
Bezpieczny Dworzec

W związku z rosnącą świadomością na temat dostępu do defibrylatorów w miejscach publicznych 

i związanego z tym coraz większego zainteresowania dotyczącego wyposażania dworców 

w ogólnodostępne Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED) proponujemy Państwu 

współpracę, której celem jest nie tylko dostarczenie niezawodnego sprzętu ratującego życie, ale 

przede wszystkim zbudowanie skutecznego i pewnego systemu na lata. 

Obecnie nasze realizacje spotkać można na największych dworcach PKP 

w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Poznań), a także 

w zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie, w punktach 

obsługi pasażera ZTM, na stacjach Metra Warszawkiego i  w kilkudziesięciu 

innych lokalizacjach związanych z obsługą podróżnych. Posiadamy 

najbardziej rozbudowaną sieć defibrylatorów monitorowanych pod kątem 

stanu, użycia i eksploatacji, do której w tym roku dołączyły pierwsze 

dworce PKP.

Jako najbardziej doświadczona i odpowiedzialna firma na rynku zajmująca się tworzeniem 

skutecznych programów wczesnego dostępu do defibrylacji podjęliśmy się wyzwania 

polegającego na stworzeniu optymalnych systemów pierwszej pomocy w miejscach wzmożonego 

ruchu pasażerskiego. Dodatkowo przygotowaliśmy gotowe rozwiązania na problemy, jakie 

regularnie pojawiają się w istniejących realizacjach. 

Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy, zmierzającej do ujednolicenia systemu publicznego 
dostępu do defibrylacji we wszystkich dworcach w Polsce oraz administrowania nimi w sposób 
zapewniający sprawne działanie w miarę upływu czasu.

Program Bezpieczny Dworzec z defibrylatorem AED został opracowany z myślą o zarządcach,  

managerach dworców kolejowych i autobusowych, a także zintegrowanych centrów 

przesiadkowych. Przystąpienie do programu pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych, 

personelu i pracowników obsługi dworców kolejowych w sytuacji zagrożenia życia.
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Dla dworców już wyposażonych w defibrylatory AED2.

Dla dworców już posiadających defibrylatory AED proponujemy pakiet zdalnego zarządzania 

i pełnej obsługi eksploatacyjnej. W ramach miesięcznego abonamentu (wymiana akcesoriów 
po użyciu oraz zgodnie z założeniami producenta) mają Państwo:

Do programu można przystąpić na dwa sposoby, wybierając odpowiadający pakiet usług:

Dla dworców nie posiadających defibrylatorów AED1.

Opcja I - ZAKUP

Opcja II - WYNAJEM

Zakup defibrylatora AED z gablotą 

i oznakowaniem spójnym dla wszystkich 

dworców wraz z pełnym pakietem zdalne-

go zarządzania oraz obsługi eksploatacyj-

nej urządzeń.

Wynajem defibrylatora AED wraz z pełnym 

pakietem zdalnego zarządzania oraz 

obsługi eksploatacyjnej urządzeń.

Defibrylator AED PHILIPS największego i naj-

bardziej uznanego producenta na świecie. 

Odporna na uszkodzenia i rozpoznawalna 

kapsuła ochronna do przechowywania AED.

Zunifikowane dla wszystkich dworców ozna-

kowanie AED.

Pełna obsługa eksploatacyjna urządzeń 

(wymiana akcesoriów po użyciu i zgodnie 

z założeniami producenta). 

Zdalny nadzór nad stanem wszystkich 

urządzeń w sieci w czasie rzeczywistym 24h/7. 

Natychmiastowe informacje dotyczące np.: 

użycia defibrylatora, otworzenia gabloty, stanu 

technicznego, itp.

Skład pakietu:

pewność stałej gotowości do użycia,

obsługę eksploatacyjną po użyciu i zgodnie z zaleceniami producenta,

monitorowanie stanu urządzenia (np informacja o otworzeniu gabloty),

regularne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED.



Pewność, że wszystkie urządzenia w sieci są sprawne i gotowe do użycia.

Oddelegowanie odpowiedzialności za regularną kontrolę stanu defibrylatorów 
oraz ryzyka związanego z niewykrytą w porę usterką urządzenia.

Terminowa wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez dodatkowych kosztów. 

Jednolity system publicznego dostępu do defibrylacji na wszystkich dworcach  
w Polsce, zwiększający szanse na skuteczną akcję ratowniczą. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o regularne szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy z użyciem AED. 

Atrakcyjne warunki wymiany obecnie użytkowanych defibrylatorów na nowe. 

Pewność dostępności akcesoriów eksploatacyjnych do defibrylatorów po wejściu
w życie nowego rozporządzenia unijnego w sprawie wyrobów medycznych wiosną 2020r.

Co oferujemy w ramach współpracy?

kontrolę stanu urządzenia w czasie rzeczywistym 
(gotowy do użycia, w użyciu, awaria),

kontrolę ruchu urządzenia (brak ruchu, w akcji),

kontrolę temperatury wewnątrz gabloty.

Korzyści płynące z podjęcia współpracy:

Najbardziej efektywny i niezawodny defibrylator na rynku PHILIPS FRx o skuteczności  
potwierdzonej w ponad 40 badaniach klinicznych, wykorzystywany na największych 
dworcach w Polsce.

Zunifikowany, spójny system przechowywania i oznakowania dla wszystkich dworców 
w Polsce – odporne i rozpoznawalne kapsuły ROTAID®.

Pełną obsługę defibrylatorów pod kątem wymian eksploatacyjnych (po użyciu oraz zgodnie 
z założeniami producenta) w ramach miesięcznego  abonamentu.

Zdalny monitoring i zarządzanie siecią AED pozwalające na:


