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NOWE TECHNOLOGIE W RATOWNICTWIE DROGOWYM W KONTEKŚCIE  

WYMAGAŃ SYSTEMU DOPUSZCZEŃ – DOŚWIADCZENIA  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa technicznego i sprzętu stosowanego do 

działań ratowniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na przestrzeni przede wszystkim ostatniego trzydziestolecia. 

W artykule przedstawiono również cele oraz założenia dotyczące systemu dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia i życia, a także główne kierunki zmian w trendach technologicznych sprzętu na 

co dzień wykorzystywanego przez strażaków. W podsumowaniu sformułowano wnioski. 

 

WSTĘP 

Użytkownicy końcowi przy wyborze sprzętu i wyposażenia 
pożarniczego z myślą o prowadzeniu działań z zakresu ratownic-
twa technicznego, oczekują w szczególności spełnienia podsta-
wowych warunków: bezpieczeństwa, ergonomii, niezawodności, 
przydatności i funkcjonalności. Aby sprostać tym oczekiwaniom, 
od niespełna 8 lat w Polsce funkcjonuje system dopuszczeń 
wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.  

Na dzień dzisiejszy wyroby są dopuszczane i badane na 
zgodność z wymaganiami techniczno-użytkowymi zawartymi w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawa-
nia dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 
poz. 1002 z późn. zm.). [2] 

 
Rys. 1. Idea i podstawy prawne systemu dopuszczeń do użytko-
wania. [14] 
 

System dopuszczeń ma ogromne znaczenie dla bezpie-
czeństwa powszechnego, a w szczególności ochrony zdrowia 
i życia ratowanych i ratowników. Użyteczność systemu dopusz-
czeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w szczególno-
ści dla Państwowej Straży Pożarnej jest nieoceniona. Ponieważ 
system ten oparty jest na zasadzie ściśle określonych wymagań, 
kluczowym elementem jest, aby wymagania techniczno-
użytkowe były adekwatne do aktualnych potrzeb użytkowników. 
Dlatego właśnie tak ważne są niezawodność i adekwatność 
stosowanych wyrobów.  

W obecnych czasach formacje jednostek ochrony przeciw-
pożarowej są nowoczesnymi, dobrze przygotowanymi organiza-
cjami, obdarzonymi dużym zaufaniem społecznym, które posia-
dają bardzo wysoki poziom wykształcenia i wyszkolenia oraz 
potrafiącymi samodzielnie definiować swoje potrzeby. Tym sa-
mym szczególnie ważne jest zapewnienie, w ramach podejścia 
systemowego, właściwego sprzętu i wyposażenia, na rzecz 
zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa zarówno ratowni-
ków, jak i ratowanych [8].  

System ten obejmuje 15 głównych grup wyrobów (rys. 2), 
które obejmują 89 typów wyrobów. 

 
Rys. 2. Wyroby objęte obowiązkiem uzyskania dopuszczenia do 
użytkowania.[14] 
 

Wprowadzenie systemu dopuszczeń wyrobów do użytkowa-
nia było fundamentalnie przemyślanym posunięciem na drodze 
dążenia do podnoszenia stanu bezpieczeństwa i efektywności 
ratownictwa w Polsce. Konieczność uzyskiwania dopuszczenia 
do użytkowania przez wyroby służące do ochrony przeciwpoża-
rowej, wykorzystywane bezpośrednio w akcjach ratowniczych, 
pociąga za sobą pozytywny skutek w postaci użytkowania wyro-
bów sprawnych i o potwierdzony, wysokim stopniu niezawodno-
ści. Dzięki systemowi dopuszczeń producenci zostali w więk-
szym stopniu zmobilizowani do podnoszenia jakości swoich 
wyrobów oraz ciągłego doskonalenia produkcyjnych rozwiązań 
technologicznych. Wyroby z dopuszczeniem do użytkowania 
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zwiększyły się poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy funkcjo-
nariuszy, którzy na co dzień bezpośrednio doświadczają wad i 
zalet swoich narzędzi pracy. Nieodłącznym elementem procesu 
dopuszczenia jest jego kontrola. Dzięki corocznej kontroli 
zmniejsza się ryzyko awarii używanego sprzętu, a tym samym 
prawdopodobieństwo doznania urazu przez strażaków podczas 
prowadzenia działań z użyciem danego sprzętu. [4] 

1. RATOWNICTWO TECHNICZNE  

Jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej 
przypisany jest szereg zadań umocowanych w prawie. Zgodnie 
z art. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 
1991 r.[9] „ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przed-
sięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miej-
scowym zagrożeniem poprzez: 
1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 
2. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 
3. Prowadzenie działań ratowniczych”. 

Powyższe realizowane jest na drodze następujących form 
działania: 
– gaszenie pożarów, 
– ratownictwo techniczne, 
– ratownictwo chemiczne, 
– ratownictwo ekologiczne, 
– ratownictwo wysokościowe, 
– ratownictwo wodne, 
– ratownictwo medyczne, 
– akcje powodziowe, 
– akcje przy awariach technologicznych. 

 
Spośród wskazanych powyżej działań to właśnie ratownic-

two drogowe odnosi się wprost do „składowej” ratownictwa tech-
nicznego i obejmuje swym zakresem (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Rodzaje zdarzeń w ratownictwie technicznym. [14] 

 
Wskazany powyżej podział, oczywiście poza możliwością 

jego uszczegółowienia, pokazuje, że sprzęt wykorzystywany do 
działań ratowniczych musi być adekwatny do potrzeb i nadążać 
za postępem technologicznym i rodzajem występujących zda-
rzeń. 

Ratownictwo techniczne jest grą zespołową. Co to oznacza? 
Tyle, że nikt nie osiągnie sukcesu w pojedynkę, bez względu jak 
wielką wiedzę i doświadczenie posiada oraz jak charyzmatycz-
nym jest liderem. Działa to również w drugą stronę. Nie ma sku-
tecznego zespołu bez kompetentnego dowódcy, spajającego 
wszystko w całość. Każdy musi ze sobą współgrać. Dobra 
współpraca wymaga od całego zespołu (a nie tylko jego lidera) 
pełni wiedzy i umiejętności. Akcja ratownictwa technicznego jest 
niezwykle dynamiczna i wymaga synchronizacji wielu działań 
jednocześnie. Dlatego wymagany jest przy tym podział obowiąz-

ków. To również podział odpowiedzialności wśród członków 
zastępu, czy sekcji. Należy o tym pamiętać, gdyż powodzenie 
akcji, jako całości zależy od każdego pojedynczego ratownika, 
bez względu, czy danego dnia jest operatorem narzędzi hydrau-
licznych, odpowiada za utworzenie pola sprzętowego, czy za-
bezpieczenie p.poż. [10]  

2. ROZWÓJ TECHNOLOGII RATOWNICTWA DRO-
GOWEGO W JEDNOSTKACH PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ 

W ostatnich trzydziestu latach bez wątpienia nastąpił dyna-
miczny rozwój cywilizacyjny, który przyniósł za sobą imponujące 
osiągnięcia w wielu dziedzinach. Rozwojowi uległy także możli-
wości techniczne w zakresie sprzętu wykorzystywanego w ra-
townictwie technicznym. Proces wdrażania do praktyki nowych 
rozwiązań postępował szybko i nie ominął sprzętu oraz wyposa-
żenia straży pożarnej, które należało dostosować do zmieniają-
cych się wymagań prawnych, dokumentów normatywnych, za-
grożeń i potrzeb będących poniekąd konsekwencją postępu 
technologicznego i cywilizacyjnego o zupełnie nowym charakte-
rze. [11] Przykłady istotnych, widocznych „na pierwszy rzut oka”, 
zmian konstrukcyjnych a także technologicznych przedmiotowe-
go sprzętu są przedstawione poniżej: 

Zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych 

 
Rys. 4. Zmiany w zestawach hydraulicznych narzędzi ratowni-
czych. [14] 

 
Podczas poważnych wypadków drogowych, gdzie zachodzi 

konieczność dotarcia do poszkodowanych, hydrauliczne narzę-
dzia ratownicze dla straży pożarnej [12] są podstawowym sprzę-
tem stosowanym w akcji. Sprzęt ten w zależności od funkcji służy 
między innymi do rozcinania, rozpierania, ściskania czy stabili-
zowania metalowych części, np. pojazdu. Narzędzia najczęściej 
są napędzane z hydraulicznego agregatu zasilającego. Pomimo 
iż podstawowa zasada działania narzędzi na przełomie lat pozo-
stała niezmienna, to obecnie stosowane rozwiązania technolo-
giczne pozwalają na wykorzystanie ich w ekstremalnie trudnych 
warunkach otoczenia przy użyciu specjalistycznych akcesoriów, 
które mogą być stosowane w zasadzie w każdym zdarzeniu 
wymagającym użycia potężnych sił. Na przełomie lat konstrukcje 
narzędzi stały się ergonomiczniejsze w użytkowaniu, pozwalają 
na wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania, jak również 
posiadają niezależne systemy oświetleniowe umożliwiające 
pracę w ciemnościach.  
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Pojazdy pożarnicze 

