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„Ratownictwo Rowerowe dla Miasta Gdańska” 

jest projektem, który powstał w 2009 roku z inicjatywy 

Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa 

„ADIUTARE”. 

 

       Program realizowany jest w granicach 

        administracyjnych Miasta Gdańska 

         od maja do września każdego roku. 

CZYM JEST PROGRAM 

„RATOWNICTWO ROWEROWE DLA MIASTA GDAŃSKA” 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



Gdańsk po Krakowie jest drugim polskim miastem 

posiadającym system ratownictwa rowerowego. 
 

W Krakowie program realizowany jest od maja 2008 r. 

przez fundację „R²” (Rafael Ratownik, Rescue Rider). 

 

 

 

CZYM JEST PROGRAM 

„RATOWNICTWO ROWEROWE DLA MIASTA GDAŃSKA” 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



Pomysł niesienia pomocy osobom poszkodowanym 

z wykorzystaniem rowerów powstał w krajach 

zachodniej Europy (Holandia, Wielka Brytania).  

 

 

 

 

JAK POWSTAŁ PROGRAM RATOWNICTWA 

ROWEROWEGO W POLSCE 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



Najszersze wykorzystanie rowerów można spotkać 

w Londynie (London Ambulance Service) 

 

 

 

 

JAK POWSTAŁ PROGRAM RATOWNICTWA 

ROWEROWEGO W POLSCE 
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+ Niesienie szybkiej pomocy osobom poszkodowanym 

+ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

+ Funkcja edukacyjna – promowanie pierwszej pomocy 

+ Wsparcie zawodowego systemu PRM oraz PSP 

+ Promocja Miasta Gdańska i ekologii 

+ Redukcja kosztów związanych z pomocą doraźną 

+ Pełne wdrożenie projektu do EURO 2012 w Gdańsku 

+ Zagwarantowanie aktywności fizycznej dla personelu 

+ Urozmaicenie pracy w ramach systemu ratownictwa 

 

 

 

GŁÓWNE CELE POWSTANIA RATOWNICTWA 

ROWEROWEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU 
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OBSZAR DZIAŁANIA ZESPOŁÓW ROWEROWYCH 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



OBSZAR DZIAŁANIA ZESPOŁÓW ROWEROWYCH 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Pas Nadmorski (Brzeźno – Jelitkowo) 

Park im. Ronalda Regana 

Park Oliwski (Gdańsk-Oliwa) 

Centrum Miasta Gdańska 



 

 

 

DYŻURY – OKRES DYŻUROWY I CZAS TRWANIA 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Realizacja projektu ratownictwa rowerowego przebiega 

w ciągu roku kalendarzowego następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury trwają średnio po 7-8 godzin (11:00-17:00) 

 



 

 

 

WYPOSAŻENIE ROWERÓW RATUNKOWYCH 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



Zespół rowerowy posiada dwie duże torby ratunkowe 

oznaczone kolorami, które informują o zawartości: 

NIEBIESKI: Drożność dróg oddechowych i diagnostyka 

ZIELONY: Opatrunki i zaopatrywanie urazów 

       Dodatkowo pod ramą mieści się kieszeń 

       na rękawiczki diagnostyczne niejałowe, 

                       a na bagażniku znajduje się mała torba 

                       przymocowana na stałe na dodatkowy 

                       sprzęt oraz rzeczy prywatne pielęgniarki    

                       lub ratownika oraz rzeczy niezbędne do 

      prawidłowego przeprowadzenia dyżuru. 

      Do 2012 będzie również defibrylator AED 

WYPOSAŻENIE ROWERÓW RATUNKOWYCH 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



 

 

WYPOSAŻENIE ROWERÓW RATUNKOWYCH 
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+ Resuscytator (Worek samorozprężalny) 

+ Rurski ustno-gardłowe (00 – 4) 

+ Ciśnieniomierz (1 - dorośli i 1 - dzieci) 

+ Ssak ręczny z kompletem cewników 

+ Pulsoksymetr 

+ Glukometr Accu-Check Active 

+ Aparat do płukania oka 

+ Zestaw do iniekcji i infuzji (venflony, strzykawki, igły,   

   aparaty kroplowe,  NaCl 0,9%,  Glukoza 5%,  PWE) 

+ Szyna Sam-Splint 

+ Kołnierz ratunkowy Ferno Wizz Lock 

+ Inny drobny sprzęt diagnostyczny i leczniczy 



 

 

WYPOSAŻENIE ROWERÓW RATUNKOWYCH 
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+ Opatrunki (Gazy i bandaże) 

+ Rękawiczki diagnostyczne niejałowe 

+ Folia NRC (Koc ratunkowy) 

+ Plastry 

+ Codofix 

+ Chusty trójkątne 

+ Altacet Żel 

+ Woda utleniona H2O2 

+ NaCl 0,9% - 10 ml 

+ Zielony podkład fizelinowy 

+ Szyna Zimmera 

+ Octanisept 



 

 

