWIICCZZEENNIIAA  NNOOCCNNEE 
/doskonalenie współpracy służb systemu ratownictwa/. 
 
 

Prezentacje środków  znakowania, przydatnych podczas działań nocnych  

i przy złej widoczności. 

 

BIURO ĆWICZEŃ: Szkoła Podstawowa Nr 3 

66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5 
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SOBOTA 24.09.2011 r. 

 7.30 – 8.00 PORANNA ZAPRAWA  

 7.35 - ODPRAWA KIEROWNIKÓW GRUP 

 8.00 – 8.55 TOALETA PORANNA, ŚNIADANIE. 

 9.00 - 14.00 WARSZTATY ALS – DWICZENIA NA STACJACH 

Pokazy i prezentacje nowoczesnego sprzętu ratunkowego. 

Warsztaty psychologiczne. 

Triage. 

 14.10 – 14.55 OBIAD 

 15.00 – 19.00  ZAWODY - klasyfikacja BLS 

FORUM DYSKUSYJNE: „Przyszłość ratownictwa.” 

    GIEŁDA EDUKACYJNA DLA RATOWNIKÓW 

STOISKA Z GADGETAMI RATOWNICZYMI 

TOR SPRAWNOŚCIOWY DLA KIEROWCÓW AMBULANSÓW  
 
REKREACJA: basen, sala gimnastyczna,  
pokaz skutecznych technik samoobrony.  
 

20.00 - … BIESIADA  INTEGRACYJNA. 
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NIEDZIELA 25.09.2011 r. 

 8.00 – 8.50 TOALETA PORANNA, ŚNIADANIE 

 9.00 ODPRAWA KIEROWNIKÓW GRUP 

 10.00 UROCZYSTE ZAKOOCZENIE V MIĘDZYNARODOWYCH  DWICZEO 

           ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Międzyrzecz 2010.  

Podsumowanie ćwiczeo, zawodów.  

Wręczenie nagród, wyróżnieo i certyfikatów uczestnictwa. 

 11.00 – 13.00 POKAZY I PREZENTACJE DLA MIESZKAOCÓW,  

                         ORAZ   ZAPROSZONYCH GOŚCI. 

 Obiad godz. 13.00 – 14.00 

 

  ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

 

 



 

                                          
 

Siedziba Sztabu KSR Międzyrzecz:  ul. Poznańska 109, blok 6c, 

 
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 bezpieczeństwa 
publicznego oraz ratownictwa na terenie Polski i  innych Państw. 

 
 

2. Ćwiczenia trwać będą od piątku 23 września do niedzieli 25 września 2011r.  
 
 

3. Zespoły biorące udział w ćwiczeniach są zobowiązane do przestrzegania      
programu dnia obowiązującego na ćwiczeniach, a od uczestników oczekuje się 
zachowania zasad bezpieczeństwa, dyscypliny, etycznej postawy oraz wysokiej 
kultury osobistej. 
 

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

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW uczestników. 
 

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

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

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

nosić w miejscu widocznym przez cały czas trwania zajęć. 
 

9. 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 
funkcję Kierownika Zespołu Ratunkowego (KZR). 
 

b) Zespół Ratunkowy (ZR) 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. 
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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, 

reklamacji, czy rozwiązywania problemów udzielane będą tylko i wyłącznie osobie 
pełniącej rolę Kierownika Zespołu. 

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

lub inne auta służbowe służące do przemieszczania zespołów  
i podejmowania poszczególnych działań.  
 

11. Za stan techniczny pojazdów odpowiedzialność biorą kierowcy  
z poszczególnych grup.  

 
12. Kierowcy zobowiązani są do posiadania kompletu dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdem oraz potwierdzających badania techniczne 
pojazdu.  
 

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

14. Wszystkich kierowców obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
 

15. 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. 
 

16. Ćwiczenia odbywać się będą w terenie zabudowanym w ciągu dnia jak i w nocy. 
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. 

 
 
 

17. Wszelkie symulacje przygotowane do ćwiczeń wymagają pełnego zaangażowania i 
podejścia jak do realnego zdarzenia– niewłaściwe zachowanie będzie karane 
punktami karnymi. 

 
18. Wszystkie czynności w czasie wykonywania zadania (np.: zabezpieczenie 

poszkodowanego, założenie opatrunku, itp.) należy wykonać w rzeczywisty sposób. 
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19. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach 
znajdujących się na miejscu zdarzenia. 

 
20. 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. 

 
21. Wykonane działania i procedury medyczne powinny zostać udokumentowane w 

kartach udzielonej pomocy dostarczonych przez organizatorów. 
 

22. 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. 

 
 

23. Zespoły ratunkowe w związku z charakterem tegorocznych ćwiczeń powinny być 
wyposażone w: 
 latarki, 
 ubrania służbowe na zmianę, 
 obuwie umożliwiające bezpieczne poruszanie się w terenie. 

 
24. Środki łączności zapewnia organizator.  

 
25. 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 Kierownika Zespołu  miejsc prowadzenia zajęć. 

 
26. Udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach jest obowiązkowy. 

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

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

 
28. Organizatorzy ćwiczeń zapewniają: 

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

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

 śpiwór,  
 koc,  
 karimatę lub materac,  
 naczynia do posiłków,  
 sztućce,  
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 stroje kąpielowe, klapki na basen, 
 przybory toaletowe, ręczniki, 
 dres, koszulka, spodenki, buty sportowe – do zajęć WF, 
 ubranie cywilne i ratownicze z uwzględnieniem ubrań przeciwdeszczowych. 

 
30. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu, tracą status uczestnika 

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

 
31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za majątek uczestników, 

uszkodzenie sprzętu, pojazdów albo zdrowia uczestników. 
 

32. Wszystkie osoby biorące udział w ćwiczeniach muszą posiadać bardzo dobry stan 
zdrowia . Podpis kierownika zespołu na formularzu zgłoszenia uczestnictwa, 
oznacza dla organizatora Ćwiczeń, iż nie występują żadne przeciwskazania 
zdrowotne do udziału w ćwiczeniach. 

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

trwania Ćwiczeń. 
 

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

 
35. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie i regulaminie Ćwiczeń. 

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

 
 
 
 
 

ORGANIZATORZY ĆWICZEŃ 
 

 
GMINA MIĘDZYRZECZ I REJONOWY 

SZTAB RATOWNICTWA W MIĘDZYRZECZU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


