
Numer Ratunkowy nad wodą

601 100 100

Aplikacja mobilna RATUNEK 

nowa forma zgłaszania wypadków w służbach 

ratunkowych – na podstawie Nadgoplańskiego 

WOPR w Kruszwicy



Wojewódzkie Centrum 
Koordynacji Ratownictwa 

Wodnego
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Jednostki 
współpracujące z 

WCKRW
Wojewódzkie Stanowisko 

Dysponowania PSP
Wojewódzkie Stanowisko 

Kierowania Policji
Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego (CPR)
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Połączenia alarmowe 2017

APLIKACJA „RATUNEK” – 9 
odebranych/przyjętych  zgłoszeń

Zgłoszenia od CPR – 8 przyjętych zgłoszeń
Ilość połączeń przychodzących alarmowych ( 

na numer ratunkowy) – 337
Ilość połączeń wychodzących – 148

Ilość połączeń globalnie (nie tylko alarmowe) –
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Geneza pomysłu

- Czy wiesz gdzie jesteś?

- Czy potrafisz opisać miejsce wypadku?

- Czy wiesz gdzie zadzwonić?

- Czy znasz numer telefonu ratunkowego?

Wypadek,  zaginięcie?



Centrum Koordynacji 

Ratownictwa Wodnego

- Ratownik Dyżurny -

Najważniejsze jest ustalenie gdzie i jaką skierować pomoc.

Płyniemy/jedziemy/Idziemy z pomocą!

Rozpoczęcie akcji poszukiwawczej lub ratunkowej



Aplikacja Ratunkowa  

Na telefonie użytkownika –

widok 1

- Bardzo prosta, intuicyjna obsługa – wystarczy uruchomić aplikację 

i dotknąć  3 razy przycisk aby wezwać pomoc.

-Wezwanie pomocy to połączenie telefoniczne  z ratownikiem dyżurnym oraz    

- wysłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej (w trakcie rozmowy telefonicznej).

- Wymóg trzykrotnego dotknięcia przycisku zabezpiecza przed przypadkowym wezwaniem pomocy.



Aplikacja Ratunkowa  

Na telefonie użytkownika –

widok 2

- Użytkownik sam decyduje o tym, jakie informacje wpisze do książeczki.

- Dostęp do danych ma ratownik tylko w momencie wezwania pomocy 

przez użytkownika przy pomocy aplikacji



Panel Ratownika 

Dyżurnego
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Co umożliwia aplikacja ratownikowi:

mapa z zaznaczoną lokalizacją
poszkodowanego

Możliwość dzwonienia do 
poszkodowanego

wysyłanie wiadomości SMS 
do poszkodowanego

na żądanie informacja o stanie zdrowia 
poszkodowanego Książeczka Medyczna

stan telefonu np. bateria

lokalizacja poszkodowanego 
na żądanie ratownika



Panel Ratownika 

Dyżurnego

1

0

Co umożliwia aplikacja ratownikowi:

wysyłanie wiadomości SMS 
do poszkodowanego

lokalizacja poszkodowanego 
na żądanie ratownika



Co daje aplikacja 

Ratunek:
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•wzywanie pomocy - automatyczne połączenie telefoniczne z jednostką ratowniczą
•dokładna i szybka lokalizacja poszkodowanego(do 3 m)
•Książeczka Medyczna - informacje o stanie zdrowia poszkodowanego 
•skrócenie czasu dotarcia (brak etapu poszukiwań)
•w prostych sytuacjach (brak znajomości drogi wodnej) udzielenie wskazówek przez telefon
•stały dostęp do informacji o poszkodowanym (stan baterii, lokalizacja itp.)
•zwiększenie szansy na szybki i skuteczny ratunek

2. Połączenie 

z ratownikiem

BTS

GPS

WIFI

Dodatkowe służby 

ratownicze:

Pogotowie 

ratunkowe

Policja

Straż pożarna

5. POMOC!

Ratownik 

dyżurny

4. Rozpoczęcie 

akcji 

ratowniczej

3. Rozmowa telefoniczna

Lokalizacja poszkodowanego

1. Włączenie 

aplikacji 

RATUNEK

Osoba 

poszkodowana



Informacje o aplikacji 

dla użytkownika
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Miejsce, z którego można pobrać aplikację Ratunek –

Google Play,  APP Store. 

Strona o aplikacji   RATUNEK



Partnerem projektu jest 

Polkomtel operator sieci  