WYPOSAŻENIE ROWERÓW RATUNKOWYCH 
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UBRANIE – WAŻNY ASPEKT PRACY 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Członek zespołu ubrany jest w: 

+ Kask rowerowy 

+ Kamizelkę odblaskową 

+ Bluzę (kamizelkę) przeciwwiatrową 

+ Spodnie bojówki 

+ Pełne obuwie sportowe 

 

Dodatkowo każda osoba posiada: 

+ Radiostację do łączności wewnętrznej 

 

Kierownik zespołu ratunkowego: 

+ Radiostację do łączności zewnętrznej 

 



 

 

 

PRZYGOTOWANIA ZESPOŁU DO PEŁNIENIA SŁUŻBY 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Każdy członek zespołu bierze udział w intensywnych 

przygotowaniach do pełnienia dyżuru sezonowego: 

+ Szkolenie zaawansowane z pierwszej pomocy 

+ Kurs jazdy ekstremalnej na rowerze 

+ Szkolenie z topografii miasta 

+ Szkolenie z zakresu łączności 

 

 

 

 

Zajęcia przygotowane są na podstawie doświadczeń 

m.in. Londyńskiego Pogotowia Ratunkowego i „R²”  



 

 

 

PRZYGOTOWANIA ZESPOŁU DO PEŁNIENIA SŁUŻBY 
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Zajęcia mają przygotować dyżurantów (pielęgniarki i 

ratowników) do pełnienia dyżurów w innym niż zwykle 

otoczeniu przy wykorzystaniu specjalistycznego 

sprzętu. Topografia miasta i elementy techniki jazdy na 

rowerze mają pomóc w czasie dojazdu do osoby 

poszkodowanej lub też ułatwić wezwanie pomocy do 

miejsca zaistnienia zdarzenia. Cykl szkolenia trwa 120 

godzin (40 godzin teorii i 80 godzin praktyki). 

 



 

 

 

PIELĘGNIARKA – CZŁONEK ZESPOŁU RATUNKOWEGO 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Zespół ratunkowy składa się z 2 osób: 

+ Ratownik medyczny i pielęgniarka 

+ Ratownik medyczny i ratownik przedmedyczny 

+ Ratownik medyczny i ratownik medyczny 

+ Pielęgniarka i ratownik przedmedyczny 

+ Pielęgniarka i pielęgniarka / pielęgniarz 



 

W projekcie ratownictwa rowerowego biorą udział obok 

ratowników medycznych i ratowników 

przedmedycznych również 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarz 

– członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa 

„ADIUTARE” w Gdańsku. 

Wszyscy pełnią dyżury w zespole wyjazdowym „P” i „S” 

S.N.R.R. „ADIUTARE” oraz w punktach medycznych 

podczas dużych imprez masowych. 

Dodatkowo każda z osób ma też inne miejsce pracy. 

 

 

 

PIELĘGNIARKI NA ROWERACH – ZAWSZE COŚ INNEGO 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



 

 

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI W ZESPOLE ROWEROWYM 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Zadaniami pielęgniarki – członka ratunkowego zespołu 

rowerowego w ramach projektu jest: 
 

+ Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

+ Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wezwania 

+ Rozpoznanie sytuacji i wezwanie odpowiednich służb 

+ Prowadzenie dokumentacji medycznej 

+ Sprawdzenie i uzupełnienie niezbędnego sprzętu  

 

+ Promowanie zasad pierwszej pomocy 

+ Promowanie zdrowego stylu życia i ekologii 

+ Udzielanie osobom pomocy informacyjnej 



 

 

 

STATYSTYKA PROJEKTU (2009-2010) 
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ZDJĘCIA WYKONANE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



ZDJĘCIA WYKONANE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



ZDJĘCIA WYKONANE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



ZDJĘCIA WYKONANE W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



 

 

 

PROGRAM RATOWNICTWA ROWEROWEGO W MEDIACH 
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PROGRAM RATOWNICTWA ROWEROWEGO W MEDIACH 
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STUDIUM CIEKAWEGO PRZYPADKU - WYPADEK 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



+ Program ratownictwa rowerowego poprawia poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska oraz turystów. 

+ Pokazuje, że praca pielęgniarki i ratownika nie musi 

być związana z oddziałem szpitalnym i ambulansem. 

+ Jest znakomitą formą promocji pierwszej pomocy, 

zdrowego stylu życia oraz miasta i grupy zawodowej. 

+ Promuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie 

pomocy doraźnej – pozaszpitalnej w różnych kręgach. 

+ Przygotowuje personel medyczny do współpracy z 

innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa. 

 

PODSUMOWANIE: 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



PATRONAT NAD PROJEKTEM: 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Patronat nad projektem od 2009 roku objęli: 

 

        Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska 

 

 

 

               Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

    

          dr Jerzy Karpiński – Pomorski Lekarz Wojewódzki 

 



SPONSORING PROJEKTU: 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 



BLOK PYTAŃ I ODPOWIEDZI: 

www.adiutare.org.pl 

www.ratownictworowerowe.pl 

Jeśli nie ma pytań bardzo dziękuję za uwagę… 


