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Zestandaryzowany wygląd

Piktogramy 

Karta zawsze przedstawia maksymalne możliwe 
wyposażenie danego pojazdu (wszystkie możliwe poduszki, 
napinacze itp.)



PIKTOGRAMY NA KARTACH RATOWNICZYCH



KARTY RATOWNICZE MOGĄ 
URATOWAĆ ŻYCIE
Najważniejszym elementem powodzenia akcji 
ratowniczej jest CZAS. Czas od wystąpienia 
wypadku do odwiezienia rannych do szpitala to tzw. 
ZŁOTA GODZINA.

Konstrukcja, wzmocnienia i systemy 
bezpieczeństwa pojazdów to wyzwanie dla grupy 
ratowniczej. Setki modeli samochodów i każdy jest 
inaczej skonstruowany. Karoserie samochodów 
mają wzmocnienia, które są  bardzo różnie 
umiejscowione. Gdy nożyce natkną się na takie 
wzmocnienie – pękają. Znalezienie i odłączanie 
akumulatorów też wbrew pozorom nie jest łatwe. 
Podobnie ma się sprawa z poduszkami 
powietrznymi. 

*Żródło: FIA Foundation



CZYM NOWSZY POJAZD, TYM DŁUŻSZY CZAS AKCJI RATOWNICZEJ

*Żródło: FIA Foundation

Czym nowszy i bardziej bezpieczny samochód, czas wydobycia ofiar wypadku z pojazdu staje się coraz 
dłuższy. Zgodnie z badaniami niemieckiego automobilklubu ADAC dla aut wyprodukowanych w latach 
1990-92 czas ten w 40 procentach wypadków nie przekracza 50 minut, ale już dla samochodów 
wyprodukowanych w latach 2005-2007 tylko 20 procent akcji ratowniczych kończy się przed upływem 
50 minut. 



NAJCZĘSTRZE PROBLEMY ZAŁÓG RATOWNICZYCH

Zgodnie z badaniami ADAC, aż w 64 procentach przypadków niemieckie załogi ratownicze popełniają 
błędy identyfikacji modelu samochodu, utrudniające prowadzenie skutecznej akcji ratowniczej. W 59 
procentach  takich akcji występują problemy z cięciem elementów konstrukcyjnych, wynikające z braku 
wiedzy o miejscach wzmocnień karoserii oraz konstrukcji słupków, a w 72 procentach ze 
zlokalizowaniem odpowiednich miejsc do rozgięcia karoserii w celu wydobycia ofiar.

Lokalizacja AirBag
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KARTY RATOWNICZE MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE

Test akcji ratowniczej – dwie drużyny jedna z kartą, druga bez karty 
ratowniczej.

Rezultat : 

• Drużyna 1 (bez karty): po oględzinach nadwozia złe linie
cięcia; nie zlokalizowali akumulatora

• Drużyna 2: wiedza o ilości i rozmieszczeniu Air Bag; brak
zagrożenia przy neutralizacji sterownika Air Bag

prawidłowe ciecie karoserii ( stal
wysokowytrzymała)

A co najważniejsze:
Dzięki Karcie czas dostępu do rannego został skrócony

prawie o połowę z 18 min do 10 min.

Skrócenie czasu całej
akcji ratowniczej o 30 %

AKCJA BEZ KARTY

AKCJA Z KARTĄ

*Żródło: FIA Foundation



Akcja KARTY 
RATOWNICZE 
jest realizowana 
w większości 
krajów Europy 







Cel akcji KARTY RATOWNICZE w Polsce: 

ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa 
bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas 
pracy zespołów ratunkowych

upowszechnienie wiedzy o kartach ratowniczych

wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce 
w karty ratownicze i nalepki



GDZIE SZUKAĆ
KARTY W 
SAMOCHODZIE
STANDARD EUROPEJSKI – ZA 
OSŁONĄ PRZECIWSŁONECZNĄ 
KIEROWCY



NALEPKA 
INFORMUJĄCA 
O KARCIE W 
POJEŹDZIE

LEWY DOLNY RÓG SZYBY 



3 WAŻNE PYTANIA

Skąd wziąć wzory kart dla każdego auta?

Skąd wziąć wydruki kart?

Skąd wziąć nalepki?



Dystrybucja kart i nalepek do właścicieli aut:

Karty i nalepki będą dystrybuowane przez biorące 
udział w akcji stacje dealerskie i ASO



www.kartyratownicze.pl

www



START AKCJI:

8 stycznia 2014

CZAS TRWANIA:

3 lata (2014-2016)



Gdy liczy się każda sekunda,
KARTA RATOWNICZA może 
uratować życie


