
Akcja „KARTY RATOWNICZE” 

posiadanie jej w pojeździe może uratować Ci życie ! 

 

 

Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej. 

Bardzo ważna jest tzw. „złota godzina”, czyli czas od wystąpienia wypadku do odwiezienia 

rannego do szpitala. W momencie wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie liczy się każda 

sekunda… 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju informuje, że Polski 

Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów oraz Państwowa Straż 

Pożarna prowadzą akcję pod nazwą  „KARTY RATOWNICZE”, której głównym celem jest 

ułatwienie działań zespołów ratowniczych oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych. 

 

Jak przystąpić do akcji? 

Na stronie internetowej o następującym adresie: http://kartyratownicze.pl/ znajduje się 

zakładka „Wzory kart ratowniczych”, z której można pobrać w formacie PDF kartę ratowniczą 

określonego modelu samochodu. Karta ratownicza to kartka w formacie A4 przedstawiająca 

schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami: 

umiejscowieniem wzmocnień karoserii, rozmieszczeniem poduszek bezpieczeństwa, czy też 

gazowych napinaczy pasów. Karta ratownicza ma zestandaryzowaną formę (symbole, 

oznaczenia) i funkcjonuje w większości krajów UE. Jest przygotowana przez producenta 

danego samochodu. 

 

Po wydrukowaniu karty, należy umieścić ją w pojeździe w osłonie przeciwsłonecznej tak jak 

na zdjęciu, 

Dla bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek w identyfikacji właściwej karty organizatorzy akcji 

rekomendują zgłoszenie się po kartę do autoryzowanych punktów akcji, których lokalizację 

można uzyskać korzystając z zakładki „Punkty wydawania kart” znajdującej się na stronie, 

której adres podano wyżej. 

 

Nalepka informacyjna na szybie. 

O tym że w danym pojeździe znajduje się Karta ratownicza będzie informowała nas specjalna 

nalepka umieszczenia na samochodzie. Nalepkę informującą należy przykleić wewnątrz 

pojazdu w lewym dolnym rogu szyby (od strony kierowcy). Nalepki można nabyć w tych 

samych punktach, w których wydawane są karty ratownicze. 

 

 

 

 

 



Słuszność akcji. 

Podstawowym celem akcji jest ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa 

bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych i 

wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce w karty ratownicze i nalepki. Gdy liczy 

się każda sekunda, karta taka może uratować życie skracając czas prowadzenia akcji 

ratowniczej nawet o 30 procent. 

 

Przez teren powiatu przebiegają dwie drogi krajowe (nr 73 i 79), po których odbywa się 

wzmożony ruch środków transportu, wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 

wypadku z udziałem środków transportu, wyposażenie naszych pojazdów w takie „Karty 

ratownicze” może w znacznej mierze przyczynić się do sprawniejszej i co jest najistotniejsze 

bezpieczniejszej akcji ratowniczej. 

 

Jak pokazują statystyki za 2013 rok, na terenie powiatu buskiego miało miejsce 487 

miejscowych  zagrożeń, w których zginęło 10 osób, a 95 zostało rannych. 


