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WSTĘP 

Niniejszy skrypt powstał na bazie naszych doświadczeń z uczestnictwa w wielu 

warsztatach ratownictwa technicznego Weber Rescue. To również suma doświadczeń 

zawodowych oraz wielu godzin spędzonych na złomowiskach celem poznawania, 

wykonywania i uszczegóławiania technik. Jest to pierwsze wydanie, ale z całą pewnością nie 

ostatnie. Skrypt ten będzie ewoluował równolegle z naszym osobistym rozwojem w tym 

kierunku. Mamy nadzieję, że z czasem zostaną tu dopisane kolejne techniki oraz sposoby. 

Opracowanie to pisaliśmy również z myślą o naszych kolegach. Chcemy, aby 

poszerzyli swoje spektrum umiejętności, a ich działanie stało się skuteczne dla dobra ich 

samych oraz osób, którym niosą pomoc. Wiedza tu zawarta, ugruntowana późniejszymi 

ćwiczeniami praktycznymi, to naszym zdaniem doskonały fundament do prowadzenia 

efektywnych działań ratowniczych. 

Sama książka opisuje przede wszystkim techniki ratownicze. To na nich skupiamy się w 

sposób szczególny. Czytelnik powinien jednak posiadać już podstawy z zakresu taktyki 

działań, budowy samochodów osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zdarzeń 

na drogach oraz przy posługiwaniu się narzędziami hydraulicznymi. Piszemy o tym jedynie, 

jeśli coś nie jest powszechnie wiadome i oczywiste. 

Nie mówimy w tym miejscu, że któraś z technik jest jedynie słuszna. Każdą należy znać 

i umieć wykorzystać, aby mieć jak najszerszy wachlarz możliwości podczas działań. Czasem 

dany wariant się sprawdzi, ale w innej sytuacji już nie. Zawsze trzeba też mieć wyjście 

alternatywne w danej chwili. Mamy ułożony plan A. Nie działa, tak jak się nam wydawało? 

Nie brnijmy w coś, co jest nieskuteczne. Przechodzimy elastycznie do planu B. Dalej nie 

działa? Wykorzystujemy plan C. Przewidujemy też kilka kroków na przód. 

Nadmieniamy, że pozycja ta w żaden sposób nie ma i nie może mieć wymiaru 

komercyjnego. Jest do wykorzystania jedynie do szkolenia wewnętrznego PSP oraz OSP i 

tylko w tym wymiarze zgadzamy się na jej wykorzystanie. 

Na koniec, w szczególny sposób chcielibyśmy podziękować Panu Przemysławowi 

Rembielakowi oraz Bartoszowi Klichowi –instruktorom firmy Weber, którzy swoją postawą 

zarazili nas pasją do tego rodzaju ratownictwa.  
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„Żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć…” 
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ZESPÓŁ RATOWNICZY 

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 

charyzmatycznym jest liderem. Działa to również w drugą stronę. Nie ma skutecznego 

zespołu bez kompetentnego dowódcy, spajającego wszystko w jedną 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 obowiązków. 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 hydraulicznych, odpowiada za 

utworzenie pola sprzętowego, czy zabezpieczenie p.poż.  

Każdy ratownik jest elastyczny i uniwersalny –wiadomo. Elastyczność polega tu na 

tym, że ratownik jednego dnia jest operatorem narzędzi hydraulicznych, drugiego dnia 

odpowiada za ratownictwo medyczne. Podczas jednej akcji taki jednak być nie może. W 

czasie działań ma być najlepszym na świecie specjalistą, ale w swoim wąskim zakresie, który 

mu przydzielono. Jedyna dopuszczalna elastyczność, to sytuacja, w której nasze działanie nie 

przynosi efektu, to płynnie przechodzę do innej techniki, która przynosi oczekiwany skutek.  

Robię dziś pole sprzętowe? To ode mnie zależy jego pełne skompletowanie. Robię 

zabezpieczenie p.poż? Jeśli coś się zapali, to ja w ciągu kilku sekund podam środek gaśniczy. 

Ja obsługuję rozpieracz ramieniowy? W razie konieczności jego użycia, nie będę się rozglądał 

i szukał „chętnego” wśród kolegów. Daną część zadania, za którą jestem odpowiedzialny 

wykonam najlepiej jak potrafię. 

Podział obowiązków to już rzecz indywidualna danego zastępu, sekcji, zmiany, czy 

jednostki. Nie narzucamy jak to ma wyglądać. Kiedy się dzielić funkcjami? Podczas zmiany 

służbowej? Podczas dojazdu? Wszystko jedno, pod warunkiem, że musi to być dla was 

komfortowe i według waszej oceny i praktyki skuteczniejsze. Ale róbcie to –dzielcie się 

obowiązkami zanim wysiądziecie z wozu bojowego. To też wy znacie się najlepiej między 

sobą. Podczas podziału uwzględniajcie predyspozycje członków zespołu.  

W ten sposób podchodzimy do zadania w sposób kompleksowy. Zwiększa to również 

komfort lidera –koordynatora. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wszyscy „rzucają się” do 

hydrauliki, a nikt nie wykonuje stabilizacji. Rozdanie funkcji ustrzeże też przed „zebraniem 
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się konsylium”, które stanie nad operatorem narzędzi i będzie „radzić”, gdyż nie ma nic 

innego do wykonania. 

To także wprowadzenie porządku do naszej układanki. Zaplanowane sytuacje i 

następujące po sobie techniki pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu. 

To uniknięcie „efektu domina” –gdy jedna rzecz zawiedzie, wpływa na niepowodzenie 

kolejnej i kolejnej, a w ogólnym rozrachunku całości. 

Zespół ratowniczy, aby był skuteczny, musi być zgrany. Nikt nie osiągnie tego bez 

ćwiczeń. „Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju” to nie tylko dumnie 

brzmiący komunał. Im więcej ćwiczeń ze zmianą funkcji oraz rotacją ludzi w zespole 

pozwala wyrobić ratownikowi zaufanie do siebie, kolegów oraz sprzętu w każdej sytuacji. 

Zaufanie jest również miarą skuteczności i profesjonalizmu całego zespołu. 

 

 

Rys. Trochę z przymrużeniem oka, ale czy to wygląda i jest profesjonalne? Zastanawiałeś się 

kiedyś, jak wygląda z boku zespół ratowniczy, którego jesteś częścią? 
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POLE SPRZĘTOWE 

Celem uporządkowania działań i uczynienia ich klarowniejszymi na miejscu akcji od 

razu kompletuje się pole sprzętowe. Na macie, w jednym miejscu gromadzi się sprzęt 

niezbędny przy tego typu zdarzeniach. Oprócz zestawu hydraulicznego (nożyce, rozpieracz 

ramieniowy, rozpieracze kolumnowe, mini nożyce, przewody, pompa) gromadzi się tu sprzęt 

taki jak: elementy stabilizacji, kliny pod koła, halligan, zestaw szekli, pasów, pęt i lin, sprzęt 

do zabezpieczenia poduszek gazowych i szyb, wsporniki progowe i płaskie, pokrowce na 

ostre krawędzie, osłony osoby poszkodowanej, gaśnicę i inny sprzęt wedle potrzeb danej 

akcji, standardów danego zastępu, zmiany służbowej, czy jednostki. 

Wbrew pozorom nie opóźnia to rozpoczęcia działań, gdyż wszystko jest kwestią 

podziału zadań w zespole ratowniczym. Rozpoznanie, zabezpieczenie miejsca akcji, itd. 

prowadzone są równolegle. Przy wyznaczonej osobie do stworzenia tego zaplecza 

sprzętowego, powstaje ono niemal natychmiast (skrupulatność od razu przynosi efekty), 

sprzęt znajduje się w jednym miejscu, jest widoczny. Nie traci się czasu na szukanie 

poszczególnego ekwipunku po wszystkich skrytkach samochodu ratowniczego. Jeśli ktoś 

użyje danego sprzętu, winien po użyciu odłożyć go na pole sprzętowe. Unika się w ten sposób 

sytuacji, w której szukamy np. halligana, lecz tracimy czas, bo nie wiemy, gdzie w danej 

chwili leży, gdyż został odłożony w bliżej nieokreślone miejsce. Dodatkowo sprzęt nie ulega 

zbędnemu zanieczyszczeniu. 

 

 

Fot. Pole sprzętowe. 
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Przy tworzeniu pola sprzętowego wymieniliśmy gaśnicę. Zdawałoby się, że standardem 

jest rozwinięcie linii gaśniczej (nawet, jeśli jest to tylko szybkie natarcie), to czemu gaśnica? 

Jeśli przyjeżdżamy na miejsce wypadku i widzimy oznaki pożaru, wiadomo, że użyjemy linii. 

Odwróćmy jednak sytuację. Przyjeżdżamy na miejsce akcji, a oznak pożaru nie ma. Nie 

musimy użyć piany gaśniczej. Prowadzimy działania ratownictwa technicznego. Ilu z was 

Czytelnicy było przy wypadku, w którym podczas takich działań doszło do wybuchu pożaru? 

Nawet gdyby doszło do takiego, według naszej oceny, rzadkiego przypadku, to będzie to 

pożar, który możemy zgasić gaśnicą w zarodku. Gaśnicą, którą użyjemy natychmiast, bo 

weźmiemy ją od razu z pola sprzętowego. A gdyby nie było gaśnicy? Kierowca, który 

(jesteśmy o tym przekonani) zaangażował się już w działania musi je zostawić, pobiec do 

samochodu, włączyć przystawkę, uruchomić autopompę. To samo tyczy się operatora prądu 

wody. Czy to nie jest zbędna strata czasu? W tym miejscu zadajemy pytanie i pozostawiamy 

je bez odpowiedzi. We wstępie piszemy, że nie mówimy, co jest jedynie właściwe. Każdy 

zespół ratowniczy sam musi sobie odpowiedzieć, czy się z tym zgadza, czy nie, co jest dla 

niego szybsze i wygodniejsze. 
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ROZPOZNANIE „360” 

Powszechnie wiadomo, że od początku do samego końca akcji ratowniczej prowadzi się 

rozpoznanie, więc nie będziemy się o tym rozpisywać. Chcemy jednak uczulić na pewne 

sprawy. Rozpoznanie musi być „360”. Co to oznacza? Tyle, że osoba (osoby) prowadzące 

rozpoznanie musi obejść w koło cały pojazd wypadkowy (pojazdy wypadkowe), oraz teren w 

pewnym promieniu wokół miejsca zdarzenia. Powszechnie wiadomo, że osoby 

poszkodowane, które nie zapięły pasów, mogą wypaść z pojazdu i znajdować się nawet dużą 

odległość od auta, którym jechali. Niby oczywiste, ale w ferworze działań ratowniczych 

mamy jednak tendencje do patrzenia „tunelowego”, niż „360”. Podchodzimy do pojazdu 

wypadkowego i jest w nim poszkodowany? Nasze działania zaczynają się skupiać właśnie na 

nim. W tym momencie ulatują inne rzeczy. Przy rozpoznaniu „360” trzeba zrobić 

przysłowiowy krok w tył i spojrzeć na wszystko szerzej.  

Jeśli już mówimy o rozpoznaniu wokół, to koniecznie musimy powiedzieć o 

rozpoznaniu w osi pionowej. Przy każdym zdarzeniu trzeba zejść do pozycji na kolana i 

zajrzeć pod wypadkowe auta. Rozpoznać, czy pod spodem nie znajdują się osoby 

poszkodowane, czy nie ma wycieków, czy jeśli są, to jakie.  