 
Rys. 5. Zmiany w pojazdach ratowniczo-gaśniczych. [14] 
 

Pojazdy pożarnicze (analogicznie jak w cywilnym przemyśle 
motoryzacyjnym) to pojazdy, które na przełomie ostatnich 30 lat 
osiągnęły największy postęp technologiczny. W obecnych cza-
sach możliwe jest prowadzenie szeregu działań z ratownictwa 
drogowego przy użyciu jednego typu pojazdu. Wśród nich mo-
żemy wymienić tutaj te związane z prowadzeniem pojazdu, 
dynamiką i bezpieczeństwem różnego rodzaju zabezpieczeń 
trakcyjnych, jak również te użytkowe na miejscu zdarzenia 
w zakresie ergonomii i unifikacji umiejscowienia sprzętu, pełnego 
oświetlenia pola pracy czy nowoczesnych systemów ostrzegania 
i informacji o miejscu zdarzenia. Obecnie pojazdy ratownictwa 
technicznego pełnią również funkcję „mobilnych ambulansów” 
czy pojazdów z funkcją gaszenia pożarów małych rozmiarów. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 

 
Rys. 6. Zmiany w podręcznym sprzęcie gaśniczym. [14] 
 

Bardzo szybki proces wdrażania do praktyki nowych rozwią-
zań nie ominął również grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Stał on się estetyczniejszy, łatwiejszy w obsłudze, uniwersalny, 
ale przede wszystkim wzrósł jego poziom niezawodności i sku-
teczności. Podręczny sprzęt gaśniczy jest bardzo ważnym ele-
mentem w całym systemie ratownictwa i bezpieczeństwa poża-
rowego. Jest on szczególnie użyteczny we wczesnej fazie poża-
ru. To właśnie podręczny sprzęt pozwala użytkownikowi wykonać 
szybkie i skuteczne natarcie na ogień. Niestety w obecnych 
czasach w Polsce podręczny sprzęt gaśniczy nie jest doceniany 
tak szeroko jak w innych krajach Europy pomimo tego, iż gaśnice 
są wyrobami „pierwszej akcji” [5]. Pomimo iż gaśnice są kojarzo-
ne przede wszystkim z różnego rodzaju obiektami budowlanymi 
(hotele, biura, muzea, kina), to sprzęt ten obowiązkowo) stanowi 
również wyposażenie gaśnicze każdego pojazdu i maszyn poru-
szających się po drogach publicznych (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposa-
żenia) [6]. Niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym jest, aby gaśnica ta była sprawna techniczne. 
Należy poddawać ja obowiązkowym przeglądom konserwator-
skim lub, ze względu na bardzo dużą dostępność i stosunkowo 
niewielkie koszty zakupu, po okresie gwarancyjnym wymienić na 
nową. Zwiększa to możliwość ugaszenia ogniska pożaru w po-
jeździe i uniknięcia większych strat. Najwyższy czas, aby w 
ochronie przeciwpożarowej zacząć preferować działalność profi-
laktyczną, powszechnie wprowadzić gaśnice do budynków uży-
teczności publicznej, mieszkań i pojazdów. Nauczyć każdego 
prawidłowego i efektywnego posługiwania się gaśnicą – jak gasić 
ogień w zarodku [5]. W przyszłości duży nacisk będzie stawiany 
na zaopatrywanie obiektów w minimalne mobilne stanowiska 
sprzętowe umożliwiające szybkie neutralizowanie w przypadku 
zagrożenia pożarem materiałów/sprzętu, który jest jego wyposa-
żeniem bez względu na jego rodzaj. 

Środki ochrony indywidualnej 

 
Rys. 7. Zmiany w środkach ochrony indywidualnej. [14] 
 

