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Wykaz czasopism 
z zakresu problematyki ratownictwa

„American Lifeguard Magazine” – magazyn wydawany przez stowarzyszenie ratow-
ników plażowych i wodnych American Lifesaving Association.

„Anestezjologia i Ratownictwo” – kwartalniksygnowany przez Wydawnictwo Aka-
demia Medycyny, ukazujący się pod patronatem European Board and Section of 
Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

„Australian Lifeguard Magazine” – magazyn wydawany przez służbę ratowniczą Surf 
Life Saving Australia.

„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” – kwartalnik naukowy wydawany przez Cen-
trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego, Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

„Emergency Medical Service / Ratownictwo Medyczne” – kwartalnik wydawany w ję-
zyku polskim i angielskim przez Wydawnictwo Aluna w Konstancinie-Jeziornie.

„Fire and Rescue” – magazyn wydawany przez Waterstones Magazines w Londynie.
„Frontline SAR” – magazyn kanadyjskich sił zbrojnych poświęcony ratownictwu, wy-

dawany przez Beacon Publishing Inc. w Ottawie.
„Journal of Search and Rescue” – czasopismo wydawane przez University of Canter-

bury w Nowej Zelandii.
„Life and Movement” – kwartalnik poświęcony ratownictwu wodnemu, wydawany 

przez Krajową Radę Sportu i Ratownictwa w Kaliszu / Ratownictwo Wodne RP.
„Mountain Rescue” – magazyn wydawany w Wielkiej Brytanii przez Press and Media 

inc.
„Na Ratunek. Magazyn dla Służb Ratujących Życie” – dwumiesięcznik poświęcony ra-

townictwu we wszelkich jego rodzajach, wydawany przez Elamed Media Group 
w Katowicach.
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„Przegląd Pożarniczy” – czasopismo wydawane przez komendanta głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

„Ratownictwo górnicze” – kwartalnik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.
„Ratownictwo Górskie. Magazyn Ratowników Górskich” – kwartalnik oraz blog po-

święcony ratownictwu górskiemu i wysokościowemu.
„Rescue Magazine” – magazyn w języku polskim poświęcony branży ratowniczej ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii technicznych i nowoczesnych technologii 
w ratownictwie, wydawany przez Auto-Net Group z Warszawy.

„Rettnung. Das Magazine für Rettnungsdienst unf Feuerwehr” – internetowy ma-
gazyn wydawany przez firmę HELPI.

„Sporty Wodne i Ratownictwo” – czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

„W Akcji (Technika – Taktyka – Profilaktyka)” – dwumiesięcznik poświęcony pożar-
nictwu i ratownictwu wydawany przez Elamed Media Group w Katowicach.
 