W tym miejscu musimy nawiązać trochę do tematu BHP. Jeszcze spotykamy przypadki, 

w których ratownicy przyjeżdżają do zdarzenia w samych kurtkach ubrania specjalnego, a 

spodnie od tegoż zostawiają w samochodzie. Chodzenie w spodniach od umundurowania 

koszarowego zdaje się wygodne i ergonomiczne, ale z całą pewnością jest niebezpieczne. 

Ratownicy w tym wypadku mają złudne poczucie bezpieczeństwa –przecież mamy kurtki, co 

może stać się nam w nogi? A jeśli powiemy wam, że bardziej bezpieczni jesteście, gdy 

mielibyście założone spodnie specjalne, a góra od „koszarówki”? Pewnie nikt by nam nie 

uwierzył. A na jakiej wysokości są ostre elementy auta wypadkowego? Na wysokości nóg, 

które niezabezpieczone spodniami od „nomeksu” aż się proszą o zranienie. Nachylamy się 

nad wrakiem, pracujemy narzędziami, itd. Wtedy tracimy z pola widzenia nasze nogi. 

Wykonując wymienione prace, skupiamy się na nich i całkowicie zapominamy o kontroli 

bezpieczeństwa nóg. Odwrotnie jest z rękami. Podczas wykonywania prac, nad którymi się 

skupiamy, zawsze kontrolujemy ręce (nawet podświadomie) i zawsze je mamy na widoku. 

Czemu zatem ratownicy mają raczej tendencje do zakładania samych kurtek, a nie spodni? 

Jednak to pytanie retoryczne. Nie namawiamy do zdejmowania kurtek podczas działań. 

Chcieliśmy pokazać, że zakładanie samej góry umundurowania specjalnego jest sytuacją 

najbardziej niebezpieczną, jeśli chodzi o BHP. Zawsze należy zakładać zarówno kurtkę, jak i 
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spodnie. Poza tym, jeśli ratownik ma na sobie tylko spodnie umundurowania koszarowego, to 

zajrzy pod samochód, klęcząc na ziemi, która jest ubrudzona np. rozlanym paliwem? Czy 

raczej tego nie zrobi z czystej wygody, żeby nie prać spodni od razu po powrocie do 

jednostki?  

Wróćmy do rozpoznania pionowego. Ilu z nas podczas działań patrzy w górę? Podczas 

dachowania, przy niezapiętych pasach, ruch odśrodkowy może zadziałać, jak katapulta. 

Spójrzmy na poniższe zdjęcie. Białe prześcieradło przykrywa ludzkie ciało. 

 

 

Fot. Człowiek po dachowaniu znalazł się nad ziemią na wysokości co najmniej 5 

metrów. (Źródło: zdjęcie odnalezione na jednym z portali społecznościowych). 

Dobrą praktyką podczas wykonywania rozpoznania, jest głośne akcentowanie swoich 

spostrzeżeń. Ratownik, który pozyskał informację, np. na jakie paliwo jeździ dany pojazd, 

głośno o tym mówi. To również porządkuje pracę i wywołuje odpowiednie, późniejsze 

zachowania wśród pozostałych ratowników. Zapewne inne jest nastawienie strażaka, gdy 

usłyszy hasło „OLEJ NAPĘDOWY”, inne, gdy usłyszy „BENZYNA”, „GAZ” albo 

„HYBRYDA”. Niemniej jednak najgorzej jest, jak cały zespół nie wie, z czym ma do 

czynienia i być może nie może się skupić na swojej części zadania, bo nie posiada całej 

wiedzy pozyskanej z rozpoznania lub z toku działań. Hasło „AKUMULATOR 

ODŁĄCZONY”, „UWAGA SZYBA” powoduje pewne poczucie bezpieczeństwa lub daje 

informację, że musimy się na coś przygotować –np. na huk rozbijanej szyby. 
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STABILIZACJA -WSTĘP 

Każdy pojazd trzeba od razu ustabilizować. Stabilizacja powinna być czteropunktowa 

(w najgorszym przypadku trzypunktowa).  Wykonuje się ją klockami i klinami z tworzywa 

sztucznego lub drewna. Nie można stosować stabilizacji z mieszanych materiałów w jednym 

punkcie. Łączenie klocków z tworzywa i drewnianych może powodować ślizganie się ich po 

sobie, a tym samym nieskuteczność działania. Sztywność uzyskuje się przez wypieranie 

klocków klinami. Niedopuszczalne jest w dzisiejszych czasach podnoszenie (nawet 

niewielkie) wypadkowego auta i podsuwanie pod niego podbudowy. Nie można również 

robić niskiej podbudowy i wypuszczać powietrza z opon, aby wrak osiadł na podbudowie. 

Ideą prawidłowej stabilizacji jest „zatrzymanie” sytuacji zastanej. 

Nawet, jeśli samochód stoi na płaskim podłożu, powinien być zabezpieczony przed 

toczeniem. Jeśli stabilizację wykonuje więcej niż jeden ratownik, to samo zabezpieczenie 

przed toczeniem powinien wykonywać tylko jeden. Daje to pewność, że toczenie będzie 

zablokowane na jednym kole, w obu kierunkach. Przy dwóch ratownikach wykonujących tą 

czynność istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaklinowanie kół będzie po dwóch różnych 

stronach pojazdu. Wiąże się to z brakiem kontroli i pewności wykonania oraz tym, że obaj 

ratownicy mogą zablokować ruch w tę samą stronę –zabezpieczenie przed toczeniem będzie 

tylko w połowie skuteczne. 

 

 

Fot. Zabezpieczenie przed toczeniem wykonane na jednym kole –przejrzysta kontrola 

prawidłowości wykonania. 
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Coraz bardziej popularne stają się „mechaniczne podpory szybkiej stabilizacji”. 

Skuteczność ich działania jest niezwykle wysoka, czas sprawienia krótki, a koszt zakupu w 

porównaniu do zalet, jakie dają jest relatywnie niski. Rozkłada się je ręcznie na wybraną 

długość, dostawiając do konstrukcji. Całość spina się zamontowanym na nich pasem z 

systemem naciągu, który nadaje sztywność układu pojazd-podpora. Sprawdzają się one bez 

względu na to, czy mamy do czynienia z pojazdem osobowym, ciężarowym, czy autobusem i 

bez względu na to w jakiej znajduje się pozycji –na dachu, boku, na barierze. 

 

 

Fot. Mechaniczne podpory szybkiej stabilizacji. 

Gdy pojazd stoi na kołach, w większości przypadków wystarcza stabilizacja w czterech 

punktach oraz zabezpieczenie przed toczeniem. Wykonaną stabilizację trzeba kontrolować na 

bieżąco w czasie akcji ratowniczej. Elementy nadwozia nowoczesnych pojazdów mają dużą 

masę. Po ich usunięciu odciążone resorowanie pojazdu wypycha nadwozie ku górze. 

Stabilizacja zostaje wtedy luzowana i wymaga poprawienia. W tym wypadku uzasadnione 

jest przerzucenie pasa z naciągiem przez maskę samochodu i zamontowanie jego końców za 

oba koła. Celem tego działania jest ustabilizowanie resorowania, które nie będzie już 

podnosiło nadwozia. Założenia pasa nie zwalnia z ciągłej kontroli skuteczności stabilizacji. 
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WYKONANIE PIERWSZEGO DOSTĘPU DO POSZKODOWANEGO 

Wykonanie dostępu służy do wstępnego zabezpieczenia osoby poszkodowanej: ręczna 

stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa, udrożnienie dróg oddechowych, kontrola funkcji 

życiowych, możliwość podania tlenu, przestrzeń dla lekarza- wykonanie iniekcji, osłona 

poszkodowanego np. przed odpryskami zbijanej szyby. W przypadku zakleszczeń, do jego 

wykonania wystarczy w większości wypadków wybić okno, zgodnie z wszelkimi zasadami 

bezpieczeństwa. W dalszej fazie działań dąży się do otwarcia lub całkowitego usunięcia 

drzwi. Usunięcie drzwi da ratownikom szeroki pogląd na stan zakleszczenia nóg i pozwoli 

podjąć decyzję, co do doboru techniki ich ewentualnego uwolnienia. 

Po wykonaniu dostępu do poszkodowanego, otwarciu lub usunięciu drzwi, ratownik 

będący wewnątrz pojazdu może a nawet powinien ocenić jaką przestrzeń ma poszkodowany. 

Istnieje uzasadniona potrzeba wykonania dodatkowej przestrzeni dla poszkodowanego - 

rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy- wyparcie dachu lub słupka pojazdu tak, aby 

odsunąć dany element od ciała poszkodowanego.  Takie postępowanie daje komfort 

psychiczny dla poszkodowanego i zwiększa szanse lepszej współpracy z uwięzionym a także 

zmniejsza nacisk odkształconych elementów nadwozia na ciało poszkodowanego i w 

końcowym efekcie łatwiejsze uwolnienie. Dokładny opis czynności niezbędnych do 

wykonania dodatkowej przestrzeni zostanie opisany w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

 

 

Fot. Pierwszy dostęp przez okno. 
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ZARZĄDZANIE SZKŁEM –GLASS MANAGEMENT 

Każdy ratownik spotyka na pewnym etapie swojej strażackiej drogi zagrożenie 

związane z szybami samochodowymi. Wiedza o nich wydaje się oczywistością. Ale czy na 

pewno każdy jest świadomy, z jak dużym niebezpieczeństwem ma faktycznie do czynienia?  

Nie zamierzamy opisywać, jak zbudowane są poszczególne rodzaje szyb i jakie 

oczywiste zagrożenia ze sobą niosą. Tę wiedzę zdobywa każdy strażak na wszelkiego typu 

szkoleniach z taktyki działań ratowniczych, a o specyficznych problemach z szybami 

samochodów ciężarowych piszemy w niniejszym opracowaniu w innym miejscu. Nie 

będziemy też pisać, jak ważne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawic, 

przyłbic, gogli itp.), gdyż dla każdego ratownika również jest to standard. Chcemy się skupić 

na aspektach, które zacierają się w ferworze ćwiczeń czy działań ratowniczych lub po prostu 

nie są dla wszystkich oczywiste.  

 

Pył szklany 

Wielu z nas na zdjęciach kolegów strażaków z zachodniej Europy, a coraz częściej 

także z Polski, zauważy, że podczas pracy używają masek pyłowych. Czemu je zakładają? Bo 

są świadomi, jakie zagrożenie niesie ze sobą pył szklany. Powstaje on podczas cięcia szyb 

klejonych. Zawsze, niezależnie od tego, czy tniemy je ręczną piłą, czy szybkim brzeszczotem 

elektrycznej piły szablastej. Jest tak drobny i delikatny, że ledwo się go zauważa. Wdychanie 

pyłu szklanego może jednak powodować poważne komplikacje zdrowotne.  

Ze względu na szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka pyły można podzielić na te o 

działaniu: drażniącym, zwłókniającym, kancerogennym i alergizującym. Może on podrażnić 

drogi oddechowe, a także doprowadzić do uszkodzenia pęcherzyków płucnych, pylicy, a 

nawet nowotworów. Maska pyłowa typu P3 skutecznie przed tym zabezpieczy.  



Paweł Karabin, Rafał Podlasiński 

15 
 

 

Fot. Pył szklany wytworzony przy cięciu halliganem. Źródło: Weber Rescue. 

 

 

Fot. Pył szklany wytworzony przy cięciu piłą szablastą. Źródło: Weber Rescue. 
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Fot. Świadomy zagrożeń ratownik przygotowany do działań z szybami samochodowymi: 

pełna ochrona oczu, na szyi maska pyłowa gotowa do natychmiastowego użycia 

 

Oprócz maski pyłowej skutecznym i niezwykle prostym zabezpieczeniem przed pyłem 

szklanym oraz ostrymi drobinami jest unikanie bezpośredniego kontaktu z rozbitym szkłem. 