Środki ochrony indywidualnej (a zwłaszcza wskazane w za-
łączniku do rozporządzenia [1]) – ubrania specjalne w ostatnich 
latach, w wyniku zmieniających się zagrożeń oraz oczekiwań i 
doświadczeń użytkowników, zmieniły się z tradycyjnego „moro” 
na profesjonalne nomexy. Te ostatnie zachowują swoje właści-
wości i chronią strażaków przed działaniem wysokich temperatur, 
są odporne na przemakanie, a w kontekście działań z ratownic-
twa technicznego chronią organizm, np. przed ostrymi krawę-
dziami uszkodzonych pojazdów stanowiąc również barierę 
ochronna przed wpływem czynników chemicznych. Podobnie ma 
się sprawa z obuwiem ochronnym, gdzie buty skórzane zostały 
zastąpione butami gumowymi oraz obuwiem typu „Haix”, które 
cechuje wysoka odporność na uderzenia mechaniczne, przema-
kalność oraz właściwości dielektryczne. Obecnie stosowane 
hełmy gwarantują wysoką odporność na działanie płomienia 
dzięki powszechniej stosowanym wizjerom i maskom, a kon-
strukcja skorupy hełmu zapewnia wysoki stopień ochrony głowy 
przed niekontrolowanym uderzeniem. W tym miejscu warto 
również podkreślić, że współpracujące z maskami i aparatami 
oddechowymi butle, na przełomie lat, z ciężkich kilkunastokilo-
gramowych stały się ergonomicznymi i funkcjonalnymi o znacz-
nie niższym ciężarze. Środki ochrony indywidualnej to najważ-
niejsze z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa wyposa-
żenie strażaków. Wyposażenie to ciągle się zmienia i ewoluuje 
trudno jest więc ocenić, czy technologie ich produkcji osiągną 
górny pułap – prawdopodobnie nie.  
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Narzędzia hydrauliczne 

 
Rys. 8. Zmiany w sposobach zasilania i optymalizacji wykorzy-
stania. [14] 

 
Prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego 

wymaga, aby sprzęt cechował się wysoką niezawodnością dzia-
łania, był ergonomiczny, w wykorzystaniu funkcjonalny i przede 
wszystkim bezpieczny. Z drugiej zaś strony oczekiwania użyt-
kowników na przełomie lat doprowadziły również do innej bardzo 
ważnej zmiany – mobilności wykorzystania. Dotarcie do osób 
poszkodowanych niejednokrotnie jest utrudnione ze względów 
terenowych, oświetlenia, dystansu do przebycia. Stąd też nie 
zawsze tradycyjne rozwiązania z wykorzystaniem np. przewodów 
zasilających pozwalają skutecznie prowadzić działania. Na prze-
łomie lat została udoskonalona technologia wykorzystania 
z alternatywnym źródłem zasilania np. urządzeń z zintegrowa-
nym akumulatorem, czy wersje z silnikiem spalinowym. Pozwoliło 
to również na skuteczne prowadzenie działań przez jedna osobę, 
gdy w przeszłości wymagało zaangażowania co najmniej dwóch 
ratowników. Dodatkowo wybrane urządzenia posiadają również 
kilka różnorodnych funkcji. Przykładem takiego urządzenia są 
mobilne urządzenia gaśnicze z możliwością cięcia/burzenia 
elementów przy użyciu wody.  
 

 
Rys. 9. Wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych [14] 

Zmieniające się zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się występujące 
zagrożenia, a co za tym idzie ewoluują wymagania dotyczące 
służb ratowniczych i ich wyposażenia. Struktury ratownicze 
muszą nadążać za postępującymi zagrożeniami, a nawet próbo-

wać je wyprzedzać. Postęp oznacza ułatwianie życia, ale niesie 
on ze sobą inną jakość zagrożeń, którym strażacy muszą się 
przeciwstawiać, przewidywać je, a także poszukiwać sposobów 
ich neutralizacji. Dlatego nieustannie trwają prace i analizy, 
poszukiwania nowych kierunków i rozwiązań na rzecz ochrony 
ludności i ratownictwa [13]. 

