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OMÓWIENIE PLANU DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 

DLA AUTOSTRADY A4 DLA ODCINKA 

PRZEBIEGAJĄCEGO PRZEZ TEREN WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO I PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

PRZEZ JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ 

WOJEWÓDZTWA



PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PLANU 

DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA AUTOSTRAD 

PŁATNYCH

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących

autostrad płatnych [Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zm.]

2. Zarządzenie Nr 27 z dnia 3 maja 2013r. oraz nr 44 z dnia 26

września 2014r. GDDKiA w sprawie opracowania planu działań

ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA.



UZGADNIANIE PDR

Autostrada i urządzenia z nią związane powinny 

być zaprojektowane i wybudowane w sposób:

• utrudniający rozprzestrzenianie się pożaru, 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia,

• umożliwiający dostęp służb ratowniczych do 

miejsca zdarzenia, o którym mowa w pkt 1,

• niepogarszający stanu bezpieczeństwa ludzi, 

obiektów budowlanych i terenów 

znajdujących się w sąsiedztwie autostrady, a 

w szczególności niewydłużający czasu 

dojazdu służb ratowniczych oraz dostępu do 

zaopatrzenia wodnego dla celów 

ratowniczych.



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH

Część budowlano-techniczna planu – opis rozwiązań technicznych

określających warunki bezpieczeństwa w tym warunki podjęcia działań

przez służby ratownicze.



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH (wybrane)



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH

Część graficzna planu – plan orientacyjny, plany sytuacyjne, trasy objazdów



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH (wybrane)

wjazd awaryjny
węzeł MOP

mapa orientacyjna

objazdy



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH
Część operacyjna planu – zasady alarmowania i dysponowania jednostek

ochrony przeciwpożarowej oraz organizacja i prowadzenie działań

ratowniczych



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH (wybrane)



ELEMENTY SKŁADOWE PLANU DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH



POROZUMIENIE POMIĘDZY PSP A GDDKiA –

WSPÓŁPRACA NA DROGACH KRAJOWYCH



SCHEMAT WSPÓŁPRACY



DZIAŁANIA RATOWNICZE NA AUTOSTRADZIE

ĆWICZENIA



STATYSTYKA ZDARZEŃ NA A4

Rodzaj zdarzenia
Rok

2017 2018 2019 2020

Pożar 27 24 25 8

Miejscowe 

zagrożenie
81 112 94 30

RAZEM 108 136 119 38
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Do najistotniejszych przedsięwzięć 

w zakresie poprawy przygotowania 

jednostek ksrg do działań w ramach 

ratownictwa technicznego, a tym samym 

podjęcia skutecznych działań w zakresie 

ratownictwa drogowego należy zaliczyć: 

WNIOSKI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA 

OPERACYJNEGO OBSZARU WOJEWÓDZTWA



1) utworzenie w obrębie węzła komunikacyjnego Rzeszów-

Zachód, łączącego trasę szybkiego ruchu S19 z autostradą

A4, trzeciej jednostki ratowniczo-gaśniczej, funkcjonującej

w strukturze Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie;

Utworzenie ww. jednostki znacząco poprawi poziom zabezpieczenia

operacyjnego oraz zasadniczo wpłynie na skrócenie czasu dojazdu sił i

środków PSP do zdarzeń w północnej części powiatu rzeszowskiego;



2) z uwagi na fakt, iż na terenie województwa występują obszary
pozostające poza zasięgiem jednostek ksrg
w czasie do 15 minut od zgłoszenia zdarzenia, koniecznym jest
kontynuowanie procesu włączania kolejnych jednostek OSP do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zlokalizowanych na
tych obszarach, co wpłynie na poprawę zabezpieczenia
operacyjnego województwa i skrócenie czasu dojazdu podmiotów
ksrg do miejsca zdarzenia;



3) realizując działania mające na celu zapewnienie jak

najkrótszego czasu dotarcia jednostek ksrg do zdarzeń

powstałych w komunikacji, należy kontynuować proces

doposażania jednostek OSP włączonych do systemu

w zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych do

prowadzenia działań z zakresu ratownictwa

technicznego na drogach oraz w zestawy do

ratownictwa medycznego;



4) dokonane analizy danych statystycznych w zakresie

ilości i miejsc szczególnego nasilenia występowania

zdarzeń w komunikacji drogowej oraz stanu

wyposażenia jednostek PSP w specjalistyczne

samochody do ratownictwa technicznego wskazują na

potrzebę zwiększenia ilości tego rodzaju sprzętu na

terenie województwa.



PLANOWANA REALIZACJA PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

UNII EUROPEJSKIEJ.

W ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa 
w transporcie drogowym – etap IV 

o wartości 8.775 tys. zł.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących pojazdów oraz sprzętu:

1) samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko

dowodzenia);

2) ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania

skutków kolizji drogowych (z rotatorem);

3) 2 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze

zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego;

4) średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze

zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego;

5) 4 komplety zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych

o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego;

6) zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem

prądotwórczym.