Jeśli ratownik rozbił szybę, nie powinien wypychać jej rękawicą. Istnieje duże ryzyko, że 

zaraz odruchowo przetrze ręką spocone czoło. Zanieczyszczenia szklane z rękawicy 

podrażnią skórę i oczy, przenikną do organizmu przez spojówki.  

Do wypchnięcia szyby i pozostałości szklanych doskonale nadają się elementy 

przeznaczone do zabezpieczania ostrych fragmentów wraku, krawędzie ręcznych pił do szyb, 

klucze, śrubokręty, chwytaki do zapinek itp. Jednocześnie niezwykle ważne jest osłonięcie 

osoby poszkodowanej kocami bądź specjalnymi tarczami z tworzywa sztucznego.  

Wielu ratowników z zachodniej Europy zanim wybije w samochodzie szyby, rozkłada 

pod samochodem foliowe płachty, na które wypada szkło. Następnie płachta wraz ze 

szklanym odpadem jest usuwana, a zagrożenie całkowicie usunięte. Skrupulatność procentuje 

– w takim przypadku nie ma już możliwości poślizgnięcia się czy odstawienia na 

zanieczyszczone podłoże np. sprzętu ratownictwa medycznego. 
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Fot. Wypchnięcie rozbitej szyby za pomocą tarczy z tworzywa sztucznego. 

 

Fot. Wypchnięcie szyby za pomocą osłony na ostre krawędzie. 



Paweł Karabin, Rafał Podlasiński 

18 
 

Zarządzanie szybami 

Jeśli podczas zdarzenia niezbędne będzie użycie narzędzi hydraulicznych (do cięcia, 

rozpierania, ściskania czy ciągnięcia elementów karoserii), a więc ingerencja w konstrukcję 

auta, wszystkie szyby należy bezwzględnie usunąć. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie 

uwalniania poszkodowanego, jeśli się tego nie wykonało, gdyż ratownik nigdy nie będzie 

wiedział, czy lub kiedy i która szyba ulegnie zniszczeniu. Parafrazując słowa jednego z 

naszych instruktorów/mentorów: „Zadaniem strażaka, a tym bardziej kierującego działaniem 

ratowniczym, jest zarządzanie sytuacją. Jeśli ratownik jest niestaranny w swym działaniu i w 

tym wypadku nie wie, kiedy szyba ulegnie zniszczeniu, to nie on zarządza sytuacją, ale 

sytuacja zarządza nim”. 

Odstępstwem od tej reguły mogą być sytuacje, w których ewakuacja osoby 

poszkodowanej musi być natychmiastowa. W tym wypadku wybijamy jedynie szyby w 

obrębie osoby uwięzionej. 

W przypadku szyb hartowanych dobrą praktyką jest oklejenie ich przed wybiciem. 

Szczególnie jest to ważne, jeśli znajduje się ona niedaleko osoby poszkodowanej. Część 

szkła, mimo osłonięcia i/lub przykrycia poszkodowanego, może się bowiem przedostać przez 

zastosowane osłony i np. zanieczyścić rany. Szybę okleja się szerokimi taśmami 

samoklejącymi, które są dostępne w każdym sklepie papierniczym (tanie taśmy pakowe, 

wykorzystywane do zamykania opakowań kartonowych). W komplecie można nabyć też 

oklejarki (tzw. dyspensery), oraz szerokie folie zabezpieczające szyby okienne, które 

ułatwiają oklejanie. Oklejona szyba nie rozpada się w sposób niekontrolowany, lecz pozostaje 

w całości, w postaci szklanej tafli.  

Jeszcze inny sposobem zabezpieczenia szyby jest oklejenie jej folią samoprzylepną. Skraca to 

czas pracy ratowników i ułatwia usunięcie tłuczonego szkła. Istotne jest aby nie oklejać nadwozia i 

uszczelek tylko samą szybę. 
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Fot. Hartowana szyba celowo oklejona jest tylko w połowie, by pokazać efekt oklejenia. 

 

Czym wybijać? 

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi służących do usuwania szyb. Tych klejonych 

pozbywamy się za pomocą pił ręcznych bądź elektrycznych pił szablastych. W przypadku 

szyb hartowanych wybór jest ogromny: zbijaki-punktaki, zbijaki sprężynowe, specjalne noże 

ratownicze, breloki czy młotki. Każdy z tych przyrządów ma wiele zalet, ale też wad. 

Niektóre z nich w ogóle się nie nadają do tego typu pracy, a nazwa „zbijak do szyb” jest 

dużym nadużyciem. Najważniejsze, by szyby usuwać sprawdzonym w praktyce, 

przeznaczonym do tego celu narzędziem, a nie narzędziami hydraulicznymi, narzędziami typu 

halligan tool czy tanimi nożami ratowniczymi ze sklepów dyskontowych, które w 

rzeczywistości nie działają. 
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Fot. Narzędzia do wybijania szyb: 1 – zbijak-punktak, 2 – zbijak sprężynowy, 3 – 

profesjonalny nóż ratowniczy, 4 i 5 – tanie noże ratownicze, 6 i 7 – młotki, 8 – brelok. 

 

Zbijak-punktak: aby zadziałał, należy docisnąć jego wierzchołek mocno do szyby. 

Zamontowany wewnątrz mechanizm sprężynowy odbija, przekazując siłę na ostry grot 

zbijaka. Należy jednak uważać, by narzędzie wciskać z wyczuciem (wymagane jest 

wcześniejsze przećwiczenie), gdyż zbyt mocne użycie siły może spowodować, że ręka 

ratownika dostanie się do auta i będzie narażona na zetknięcie ze spadającym szkłem. Aby 

tego uniknąć, rękę powinno się zaprzeć o stały element drzwi i operować samą dłonią. 

Zbijak sprężynowy: działa na zasadzie ręcznego odciągnięcia sprężyny. Zwolnienie 

naciągu przekazuje siłę na grot zbijaka. W tym wypadku wniknięcie ręki do wnętrza auta jest 

praktycznie niemożliwe, jednak zbyt mocny naciąg (co bardzo prawdopodobne w ferworze 

działań i u użytkowników nieobytych z tym przyrządem) niszczy sprężynę, czyniąc zbijak 

bezużytecznym. 

Noże ratownicze: do kupienia za kilkanaście do nawet kilkuset złotych. Za ich pomocą 

można ciąć pasy bezpieczeństwa, a dzięki zamontowanym niewielkim piłom nawet klejone 

szyby. Cechą wspólną ich budowy jest ostry szpikulec/grot. Wybicie szyby polega na 

uderzeniu grotem w szybę. W mojej ocenie to wada, gdyż z zasady należy unikać uderzeń w 

konstrukcję wraku, również w szyby. Niemniej jednak są noże, które rozbijają szybę przy 

niedużej, praktycznie niezauważalnej sile uderzenia.  Uczulam, że nie sprawdzą się tu tanie 
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noże (dostępne nawet w sklepach dyskontowych), gdyż wybicie szyby za ich pomocą jest 

wręcz niemożliwe lub wymaga użycia dużej siły, co mija się z celem.  

Młotki ratownicze: mają te same zalety i wady, co noże. Niestety, tanie młotki z 

dyskontów mogą okazać się nieprzydatne w działaniach. Czytelniku, czy używałeś kiedyś 

standardowego młotka z torby PSP R1? 

Breloki: rzadko spotykane w wyposażeniu samochodów ratowniczych, ale za to coraz 

częściej znajdziemy je w kieszeniach ubrań specjalnych ratowników – jako dodatkowe 

wyposażenie osobiste. Jeśli ratownik świadomie doposaża się w takie urządzenie, z reguły 

wybiera sprzęt sprawdzony, który działa bez zarzutu. 

Skrzynka ze sprzętem pomocniczym 

Jednym ze standardów stosowanych podczas akcji ratownictwa technicznego jest 

utworzenie pola sprzętowego. Z reguły jest to plandeka, na którą od razu wykłada się 

narzędzia niezbędne do działań. Aby skrócić czas tworzenia takiego zaplecza, drobny sprzęt – 

np. oklejarkę, zapasowe taśmy klejące, zbijak, kilka masek pyłowych, piłę ręczną, okulary 

ochronne – można zebrać do jednej skrzynki. Można w niej także umieścić sprzęt do 

zabezpieczenia pojazdu oraz pomocniczy: klucze oczkowe do odkręcania klem 

akumulatorów, taśmę izolacyjną, osłona na kierownicę, nóż do cięcia pasów, cęgi, 

kombinerki, niewielkie kliny drewniane lub z tworzywa sztucznego, taśma miernicza, 

markery do oznaczania miejsc cięcia, chwytak do zapinek tapicerskich (przyrząd idealnie 

nadający się do zrywania uszczelek, osłon, tapicerki samochodowej, celem odsłonięcia miejsc 

występowania generatorów gazowych). 

Zgromadzenie całego drobnego sprzętu w jednym miejscu zdecydowanie porządkuje 

działania (jak zresztą całe pole sprzętowe), sprawia, że zadania są staranniej wykonywane,  a 

jednocześnie skraca czas użycia narzędzia. Ratownik odpowiedzialny za skompletowanie 

pola sprzętowego wyjmuje z auta tę jedną skrzynkę, zamiast tracić czas na przyniesienie kilku 

różnych narzędzi. Powinniśmy przecież dążyć do sytuacji, w której gdy prosimy o zbijak czy 

klucz 10, niemal w tym samym momencie je dostajemy.  
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Fot. Narzędzia ze skrzynki: 1 - osłona na kierownicę, 2 - okulary ochronne, 3 -maski 

pyłowe, 4 – marker, 5 - oklejarka, 6 - klucze płasko-oczkowe, zbijak, cęgi boczne, 7 - piła 

do szyb, 8 - klin z tworzywa, 9 - nóż, 10 - chwytaki tapicerskie, 11 -nóż do pasów, taśma 

izolacyjna, taśma miernicza. 
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WYKONANIE DOSTĘPU DO NÓG 

Sytuacja zawsze komplikuje się, jeśli są zakleszczone nogi osoby poszkodowanej. W 

zależności od sytuacji należy odgiąć kolumnę kierownicy lub całą deskę rozdzielczą. W tym 

wypadku niezbędny okazuje się boczny dostęp przez drzwi. Co prawda metoda dostępu do 

nóg podczas wypadków będzie wykonywana na samym końcu, lecz powtarza się przy każdej 

technice, zatem piszemy o tym na początku opracowania. Za każdym razem musimy brać pod 

uwagę niebezpieczeństwo aktywowania poduszek powietrznych, zwłaszcza tych kolanowych. 

Aby wyprzeć najszybciej kolumnę kierownicy, należy umieścić jedno ramię rozpieracza 

pod kolumnę, a drugie wyprzeć o próg pojazdu. Wcześniej należy zdjąć uszczelki oraz 

wykładziny, aby pozbyć się efektu ślizgania się ramienia rozpieracza po progu. Jak widać to 

prosty sposób, który nie wymaga wykonywania cięć w progu, bądź w słupku A, które są 

elementami bardzo wzmocnionymi w nowych konstrukcjach. 

 

 

Fot. Wypychanie kolumny kierownicy przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 

 

Jeśli nie ma możliwości odgięcia kolumny kierownicy od strony kierowcy, można to 

zrobić od strony pasażera. Jedno ramię rozpieracza umieszczamy pod kolumną kierownicy, a 

drugie wypieramy o obudowę dźwigni zmiany biegów (element wzmocniony). Należy jednak 

zdjąć tapicerkę w obrębie dźwigni zmiany biegów, aby ramię wyprzeć o wzmocniony metal, a 

nie o słabą dźwignę. Wypieranie o inny element niż wzmocnienie skrzyni biegów może być 
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nieskuteczne, a zarazem niebezpieczne. W wielu pojazdach w tej okolicy umieszcza się tzw. 