Na przestrzeni lat ustawodawca modyfikował wymagania 
dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, strażaków, standardów 
prowadzenia akcji ratowniczej, niezbędnego sprzętu i wyposaże-
nia. Wraz z rozszerzeniem zakresu działalności PSP z walki z 
pożarami o inne zagrożenia dla życia, mienia i środowiska za-
częto poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych. Działal-
ność PSP opiera się na służbie obywatelom. Nie jest zawieszona 
w próżni, dlatego elastycznie musi reagować na nowe wymaga-
nia. Trzeba liczyć się z tym, że wymagania dotyczące ratowania 
życia ludzkiego będą się zwiększać a nie maleć. Dlatego też 
nowelizacja norm krajowych jak i europejskich doprowadza do 
poprawy, jakości sprzętu i ratownictwa w rozumieniu jego nieza-
wodności, bezpieczeństwa czy ergonomii [13]. Zmiany w struktu-
rach organizacyjnych straży, jak również rozszerzenie jej pod-
stawowej działalności na inne dziedziny wynikały między innymi 
z podnoszeniem poziomu ratownictwa na całym świecie. Mno-
gość różnorakich wydarzeń niekorzystnych spowodowało na 
przestrzeni lat konieczność doskonalenia sprzętu ratowniczego. 
Użyteczność sprzętu była poprawiana poprzez zmniejszenie jego 
gabarytów, wagi i co najważniejsze – zwiększenie skuteczności, 
a także dzięki wykorzystywaniu coraz to nowszych technologii. 
Również rozwój gospodarki rynkowej przyczynił się do zwiększe-
nia konkurencyjności na rynku sprzętu pożarniczego. Producenci 
zostali zmotywowani do ulepszania swoich wyrobów i poprawia-
nia ich parametrów. Powstające coraz nowsze rozwiązania tech-
nologiczne (materiały konstrukcyjne, wykonawstwo) umożliwiają 
zwiększenie parametrów technicznych używanego sprzętu. 
Ponadto zwraca się coraz większą uwagę nie tylko na bezpie-
czeństwo ratowanego człowieka ale również przywiązuję się 
wagę do komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa ratowni-
ka podczas pracy. [7] Zmiany w prawodawstwie, wymaganiach, 
normach i wytycznych są inicjowane szczególnie przez potrzeby 
wynikające ze zmieniających się zagrożeń. W wyniku powstawa-
nia nowych i zmieniających się zagrożeń konieczna jest większa 
specjalizacja podmiotów ratowniczych. Podążając tym tropem 
zauważyć można w ostatnich latach istotny rozwój ratownictwa 
specjalistycznego np. chemicznego, technicznego, wysokościo-
wego itd. Wiąże się to oczywiście z konicznością wyposażenia 
specjalistycznego jednostek oraz właściwym przygotowaniem i 
doskonaleniem zawodowym strażaków-ratowników. [3] 

PODSUMOWANIE 

Stosowanie nowych technologii wpływa i wpływać będzie 
pozytywnie na optymalizację pracy ratowników. Prawdopodobnie 
dzięki łatwiejszemu w obsłudze, sprawniejszemu i wydajniejsze-
mu sprzętowi ratowniczemu strażacy będą mogli w przyszłości 
prowadzić skuteczniej działania, a także zwiększeniu ulegną 
możliwości ratownicze. Co prawda „naszpikowanie” nowocze-
snego sprzętu „elektroniką” przysparzać może pewnych proble-
mów z ich awaryjnością, obsługą czy funkcjonalnością, ale na te 
niedogodności skutecznie powinien reagować system formuło-
wania wymagań techniczno-użytkowych właśnie przez użytkow-
ników końcowych. Kosztem optymalizacji działań będą prawdo-
podobnie wyższe koszty eksploatacyjne. Jednostki straży pożar-
nej powinny liczyć się ze zwiększonymi kosztami serwisu, kon-
serwacji i ewentualnych części zamiennych. [7] Nowe rozwiąza-
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nia stosowane (sprzęt i wyposażenie) pociągają za sobą ko-
nieczność zwiększenia nakładów na działania związane z okre-
sowym serwisem i konserwacją a także ewentualnymi naprawa-
mi. Nowoczesne urządzenia wyposażone są często w na przy-
kład specjalne moduły, czułe urządzenia wymagające częstego 
sprawdzenia, czy też wymiany elementów eksploatacyjnych. 
Stanowi to niekiedy znaczne prawdopodobieństwo czasowego 
wyłączenia sprzętu z eksploatacji, co musi być uwzględniane 
przy zapewnianiu zdolności bojowej poszczególnych jednostek. 
W przyszłości należy liczyć się również ze znaczącym wzrostem 
kosztów użytkowania nowego sprzętu ze względu na silne re-
strykcje ze strony producenckiej, która dla zapewnienia długiego 
użytkowania, czy też zachowania warunków gwarancji wymaga 
specjalistycznych przeglądów i serwisu w krótkich odstępach 
czasu. [7] 
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New technologies in road rescue in the context  
of admittance system requirements  
– Experience of State Fire Service 

 This article contains basic concepts of technical res-

cue and equipment used for rescue operations by Fire 

Protection Units, with purpose to ensure safety, mainly 

over the last thirty years. Moreover this article shows 

purposes, significant changes and assumptions concerning 

the admittance system of products dedicated to ensure 

safety and protection of health and life as well as the main 

changes, trends with reference to equipment used by fire-

fighters on a daily basis. In summary, conclusions were 

drawn. 
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