SRS –system, który steruje otwieraniem poduszek powietrznych.  

 

 

Fot. Wypychanie kolumny kierownicy od strony pasażera poprzez wyparcie o 

wzmocnioną obudowę skrzyni biegów. 

 

Odgięcie kolumny kierownicy może odbyć się przy pomocy rozpieracza kolumnowego. 

Po prostu wstawiamy cylinder pod kolumnę i wypieramy. Najprawdopodobniej będzie trzeba 

na podłogę wstawić płaski wspornik, gdyż podłoga jest dość słabym elementem i końcówka 

rozpieracza może w nią wnikać. 
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Fot. Wyparcie kolumny kierowniczej przy pomocy rozpieracza kolumnowego. Tu pojazd w 

pozycji „kołami do góry”. 

 

W razie konieczności odgięcia całej deski rozdzielczej, trzeba zdjąć jej boczne 

plastikowe osłony. Powoli to nam zlokalizować poprzeczne rurowe wzmocnienie. Jedno 

ramię rozpieracza, jak w poprzednim przypadku wypieramy o próg, a drugie wypieramy pod 

rurą wzmacniającą. Wstępnie ramię będzie wnikało w plastikową deskę rozdzielczą, aż 

dojdzie do metalowego wzmocnienia. Takie odgięcie deski rozdzielczej możemy wykonywać 

zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. 
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Fot. Wypychanie deski rozdzielczej przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 

 

Innym sposobem odgięcia całej deski rozdzielczej jest wyparcie odpowiednio długiego 

rozpieracza kolumnowego między fotelami. Ważne jest jego osadzenie na pewnym punkcie, 

płaskim wsporniku lub podbudowie drewnianej. Końcówkę rozpieracza, która ma za zadanie 

wypchnąć deskę rozdzielczą należy również wyprzeć o płaski wspornik lub element 

drewniany. Nieskuteczne jest użycie nieuzbrojonej końcówki, gdyż wcina się ona w plastiki, 

nie odpychając deski rozdzielczej. 
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Fot. Wyparcie rozpieracza kolumnowego miedzy siedzeniami osadzonego na 

podbudowie z drewna. 

 

 

Fot. Końcówka po stronie wypierającej deskę rozdzielczą, osadzona na desce kantówce. 
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Odgięcie deski rozdzielczej można wykonać jeszcze na dwa sposoby: przy pomocy 

rozpieracza kolumnowego lub rozpieracza ramieniowego. W obu przypadkach należy użyć 

również nożyc, w celu wykonania cięć odprężających. Cięcia te wykonuje się u podstawy 

słupka A. To jest dużym minusem tych dwóch sposobów, gdyż w przypadku nowoczesnych 

konstrukcji, to miejsce może być niezwykle wzmocnione, co eliminuje tą metodę. Jednak, jak 

już pisaliśmy, warto mieć je w swoim „arsenale”. 

Jeśli używamy rozpieracza kolumnowego, należy wykonać dodatkową podbudowę 

słupka B. Zapobiegnie to zapadaniu się podłogi w tym miejscu, a efekt wypierania będzie 

znacznie lepszy. Wstawia się rozpieracz kolumnowy i wstępnie wypiera o wspornik progowy 

i deskę rozdzielczą. Następnie przecina się słupek A (jego część nad maską) oraz robi jego 

nacięcie u podstawy. W dalszej kolejności dokonujemy już właściwego wypierania. Istnieje 

niewielkie niebezpieczeństwo ślizgania się wspornika progowego. W takim wypadku 

kolumnę wypieramy o zaciśnięty na progu rozpieracz ramieniowy. 

 

 

Fot. Wypychanie deski rozdzielczej rozpieraczem kolumnowym. Zaznaczona dodatkowa 

podbudowa oraz miejsca cięć. 

 

Jeśli chcemy odgiąć deskę rozdzielczą rozpieraczem ramieniowym, wówczas najpierw 

robimy dwa nacięcia w podstawie słupka A –równoległe w stosunku do podłoża oraz w 
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stosunku do siebie. Oba nacięcia powinny być oddalone od siebie, nie więcej niż kilkanaście 

centymetrów. Nacięty element odginamy szeroko przy pomocy zaciśniętego rozpieracza 

ramieniowego. Powstaje na w ten sposób wnęka w kształcie litery C. W to nacięcie wkładamy 

ramiona rozpieracza i wypieramy, uzyskując przestrzeń do nóg poszkodowanego. Niezwykle 

ważna jest tu skuteczna podbudowa słupka A, którą należy skontrolować przed wypieraniem. 

 

 

Fot. Miejsce nacięć podstawy słupka A. 

 

 

Fot. Wyparcie powstałego nacięcia i odchylenie deski rozdzielczej.  
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Jeśli uzyskamy już dostęp do nóg, a mamy do czynienia z zakleszczeniem stóp 

poszkodowanego w pedałach, należy je usunąć przy pomocy mini nożyc. Jeśli nie ma miejsca 

na umieszczenie w tej przestrzeni ich ostrzy, najłatwiej założyć na pedały pętlę z taśmy 

alpinistycznej. Wyrywanie można wspomóc rozpieraniem rozpieracza ramieniowego, 

zapartego o próg pojazdu. 

 

 

Rys. Wyrywanie pedałów przy pomocy taśmy alpinistycznej i rozpieracza ramieniowego 

zapartego o próg pojazdu. 

 

W przypadku, gdy pojazd leży na boku lub dachu, dość prostym sposobem dostania się 

do zakleszczonych stóp osoby poszkodowanej jest wykonanie szerokiego otworu w podłodze. 

Jest to jeden ze słabszych elementów samochodu, więc sforsowanie go nie przysparza 

większych trudności. Najpierw przy pomocy halligana wykonuje się szczelinę na tyle szeroką, 

aby można było w niej osadzić końcówki rozpieracza ramieniowego. Zwykle do wykonania 

tej szczeliny wykorzystuje się fabryczny otwór konserwacyjny znajdujący się w większości 

aut. Następnie rozpiera się ten poszerzony otwór równolegle do ziemi. Drugie rozpieranie 

otworu wykonuje się prostopadle do ziemi (prostopadle do pierwszego ruchu). Następnie przy 
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pomocy noża należy wyciąć i wyjąć tapicerkę. Nie ma możliwości zaczepienia i skaleczenia 

nóg osoby poszkodowanej, gdyż w tym miejscu nogi będą chronić wycieraczki bądź 

dywaniki, które również na koniec się wyjmuje. 

 

 

 
 

Fot. Pierwsze rozpieranie równolegle do ziemi. 
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Fot. Drugie rozpieranie prostopadle do pierwszego. 

 

 
 

Fot. Dostęp do stóp przez otwór w podłodze. 
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Fot. Wykonywanie dostępu do stóp przez otwór w podłodze. 
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CROSS-RAMMING 

Jest to doskonała metoda uzyskiwania przestrzeni wokół osoby poszkodowanej poprzez 

stosowanie wypierania. Docelowo w tej technice wypiera się pojazd do jego pierwotnego 

kształtu. Oprócz przestrzeni, w znaczny sposób redukowane są naprężenia powstałe w wyniku 

zderzenia. Bywa tak, że zakleszczone drzwi, po zastosowaniu cross-ramming, można 

swobodnie otworzyć ręcznie. Poza tym, jeśli nawet będziemy zmuszeni do użycia nożyc, to 

praca nimi będzie znacznie łatwiejsza, w porównaniu do tej, na zdeformowanym wraku. 

Głównym narzędziem wykorzystywanym w tej technice jest rozpieracz kolumnowy. W pracy 

przydają się również wszelkiego rodzaju wsporniki, drewno a nawet halligana. Metoda nie ma 

zbyt wielu ograniczeń. Wypierać można każdy element, pod dowolnym kątem (w pionie, 

poziomie, na skos). 

 

 

Fot. Cross-ramming wykonywany pod kątem. Wyparcie o płaski wspornik. 

 

Cross-ramming doskonale sprawdza się przy zderzeniach bocznych. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na stabilizację. Po wykonaniu wypierania należy ją bezwzględnie poprawić, 

gdyż przywrócenie wraku do jego pierwotnego kształtu najprawdopodobniej ją zluzuje. 

Cross-ramming jest na tyle uniwersalny, że można nim wspomagać praktycznie każdą 

inną technikę. Nawiążemy jeszcze do niego w dalszych miejscach opracowania. 
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Fot. Uderzenie boczne z drzewem. Rozpoczęcie cross-ramming. 

 

 

Fot. Cross-ramming –kontynuacja wypierania. 
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Fot. Uzyskanie kilkunastu centymetrów przestrzeni między słupkiem, a osobą 

poszkodowaną. 

 

 

Fot. Opuszczenie kolumny rozpieracza o kilkanaście centymetrów polepsza efekt 

uzyskiwania przestrzeni. 
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CROSS-RAMMING PRZY UDERZENIU W TYŁ I PRZÓD SAMOCHODU 

Szczególnym przypadkiem techniki cross-ramming są sytuacje, w których samochód 

osobowy został uderzony z tyłu. Powoduje to zgniot jego podłużnic oraz przemieszczenie się 

tylnej kanapy do przodu. Niesie to za sobą diametralne zmniejszenie przestrzeni wokół osób 

poszkodowanych, znajdujących się z tyłu.  

W celu zwiększenia przestrzeni z tyłu pojazdu, wypiera się rozpieracz kolumnowy o 

wzmocnione elementy. Najlepiej sprawdza się tu podstawa słupka B oraz szkielet klatki 

bezpieczeństwa, w okolicy siedzenia tylnej kanapy. Wstępne wyparcie zredukuje również siły 

niezbędne do wykonania cięcia odprężającego w progu pojazdu. Po nacięciu wykonuje się 

dalsze wypieranie.  

W adekwatny sposób postępuje się z przodu, przy mocnych zderzeniach, w których 

blok silnika niemal wniknął do klatki bezpieczeństwa. Po wykonaniu obu technik, niezwykle 

ważna jest kontrola stabilizacji. 

 

 

Fot. Cięcie odprężające w progu pojazdu. 
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Fot. Technika cross-ramming umożliwiająca uzyskanie przestrzeni z tyłu pojazdu. 
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USUWANIE DRZWI 

Jak wspomniano w rozdziale „Wykonanie dostępu do poszkodowanego”, często zmuszeni 

będziemy wyważyć lub całkowicie usunąć drzwi. W pierwszej kolejności należy podjąć 

decyzję, czy samo wyważanie wystarczy. Jeśli tak, swoje działanie rozpoczniemy od strony 

zamka. Po wyważeniu drzwi, zawsze trzeba zabezpieczyć przed zamknięciem linką lub 

taśmą. Jeśli decydujemy się usunąć je całkowicie, można to zrobić na dwa sposoby: wyważyć 

zamek, odchylić drzwi na szerokość, a potem wyrwać/odciąć zawiasy (rozpoczynamy od 

górnego) lub od razu dostać się od strony zawiasów. Która z tych trzech opcji będzie 

wykorzystana zależy już od sytuacji na miejscu działań. Jeśli będzie to całkowite usunięcie 

drzwi przednich, osobiście proponujemy zrobić to od strony zawiasów. Dlatego, że po 

wyrwaniu zawiasów, w większości przypadków zamek puści już sam, po ręcznym otwarciu. 

Nie tracimy zbędnie czasu na wstępne wyrywanie zamka, który może sprawić dodatkowo 

wiele kłopotów. Często odrywa się niecałkowicie od metalowej, miękkiej konstrukcji drzwi i 

zwyczajnie się „ciągnie” spowalniając skuteczne wyważenie.  

Jeśli decydujemy się jednak na wyważanie od strony zamka lub są to po drzwi tylne, 

które to wymuszają, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza z nich to wypieranie 

się o mocne punkty. W przypadku wypierania jednego ramienia rozpieracza o konstrukcję 

nadwozia, nie ma z tym większego problemu. Pewne utrudnienie pojawia się z przyłożeniem 

końcówki rozpieracza na wyrywanych drzwiach. Trzeba to zrobić na jego szkielecie. Często 

ratownicy zamiast o szkielet zapierają końcówkę na ich poszyciu, zrywając je, nie osiągając 

efektu wyrywania.  
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Fot. Wyrywanie drzwi wypierając ramię o ich wzmocniony szkielet, a nie poszycie. 

 

Wyważenie znacznie jest ułatwione, jeśli rozpieranie rozpoczniemy nad zamkiem, aż do 

momentu, w którym utworzy się szczelina pod nim, która już umożliwia wsadzenie końcówek 

rozpieracza. Jeśli już jesteśmy pod zamkiem, wypieramy ramiona rozpieracza aż do 

wyrwania. Bezpośrednią oznaką informującą nas o tym, że zamek może być wyrwany 

niecałkowicie, powodując niekorzystne „ciągnięcie” jest pionowe pękanie lakieru wokół 

zamka. W tym momencie należy zmienić położenie końcówek ramion i osadzić je głębiej, a 

najlepiej już pod zamek. 

Na koniec, aby skutecznie i właściwe wyważyć drzwi, należy prawidłowo ułożyć 

rozpieracz ramieniowy. Większość ratowników robi to pod kątem prostym w stosunku do 

wypieranego elementu. To błąd. Oba ramiona dają wtedy efekt miażdżenia obu punktów, o 

które są zaparte. Powoduje to dodatkowe deformacje i siły, które raczej utrudniają otwarcie. 
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Należy to zrobić pod kątem 45 stopni. Wtedy ramię zaparte o nadwozie przejmuję rolę 

swoistej podstawy. Drugie ramię wykonuje ruch wyrywający drzwi. 

 

 

Fot. Prawidłowe ustawienie rozpieracza ramieniowego pod kątem 45 stopni do 

wyrywanego elementu. 

 

W tym miejscu od razu nawiążemy do prawidłowego trzymania nożyc. Większość ma 

tendencje, to przykładania ich prostopadle do osi ciętego elementu. Konstrukcja nożyc jest 

taka, że podczas cięcia ich prawe ostrze unosi się ku górze. Ostatni etap cięcia nożycami 

powoduje ich skręcanie i narażenie na złamanie ostrzy. Wystarczy opuścić prawe ostrze na 

godzinę 4 (patrząc z pozycji operatora narzędzia), w stosunku do płaszczyzny cięcia 

(płaszczyzna cięcia jest prostopadła do osi ciętego elementu). Na początku, gdy siły są 

najmniejsze, nożyce w sposób naturalny ustawiają się prostopadle do osi ciętego elementu. 

Gdy siły cięcia są największe, nożyce są już w prawidłowej pozycji, a ich wykorzystanie jest 

najefektywniejsze i nie ma zagrożenia wyłamania ostrzy. Efekt skrętu nożyc jest doskonale 

widoczny na profilach (np. słupki), a mniej widoczny na elementach płaskich (np. dach). 
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Fot. Prawe ostrze jest opuszczone niżej (na godzinę 4 –patrząc z pozycji operatora 

narzędzia), w stosunku do płaszczyzny cięcia (płaszczyzna cięcia jest prostopadła do osi 

ciętego elementu).  

 

 

Fot. Opuszczenie prawego ostrza poniżej płaszczyzny cięcia spowodowało naturalne 

ułożenie nożyc prostopadle do ciętego elementu. 
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W celu rozpoczęcia usuwania drzwi (bez względu na sposób), należy w pierwszej 

kolejności należy utworzyć szczelinę do wstawienia końcówek ramion rozpieracza. Szczelina 

taka będzie w wielu przypadkach od razu dostępna, ze względu na deformację powypadkową 

pojazdu. Jeśli nie, można ją uzyskać na kilka sposobów.  

Na wstępie przestrzegamy przed zgniataniem nadkoli (co jeszcze jest techniką dość 

powszechną), szczególnie jeśli mamy do czynienia z samochodami francuskimi. Francuscy 

producenci, montujący w samochodach system START-STOP (system gaszenia i 

uruchamiania silnika na czerwonym świetle) umieszczają w nadkolach specjalne generatory. 

Przecięcie ich lub zgniot powoduje emisję rakotwórczego gazu. Jeśli nadkole jest zniszczone 

w skutek wypadku, wówczas jesteśmy bezpieczni, a szczelina już będzie wyraźna. Jeśli 

nadkole jest jednak nieuszkodzone, wykorzystajmy inny sposób otrzymania szczeliny. 

Powszechnie znane jest zgniatanie drzwi w okolicy zamków lub zawiasów. Można 

również wykorzystać rozpieracz ramieniowy, wstawiony w okno pod kątem 45 stopni 

(według nas jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda) lub wykonać nim szczypnięcie 

poszycia słupka C, jeśli otwieramy akurat tylne drzwi. Pomoże to nam jednocześnie 

zlokalizować położenie generatorów gazowych. 

 

 

Fot. Szczypnięcie słupka C, dające szczelinę do wypierania drzwi i lokalizujące 

generatory gazowe. 
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Fot. Uzyskanie szczeliny 

 

Najprościej i najszybciej jednak wykorzystuje się do tego halligan. Przy pomocy 

chwytaka do zapinek tapicerskich zrywamy obudowę kierunkowskazu. Wkładamy tam 

szpikulec halligana i używamy go jako dźwigni. Ruch wykonujemy w dwóch kierunkach. 
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Wykonaną w ten sposób szczelinę możemy dalej poszerzać płaską końcówką narzędzia (już 

bezpośrednio we wnętrzu szczeliny). 

 

 

Fot. Wykonanie szczeliny przy pomocy halligana, poprzez wejście w otwór po 

kierunkowskazie. 
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USUWANIE CAŁEGO BOKU POJAZDU 

Czasem sytuacja będzie wymagała szerokiego dostępu do poszkodowanego od strony 

jednego z boków pojazdu. W tym celu usuwa się go w całości. Jest to szczególnie przydatna 

technika, jeśli samochód osobowy wjechał pod ciężarowy, lub inny, a nie ma możliwości 

wykonania techniki tunelowania (opisana w dalszej części tego opracowania) lub gdy nie ma 

czasu na zdjęcie całego dachu. 

Można to zrobić przez wcześniejsze usunięcie drzwi. Na koniec usuwa się słupek B. 

Środkowy słupek można odciąć przy pomocy nożyc. Pamiętajmy o wcześniejszym usunięciu 

tapicerki, celem zlokalizowania generatorów gazowych oraz przecięciu pasa. Może się okazać 

to jednak niemożliwe przez znacznie wzmocnioną konstrukcję słupka (wiele warstw, 

dodatkowe elementy, specjalnie utwardzone materiały). W tym celu należy wykorzystać 

technikę wyrywania. Można ją wykonać rozpieraczem ramieniowym lub kolumnowym. 

 

 

Fot. Przekrój przez wzmocniony słupek B. Wzmocnienie mogące uniemożliwić 

wykonanie standardowych technik. 
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Fot. Przekrój przez wzmocniony słupek B u jego podstawy. Wzmocnienie mogące 

uniemożliwić wykonanie standardowych technik. 

Technika wyrywania ma za zadanie uniknąć ingerowania we wzmocnione elementy, 

które mogłyby uszkodzić nożyce. Siły wyrywające powodują, że pękają słabsze elementy 

zgrzewane, które łączą wzmocniony słupek z dachem oraz podłogą. Jeśli wykonujemy 

technikę wyrywania za pomocą rozpieracza ramieniowego, wstawiamy go między słupek B 

oraz dach, pod kątem 45 stopni. Wcześniej trzeba zdjąć wszystkie uszczelki, żeby pozbyć się 

ślizgania rozpieracza. Wyparcie powinno wyrwać słupek od dachu. Jeśli to nie stanie się za 

pierwszym razem, czynność powtarzamy po drugiej stronie słupka.  
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Fot. Wyrywanie słupka B przy pomocy rozpieracza ramieniowego, pod kątem 45 stopni. 

 

Można oderwać słupek B od dachu również przy pomocy rozpieracza kolumnowego. 

Wypieramy go o wspornik progowy, zamontowany na progu auta, a dach. Robimy to w 

okolicy słupka. Niezwykle ważna jest tu dodatkowa podbudowa pod progiem, w miejscu 

wypierania kolumny. 
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Dół słupka wyrywamy rozpieraczem ramieniowym, wypierając go o wzmocnione 

elementy. Słupek u dołu można wyrwać całkowicie lub tylko odgiąć go do pozycji, która jest 

nam wystarczająca. 
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Fot. Wyrywanie słupka B od podłogi. 

Fot. Wyrywanie słupka B od podłogi. 
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Usunięcie boku można wykonać „na raz”, bez wcześniejszego wyrywania oddzielnie 

drzwi. Możemy to zrobić rozpoczynając od przednich zawiasów postępując ku tyłowi, jak 

również od tylnych drzwi, postępując ku przodowi. W przypadku słupka B postępujemy jak 

opisano wyżej. 

 

Fot. Usunięcie całego boku, rozpoczęte od tylnych drzwi.  

 

Fot. Usunięcie całego boku, rozpoczęte od tylnych drzwi.  
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Niekiedy samo usunięcie boku jest niewystarczające. Aby wykonać pełniejszy dostęp 

do osoby poszkodowanej, można po przecięciu słupka A oraz C odgiąć dach ku górze przy 

pomocy rozpieracza kolumnowego. Otrzymujemy szeroki dostęp, bez potrzeby odcięcia 

całego dachu. Zyskujemy czas, oraz unikamy cięcia aż czterech słupków. Pamiętać należy 

przy tym o usunięciu lub przecięciu szyb. 

 

 

Fot. Odgięcie dachu ku górze przy pomocy rozpieracza kolumnowego. 
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Fot. Uzyskana przestrzeń po odgięciu dachu. Tu dodatkowo metoda 3-cich drzwi. 

 

Fot. Odgięcie dachu ku górze przy pomocy rozpieracza kolumnowego. 
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METODA „TRZECICH DRZWI” 

Metoda trzecich drzwi jest stosowana podczas wypadków z udziałem samochodów bez 

tylnych drzwi (coupe). Do tej techniki niezbędne będą nożyce. Robimy tu trzy nacięcia. 

Pierwsze z nich robimy w poszyciu boku pojazdu, pionowo (prostopadle do ziemi), zaraz przy 

słupku C. Następne poziomu (równolegle do ziemi), zaraz nad progiem. Ostatnie to całkowite 

przecięcie słupka B u samej góry (pod krawędzią dachu). Następnie trzeba wykonać odgięcie 

bocznego poszycia. Można to zrobić przy pomocy rozpieracza ramieniowego o odpowiednio 

długich ramionach lub w przypadku jego braku –rozpieraczem kolumnowym. Metodę 

trzecich drzwi można wykonać również przy pomocy piły szablastej. Piłą jest niezwykle 

szybka w działaniu, lecz jej użycie niesie za sobą kilka wad duży huk, lekkie wibracje, oraz 

trudność w kontroli głębokości cięcia. 

 

 

Fot. Metoda trzecich drzwi wykonywana piłą szablastą. 
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Fot. Dostęp po wykonaniu techniki. 

 

Fot. Miejsca wykonywania cięć przy użyciu nożyc. 
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Fot. Wypieranie bocznego panelu przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 
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TUNELOWANIE 

Codziennie straż pożarna uczestniczy w zdarzeniach na drogach. Ze względu na rozwój 

technologiczny, coraz częściej dochodzi do wypadków, w których uczestniczą samochody 

osobowe o nowoczesnych, bardzo wzmocnionych konstrukcjach. Często, obok specjalnych 

wzmocnień, wykorzystuje się dość charakterystyczne materiały, które wręcz utwardzają się 

przy cięciu lub zgniataniu ich przy pomocy narzędzi hydraulicznych. W takim wypadku 

standardowe techniki wykonywania dostępu oraz ewakuacji mogą okazać się nieskuteczne. 

Jak zatem postępować, aby działania były efektywne nawet przy nowoczesnych 

konstrukcjach pojazdów? 

 

 

Fot. Przekrój przez wzmocniony słupek A. Wzmocnienie mogące uniemożliwić 

wykonanie standardowych technik. 

Bez względu na to, czy jest to samochód, który normalnie nie sprawiłby ratownikom 

większych kłopotów, czy jest to nowoczesna, wzmocniona konstrukcja doskonale sprawdza 

się tu technika „tunelowania”. Daje ona szybki i szeroki dostęp do osób poszkodowanych, nie 
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wymaga użycia na raz wielu narzędzi hydraulicznych, a sama ewakuacja odbywa się w osi 

kręgosłupa (najbezpieczniej dla osoby poszkodowanej).  

Do zalet tej techniki zaliczyć trzeba również fakt, że działa się tu w obrębie 

najsłabszych elementów pojazdu (bez względu na model, czy rok produkcji) oraz wykonuje 

się przy tym najmniej czynności (ruchów) dla uzyskania pełnego dostępu do osoby 

poszkodowanej.  Niezwykle małe jest prawdopodobieństwo, że natrafimy na jakiś problem 

podczas wykonywania tej techniki, poza ewentualnym zakleszczeniem nóg osoby 

poszkodowanej, ale to ryzyko występuje przy każdej technice. 

Technika wykonania tunelowania 

Samo tunelowanie jest techniką, która rozpoczyna się od tyłu pojazdu. Najłatwiej 

wykonuje się ją w pojazdach typu kombi oraz hatchback. W pojazdach typu sedan też jest 

możliwa.  

W pierwszej kolejności należy wykonać szczelinę, w którą wkłada się następnie 

rozpieracz ramieniowy. Znacznie prostsze i szybsze jest jednak użycie narzędzia halligan i 

zdjęcie lampy reflektora. Jego płaską końcówkę wciskamy w szczelinę między lampą, a 

metalem karoserii. Dalej używamy narzędzia, jako dźwigni, która w prosty sposób wyrywa 

reflektor z jego mocowań. W ten sposób unikamy niedozwolonego uderzenia narzędziem w 

konstrukcję pojazdu. Pamiętać musimy, że działamy tu w obrębie świateł, a więc odbiorników 

elektrycznych. Zagrożenie jest minimalne, ale musimy je mieć na względzie. Pozbędziemy 

się go, gdy odłączony będzie akumulator.  

Po zdjęciu klosza lampy uzyskujemy szeroki otwór, w który wkłada się ramiona 

rozpieracza ramieniowego i wyrywa zamek klapy bagażnika. Jeśli uderzenie było czołowe 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się po prostu klapę otworzyć ręcznie.  W 

dalszej kolejności trzeba ją usunąć. Najlepiej zrobić to przy pomocy rozpieracza 

ramieniowego, wyrywając zawiasy. Można je oczywiście przeciąć, ale podczas wyrywania 

nie ma konieczności zmiany narzędzia, którym już raz posłużyliśmy się do wyrwania zamka. 

Siłowniki hydrauliczne, które utrzymują tylne drzwi w pozycji otwartej bardzo łatwo 

demontuje się przy pomocy chwytaka do zapinek tapicerskich, bez konieczności ich 

przecinania. Przy tej czynności należy mieć na względzie, że niektóre modele aut mają z tyłu 

dachu zamontowane generatory kurtyn bocznych. 
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Fot. Wyrwanie zamka tylnej klapy poprzez otwór po zdjętym reflektorze. 

 

 

Fot. Wyrwanie zawiasów klapy. 
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Po usunięciu klapy, musimy usunąć oparcie tylnej kanapy. Rozpieracz ramieniowy 

umieszczamy w okolicach zamków mocujących (między podłogą bagażnika, a oparciem) i 

wyrywamy je poprzez rozpieranie. Jeśli na tyle samochodu znajdują się osoby poszkodowane, 

możemy je w tym momencie ewakuować w osi kręgosłupa ku tyłowi pojazdu. Następnie 

opuszczamy ręcznie oparcie przedniego fotela. Jeśli w jakiś sposób nie jest to możliwe, 

należy je opuścić siłowo, umieszczając jedno ramię rozpieracza na oparciu, a drugie należy 

umiejscowić na poprzecznej belce wzmacniającej dach. Ewentualnie można wyprzeć drugie 

ramię o płaski wspornik lub deskę drewnianą, aby ramię nie wniknęło w niewzmocnione 

poszycie dachu. Jeśli ramiona Twojego rozpieracza są za krótkie, zawsze można skorzystać z 

rozpieracza kolumnowego. Konieczne będzie wyjęcie lub odcięcie zagłówków. W tym 

momencie można ewakuować osobę poszkodowaną ku tyłowi. Tylne oparcie również można 

opuścić siłowo w ten sam sposób, bez jego całkowitego wyrywania. 

 

 

Fot. Wyrywanie zamków oparcia tylnej kanapy. 
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Fot.  Wyrywanie zamków oparcia tylnej kanapy. 

 

 

Fot. Siłowe opuszczenie tylnego oparcia. W ten sam sposób można opuścić przednie 

siedzenie. 
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Fot. Siłowe opuszczenie oparcia przedniego fotela przy pomocy rozpieracza 

kolumnowego. Zamiast wspornika użyto halligana (Źródło: Weber). 

 

W samochodach typu sedan przy ewakuacji osób poszkodowanych z przodu, nie trzeba 

usuwać klapy bagażnika, a jedynie tylną szybę. W razie konieczności, należy powiększyć 

przestrzeń, przez którą będzie prowadzona ewakuacja ku tyłowi, poprzez wykonanie dwóch 

czynności rozpierania, umieszczając ramiona rozpieracza przy słupkach C pojazdu między 

dachem, a wzmocnionym punktem u dołu. Celem ułatwienia sobie pracy lub uzyskania 

jeszcze większej przestrzeni, wykonać można dwa nacięcia odprężające przy słupku C, po 

obu stronach dachu. Samo siedzenie przednie opuszcza się do momentu, w którym można 

wsunąć nosze typu deska i przeprowadzić ewakuację ku tyłowi. Poprzez poszerzanie 

przestrzeni w ten sposób można również postępować, jeśli pojazd leży na boku. Jeśli samo 

wyparcie jest niewystarczające, a dysponujemy piłą szablastą, wówczas można zrobić 

głębokie nacięcie dachu przy słupkach C, a sam dach odgiąć do góry. 
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Fot. Poszerzanie przestrzeni do ewakuacji w samochodach typu sedan z nacięciami 

odprężającymi.  

 

Fot. Odgięcie części dachu ku przodowi przy wykorzystaniu piły szablastej, w celu 

poszerzenia dostępu do osoby poszkodowanej. 
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Fot. Odgięcie większej części dachu ku przodowi przy wykorzystaniu piły szablastej, w 

celu poszerzenia dostępu do osoby poszkodowanej. 

 

Jeśli jest wymagana ewakuacja osób z tylnej kanapy, klapę bagażnika oraz poprzeczną 

belkę trzeba usunąć, aby uzyskać dostęp do zamków oparcia. Dalsza część działań jest taka 

sama, jak opisano wyżej. 

 

Wykonanie dostępu do nóg. 

Sytuacja komplikuje się, jeśli są zakleszczone nogi osoby poszkodowanej. W zależności 

od sytuacji należy odgiąć kolumnę kierownicy lub całą deskę rozdzielczą jedną z wcześniej 

opisanych technik. W tym wypadku niezbędny okazuje się boczny dostęp przez drzwi, 

opisany wcześniej. Wykonanie go nie wpływa diametralnie na wydłużenie działań, gdyż 

można go robić równolegle z tunelowaniem. 

Tunelowanie to również doskonała technika ewakuacji osób poszkodowanych przy 

wjazdach samochodów osobowych pod naczepy lub przy najechaniu samochodu ciężarowego 

na osobowy. Są to jednak akcje, w których tunelowanie jest jednym z elementów bardziej 

skomplikowanych działań ratowniczych jako całości. O tych przypadkach napiszemy w 

dalszej części tego opracowania. 
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Fot. Szeroki dostęp do osoby poszkodowanej po wykonaniu techniki tunelowania i możliwość 

ewakuacji ku tyłowi pojazdu, w osi kręgosłupa. 

Jak widać mimo dynamicznego rozwoju konstrukcji pojazdów dysponujemy techniką, która 

pozwala nam skutecznie działać na różnego typu pojazdach, bez obawy o to, czy nasze 

narzędzia będą miały odpowiednie siły cięcia, czy rozpierania. Praktycznie całą technikę 

tunelowania można wykonać jednym rozpieraczem ramieniowym. Jest prosta, szybka oraz 

bezpieczna dla osoby poszkodowanej z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Naszym 

zdaniem wszystko to wpłynie na szybki rozwój i popularność tej techniki wśród wielu 

ratowników. 
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CAŁKOWITE ODCIĘCIE DACHU 

Jedną z metod uzyskania pełnego dostępu do osoby poszkodowanej jest ścięcie całego 

dachu. Pełny dostęp to olbrzymia zaleta tej techniki.  

Niemniej jednak posiada ona również mnóstwo wad. Angażuje ona wielu ludzi, którzy 

muszą asekurować dach przed opadnięciem na głowy poszkodowanych (po jednym ratowniku 

do każdego słupka). Wykorzystanie sześciu ratowników w jednej chwili (tylko do asekuracji) 

to komfort, na który nie każdy zespół ratowniczy może sobie pozwolić na miejscu akcji.  

Kolejną wadą tego rozwiązania jest konieczność cięcia słupków, które jak już wcześniej 

przedstawiliśmy, mogą być nie do sforsowania tym narzędziem hydraulicznym. Przecięcie 

sześciu (lub niekiedy ośmiu) słupków to sześć sytuacji, w których możemy być nieskuteczni 

lub możemy generować zbędne straty czasowe. Nieprzecięcie choćby jednego elementu, to 

niepowodzenie całej techniki. 

Jeśli pozbędziemy się całkowicie dachu, to w dalszej części pozbawimy się też 

możliwości wypierania się o mocny element: słupek B. Może to powodować eliminację 

użycia kolejnych technik –np. dostępu do nóg. 

Jak widzimy ścięcie całego dachu musi być poprzedzone dokładną analizą sytuacji, 

gruntownie przemyślanym zamiarem taktycznym oraz swoistym bilansem wszystkich zysków 

i strat w danej sytuacji. 
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SAMOCHÓD OSOBOWY NA BOKU 

Pierwszym problemem, jaki stanie przed ratownikami podczas wypadków, w których 

samochód osobowy znajdzie się na boku, będzie jego stabilizacja. Praktycznie niezbędne są tu 

mechaniczne podpory szybkiej stabilizacji oraz kilka klinów. Sprzęt ten pozwoli 

ustabilizować pojazd dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Brak podpór to konieczność 

wdrożenia środków alternatywnych, która mogą być ciężkie do zastosowania (brak 

odpowiednich punktów podparcie), a na pewno pochłaniają dużo czasu przy sprawieniu.  

Stosując podpory mechaniczne, można je zastosować po obu stronach pojazdu. 

Zabezpieczy to przed przewróceniem pojazdu w obu kierunkach. Podpory te można stosować 

również od podwozia auta, a od strony nadwozia wykonać jego klinowanie (lub odwrotnie, w 

zależności od sytuacji –np. kierunku przechyłu). Ważne jest, aby klinowanie robić to pod 

pewnymi elementami (np. słupkami), a nie pod szybami, co w ferworze walki jeszcze niestety 

widujemy.  

 

 

Fot. Podpory szybkiej stabilizacji po obu stronach pojazdu. 

 

Alternatywą dla podpór mechanicznych szybkiej stabilizacji, będą m.in. rozpieracze 

kolumnowe, wyparte o wsporniki progowe, połączone pasem z wrakiem samochodu, aby 

zapobiec ich rozjeżdżaniu. Minusem takiego rozwiązania jest to, że eliminujemy sprzęt 
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hydrauliczny i wsporniki, których użycie może okazać się niezbędne w późniejszych 

działaniach. 

 

 

Fot. Wykorzystanie rozpieracza kolumnowego, jako elementu stabilizacji. Tu wspornik 

nieumocowany pasem do podwozia, ze względu na jego zakotwienie o pewny, betonowy płot. 

 

Najbardziej popularną i szeroko rozpowszechnioną alternatywą jest stabilizacja 

przęsłami drabiny nasadkowej, zespolonymi z wrakiem przy pomocy linki. My zamiast linki 

proponujemy znacznie szybsze pasy z naciągiem. W przypadku linki problem dla ratownika 

stwarza zawsze poprawne zawiązanie odpowiednio wytrzymałych węzłów. 

 

 

Fot. Zastosowanie przęseł drabiny nasadkowej do stabilizacji we współudziale linki 

oraz pasa z naciągiem. 
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Po wykonaniu skutecznej stabilizacji, kolejny sposób działań wymusi w pewien sposób 

położenie osoby poszkodowanej. Trochę inaczej będziemy postępowali, jeśli samochód 

przewrócił się na bok od strony kierowcy, a ten znajduje się w pojeździe w dość stabilnej 

pozycji, a inaczej, jeśli pojazd jest na boku od strony pasażera, a osoba poszkodowana 

(kierowca) wisi w pasach. 

Jednym ze sposobów uzyskania pełnego dostępu jest odgięcie dachu. Najczęściej tę 

technikę stosuje się, gdy pojazd leży od strony na boku od strony kierowcy. W tym przypadku 

przecinamy słupek A, B, C (ewentualnie D) w boku pojazdu, położonego wyżej. U dołu 

robimy dwa nacięcia w dachu przy słupku a oraz C (lub D), uważając na generatory gazu. Na 

koniec odgina się dach, aż do samego podłoża. Teraz należy naciąć słupek B, jeśli powoduje 

on prężenie dachu ku górze. Należy przeciąć pasy bezpieczeństwa, które w przeciwnym razie 

utrudnią odgięcie. Zabezpieczamy ostre krawędzie wraku. W ten sposób otrzymujemy pełny 

dostęp do poszkodowanego. W przypadku trudności z ręcznym odgięciem dachu, swoje 

działania należy wesprzeć rozpieraczem kolumnowym. 

 

 

Fot. Pełne odgięcie dachu wspomagane rozpieraczem kolumnowym. 

W przypadku braku możliwości wykonania dostępu przez odgięcie dachu, należy 

wykorzystać technikę tunelowania, którą opisaliśmy wcześniej. Oprócz dostępu od tyłu 
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pojazdu, pierwszy dostęp należy wykonać przez szybę przednią. Gdy osoba poszkodowana 

wisi w pasach, należy od razu wykorzystać nosze typu deska, które podkłada się pod ciało 

poszkodowanego i zapiera o pewne punkty. Robi się to w celu odciążenia osoby. Ważne jest, 

aby zrobić to natychmiast, nawet przez przednią szybę (zanim wykona się tunel do 

ewakuacji). 

 

 

Fot. Wykonanie przestrzeni dla ewakuacji osoby poszkodowanej przez tunel. 
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SAMOCHÓD OSOBOWY NA DACHU 

Jeśli mamy do czynienia z samochodem osobowym na dachu, kolejny raz niezwykle 

ważna okazuje się stabilizacja. Ważne jest umieszczenie dwóch klinów schodkowych wzdłuż 

podłużnic dachu. Należy podbudować również przestrzeń między podłożem, a maską, w 

okolicy słupków A. Ważne jest zabezpieczenie przed ruchem w osi pojazdu. Doskonale do 

tego nadają się kliny wsadzone z przodu pojazdu. 

Jeśli dysponujemy podporami mechanicznymi szybkiej stabilizacji, wówczas nie jest 

konieczne umieszczenie klinów schodkowych pod podłużnicami dachu. Brak klinów 

schodkowych w tym miejscu ułatwi potem opuszczenie dachu ku ziemi, przez co uzyskamy 

jeszcze większą przestrzeń do ewakuacji. 

 

 

Fot. Stabilizacja auta na dachu przy pomocy podpór mechanicznych szybkiej 

stabilizacji. Konieczna podbudowa w okolicach słupków A. 
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Fot. Pokazanie niezwykłej skuteczności stabilizacji przy pomocy mechanicznych podpór 

szybkiej stabilizacji. 

 

Następnie należy wykonać dostęp od tyłu pojazdu. Jest to swoista technika tunelowania, 

lecz odwrócona. Dostanie się przez tył pojazdu i wykonywane czynności są praktycznie te 

same. Działania należy prowadzić ze szczególną uwagą, ze względu na położenie osoby 

poszkodowanej. 

Należy dokonać rozpoznania wnętrza pojazdu. Być może, ze względu na mocne zgnioty 

boczne (np. powstałe podczas dachowania), w pierwszej kolejności niezbędna będzie do 

wykonania technika cross-ramming, za pomocą której powiększymy przestrzeń wokół 

poszkodowanego. 

W dalszej kolejności należy wstawić rozpieracz kolumnowy do wnętrza pojazdu. 

Zabezpieczy to przed opadnięciem konstrukcji, po wykonaniu późniejszych cięć. Jeśli 

stabilizacja odbyła się bez podpór mechanicznych do szybkiej stabilizacji, należy wstawić do 

wnętrza pojazdu dwa rozpieracze kolumnowe, gdyż w tej sytuacji, nie ma doskonałej 

stabilizacji bocznej. Drugi rozpieracz kolumnowy zabezpieczy przed wichrowaniem 

wypychanej części nadwozia auta. Osadzenie rozpieracza (rozpieraczy) należy wykonać na 

wspornikach, jeśli wypychanie będzie na słabych wytrzymałościowo elementach. 
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Fot. Wykonanie techniki cross-ramming w pojeździe na dachu. 

 

Fot. Zabezpieczające wstawienie rozpieracza kolumnowego. 
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W dalszej fazie należy zrobić odpowiednie nacięcia. Być może wystarczy naciąć dach 

wzdłuż jego podłużnic, a następnie wyprzeć rozpieracz kolumnowy (rozpieracze 

kolumnowe). Głębsze cięcie będzie możliwe przy wykorzystaniu piły szablastej. Takie 

działanie może okazać się wystarczające, dające możliwość skutecznej, bezpiecznej 

ewakuacji. Jeśli była wykonana stabilizacja podporami mechanicznymi i nie ma klinów 

schodkowych pod podłużnicami dachu, wówczas wypieranie rozpieraczem kolumnowym w 

pierwszej kolejności wymusi ruch dachu w kierunku podłoża. Przestrzeń utworzy się znacznie 

szybciej. Pozwoli to też uniknąć cięcia słupków. Zawsze należy wykonać jednoczesny dostęp 

przez boczne/przednie drzwi, celem oceny zaklinowania nóg poszkodowanego. 

 

 

Fot. Wypchnięcie naciętego dachu pozwala uniknąć cięcie słupków. 

Czasem będziemy zmuszeni wykonać znacznie większą przestrzeń, aby ewakuacja była 

możliwa. W tym przypadku niezbędne będzie przecięcie słupków C i B po obu stronach 

pojazdu. Pamiętać należy o odsłonięciu słupków, celem lokalizacji generatorów gazowych. W 

następnej kolejności dokonuje się wyparcia. Podczas tej czynności należy bezwzględnie 

kontrolować stabilizację boczną (kontrola naciągu pasów na podporach mechanicznych). W 

przypadku wykorzystywania dwóch rozpieraczy kolumnowych należy wypierać je 

równolegle. 
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Niekiedy nie jest konieczne przecinanie słupków po obu stronach pojazdu i wypieranie 

całości nadwozia. Czasem zależeć nam będzie na dostępie tylko z jednego boku pojazdu. W 

tym celu należy usunąć wybrany bok pojazdu i przeciąć słupki C i B po tej właśnie stronie. 

Należy przewidzieć możliwość wystąpienia ewentualnego ruchu w dół po odcięciu boku i się 

przed nim zabezpieczyć, wstawiając wcześniej do wnętrza kolejny rozpieracz kolumnowy. 

Sytuacja niezwykle rzadka przy prawidłowo wykonanej stabilizacji, ale ten aspekt trzeba 

mieć zawsze na względzie. Jeśli nogi są zakleszczone, wówczas należy wykonać do nich 

dostęp i uwolnić je wcześniej opisaną techniką.  

 

 

Fot. Przecięcie słupków tylko po jednej stronie i szerszy dostęp od tego właśnie boku 

pojazdu. 
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Fot. Usunięcie jednego boku pojazdu i przecięcie słupków tylko po tej stronie. 

Wypchnięcie rozpieraczem kolumnowym i dostęp do nóg jedną z technik. 
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SAMOCHÓD OSOBOWY NA DACHU, OPARTY NA PRZESZKODZIE 

Szczególnym rodzajem zdarzenia, w którym pojazd znajduje się na dachu jest sytuacja, 

w której oparł się on na przeszkodzie, np. na barierze, czy płocie. Samo zdarzenie jest trudne, 

ze względu na nietypową pozycję pojazdu oraz wysokość, na której znajdują się jego niektóre 

elementy (np. bagażnik, tylne drzwi). 

Stabilizacja musi zabezpieczać ruch pojazdu na boki oraz w jego osi. W pierwszym 

przypadku kolejny raz doskonale sprawdzą się mechaniczne podpory szybkiej stabilizacji. W 

celu zabezpieczenia auta przez zsunięciem się w jego osi są kliny. 

 

 

Fot. Zabezpieczenie auta przed ruchem na boki przy pomocy dwóch podpór 

mechanicznych szybkiej stabilizacji. 
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Fot. Stabilizacja przy pomocy dużych podpór mechanicznych. Tu widoczna również 

specjalna platforma ratownicza, znacznie ułatwiająca pracę na wysokości. 

Jednym z ciekawszych sposobów, z jakim się spotkaliśmy (i jak się okazało dość 

skutecznym) było wykorzystanie pasa transportowego z naciągiem oraz halligana. Narzędzie 

wsunięto pod betonową barierę i za pomocą pasa transportowego spięto go z autem. Minusem 

tego może być wyeliminowanie w dalszej pracy tego podstawowego sprzętu oraz 

przechodzenie pasa wzdłuż części, które w późniejszym etapie najprawdopodobniej trzeba 

będzie usunąć. Istnieje duże prawdopodobieństwo braku szczeliny pod barierą. Jest to jednak 

jakaś alternatywa przy braku podpór mechanicznych i spełnieniu kilku ograniczeń. 
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Fot. Stabilizacja pojazdu przy pomocy halligana i pasa transportowego z naciągiem. Tu 

widoczne również klinowanie, które zabezpiecza przed ruchem w osi.  

Kolejnym sposobem w takiej sytuacji, jest wykorzystanie dwóch rozpieraczy 

kolumnowych do wnętrza auta. Trzeba je posadowić w miejscu, w którym dach styka się z 

barierą (warunek konieczny). Takie wykorzystanie rozpieraczy kolumnowych niesie za sobą 

wiele korzyści: jest to skuteczna stabilizacja oraz jednoczesne zabezpieczenie przed 

zapadnięciem pojazdu po usunięciu boków. Ponadto, jeśli dokonamy wypierania kolumnami, 

wówczas wykonamy od razu technikę cross-ramming, która powiększy przestrzeń wokół 

osoby poszkodowanej i ułatwi dalsze techniki (odbarczenie prężeń powstałych w wyniku 

zgniotu dachu). Być może przywrócenie nadwozia do pierwotnego kształtu umożliwi ręczne 

otwarcie tylnych drzwi.  

Technikę cross-ramming należy wykonać nawet, gdy dysonujemy podporami 

mechanicznymi. Oprócz uzyskania przestrzeni, rozpieracz kolumnowy zabezpieczy również 

przed zapadnięciem konstrukcji wraku od strony usuwanego boku. 
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Fot. Stabilizacja i jednoczesne wyparcie dwóch rozpieraczy kolumnowych wewnątrz 

pojazdu, posadowionych na miejscu styku dachu z barierą umożliwiło ręczne otwarcie drzwi. 

 

W dalszej kolejności usuwa się drzwi lub od razu cały bok. Jeśli nie udało się otworzyć 

ręcznie tylnych drzwi po technice cross-ramming, wówczas stworzą one pewien problem. 

Działa się wtedy narzędziami na dość dużej wysokości. Problem jest tym większy, jeśli nie 

dysponujemy specjalną platformą ratowniczą. W takim wypadku trzeba będzie wchodzić na 

samą przeszkodę, a czasem nawet na sam pojazd. Doskonale widzimy tu, jak ważne jest 

wykonanie poprawnej, skutecznej stabilizacji.  

Samo odgięcie deski rozdzielczej lub kolumny kierowniczej należy wykonać jedną z 

wcześniej opisanych technik. Małym utrudnieniem może być tu potrzeba odrobiny 

wyobraźni, gdyż techniki te będą odwrócone. Pamiętajmy, że do uwięzionych stóp, można 

dostać się przez podłogę. 
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Fot. Utrudniona praca na wysokości w przypadku braku platformy ratowniczej. 

 

Fot. Utrudniona praca na wysokości w przypadku braku platformy ratowniczej. 



Paweł Karabin, Rafał Podlasiński 

82 
 

 

Fot. Szeroki dostęp po usunięciu obu boków pojazdu. Zabezpieczeniem przed 

zapadnięciem się konstrukcji są dwa rozpieracze kolumnowe, które pełnią rolę jednoczesnej 

stabilizacji. 

 

Fot. Szeroki dostęp po usunięciu obu boków pojazdu. 
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CIĘŻKI ELEMENT NA SAMOCHODZIE OSOBOWYM 

Istnieją przypadki, w których na samochód osobowy spada ciężki element. Doskonałym 

przykładem może tu być słup, czy drzewo. Mówimy tu także o tak dużych i ciężkich 

elementach, których nie da się po prostu zdjąć, ze względu na ich dużą masę. Działania nie są 

aż tak skomplikowane, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, a główny ciężar skupi 

się w pierwszej kolejności na odpowiedniej stabilizacji pojazdu i tegoż elementu.  

Sam pojazd stabilizuje się według typowych zasad. Jeśli chodzi o element trzeba go 

ustabilizować przed ruchem na boki oraz przed dalszym ruchem w dół (dalszym zgniataniem 

dachu). Konieczne również jest zabezpieczenie go przed ewentualnym zsuwaniem się z 

samochodu w jego osi. Takie niekontrolowane zsunięcie jest zagrożeniem nie tylko dla 

ratowników, ale może zniszczyć stabilizację, spowodować uderzenie w konstrukcję pojazdu 

oraz jego dalszą deformację. 

W celu stabilizacji elementu wykorzystuje się mechaniczne podpory szybkiej 

stabilizacji, pasy transportowe z naciągiem oraz kliny. Podpory zabezpieczają przed ruchem 

na boki oraz w dół, a pasy we współpracy z klinami blokują ruch w osi. 

 

 

Fot. Stabilizacja auta oraz elementu, który go przygniótł (dla lepszej stabilizacji użyto 

również halligana).  
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Fot. Stabilizacja auta oraz elementu, który go przygniótł. 

Jeśli już wykonano skuteczną stabilizację w dalszej części działań wykorzystujemy 

technikę cross-ramming. Na pewno w miejscu zgniotu dachu. Pamiętać należy, że dach, to 

słaba konstrukcja, dlatego wypieranie rozpieraczem kolumnowym należy wykonać z 

wykorzystaniem podbudowy –drewnem lub płaskim wspornikiem. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że oprócz zgniotu dachu doszło do zgniotu bocznego, podobnego do 

tych uzyskiwanych przy zderzeniach bocznych. W tym kierunku też trzeba będzie dokonać 

wypierania kolumną.  
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Fot. Przygotowanie do techniki cross-ramming w miejscu zgniotu. 

 

Jeśli chodzi o pierwszy dostęp, najczęściej przebiega on od strony nieuszkodzonej auta. 

Z tej strony otwiera się drzwi, usuwa je lub usuwa cały bok. Od strony tego boku najłatwiej 

będzie ewakuować osoby poszkodowane. Sytuacja komplikuje się, jeśli poszkodowani są 

uwięzieni od strony zgniotu ciężkim elementem. Najbezpieczniejszą techniką ewakuacji w 

każdej z tych sytuacji, może okazać się tunelowanie. 
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Fot. Dostęp od nieuszkodzonej strony. Przygotowanie do tunelowania. 

 

 

Fot. Dostęp od nieuszkodzonej strony. Zabezpieczenie otwartych drzwi taśmą 

alpinistyczną. 
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W przypadku zaklinowania nóg poszkodowanego uwięzionego od strony zgniecionej, 

niezwykle ciężkie może okazać się usunięcie drzwi (brak dostępu do nich). W takiej sytuacji 

nie będziemy mogli skorzystać ze wszystkich metod uzyskiwania dostępu do nóg. Trzeba 

wykorzystać najbardziej adekwatną, z tych możliwych do wykonania. 

 

 

Fot. Niecałkowite usunięcie drzwi ze względu na brak pełnego dostępu do nich.  

 

Na powyższym zdjęciu widać niecałkowicie usunięte drzwi, ze względu na to, że ich 

dalsza część była przygnieciona drzewem. Po oderwaniu zawiasów, okazało się to 

wystarczającym dostępem do nóg. Jednak zanim udało się go uzyskać, szybsza okazała się 

technika odgięcia kolumny rozpieraczem ramieniowym, wypartym o wzmocnioną obudowę 

dźwigni zmiany biegów, który wprowadzono os nieuszkodzonego boku auta. Jak widać obie 

techniki okazały się skuteczne. Kwestia wyboru odpowiedniej metody (w danym momencie) 

zawsze jest bilansem zysków i strat.  Wyparcie rozpieraczem ramieniowym okazało się 

skuteczne i bardzo szybkie. Nie dało jednak pełnego obrazu stanu uwięzienia stóp 

poszkodowanego. Pełną perspektywę dało oderwanie zawiasów. Trwało to jednak kilkanaście 

razy dłużej niż pierwszy zamysł. W tym miejscu musimy sobie odpowiedzieć, na czym nam 

bardziej zależy w danym przypadku. Tu nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, 
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co odpowiednio zadziała. Musimy być przygotowani na wykorzystanie planu B, w momencie, 

gdy nasze techniki nie przynoszą oczekiwanego efektu. 

 

 

Fot. Uniesienie kolumny kierownicy od strony nieuskodzonej. 

 

Fot. Wyparcie kolumny kierownicy od strony nieuszkodzonej. Całkowity brak dostępu 

przez drzwi od strony zgniecionej. Pełny dostęp boczny. Przygotowanie do tunelowania. 
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OTWARCIE MASKI SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Jednym z punktów podczas akcji ratownictwa technicznego jest wykonanie dostępu do 

akumulatorów, celem ich dezaktywacji. W dużej mierze umieszczone są one pod maską auta. 

Obserwujemy tendencję ratowników do dostawania się z przodu samochodu, przez niszczenie 

zamka. W większości przypadków stwarza to ratownikom olbrzymi problem. Zamek zawsze 

jest elementem mocnym i stwarza te same problemy, co te w drzwiach. Ponadto wzmocniony 

element karoserii, na którym jest on osadzony zamek maski, jest niezwykle mały i ciężko się 

o niego wyprzeć. W wielu przypadkach ratownik powoduje tylko nieskuteczne gięcie 

elastycznych elementów. 

W tym wypadku o wiele prostsze jest dostanie się od strony zawiasów maski. Samą 

szczelinę wykonać można przy pomocy halligana. Dalsze wyrwanie zawiasu wykonujemy 

rozpieraczem ramieniowym. 

 

 

Fot. Wyrwanie zawiasów maski przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 

 

Kolejnym sposobem dostania się do akumulatora jest wbicie kolca halligana w maskę, 

w okolicy jej krawędzi. Narzędzie służy następnie, jako dźwignia, która odchyla blachę 

maski, jak konserwę. Uzyskana w ten sposób szczelina może okazać się wystarczająca do 

zdjęcia klem akumulatora. Wbicie halligana w maskę wiąże się z uderzeniem we wrak auta, 
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więc UŻYCIE TEJ TECHNIKI MOŻE BYĆ MOŻLIWE JEDYNIE PO EWAKUACJI 

OSÓB POSZKODOWANYCH Z POJAZDU. 

Technika ta doskonale się sprawdza do wykonania szczeliny na prądownicę i podania 

środka gaśniczego do komory silnika. 

 

 

Fot. Wbicie kolca halligana w okolicę krawędzi maski. 

 

 

Fot. Uzyskanie szczeliny poprzez odgięcie narzędzia. 
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TECHNIKI RATOWNICZE Z UDZIAŁEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

Samochody ciężarowe są specyficznymi pojazdami. Jeśli biorą udział w wypadku, 

mogą sprawić strażakom-ratownikom wiele trudności. Trzeba wziąć pod uwagę ich 

charakterystyczną budowę, znaczne gabaryty, dużą masę, a także rodzaj ładunku i sposób 

jego przewożenia. W samochodach ciężarowych powszechnie już wykorzystuje się 

najnowsze rozwiązania techniczne. Poduszki powietrzne, napinacze pasów, lekkie i stabilne 

kabiny kierowcy, elektronicznie sterowane urządzenia itp. zwiększają na pewno 

bezpieczeństwo jazdy, ale dla ratowników bywają wyzwaniem. Wszystko to wpływa bowiem 

na dobór odpowiedniej taktyki i technik ratowniczych, często odbiegających od tych, które 

wykorzystuje się podczas wypadków z udziałem samochodów osobowych.  

 

Pierwsze czynności i stabilizacja 

Po zabezpieczeniu miejsca działań trzeba w miarę możliwości wyłączyć silnik pojazdu, 

jeśli pracuje. Następnie należy zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się i toczeniem. 

Pamiętajmy –pojazd zabezpieczamy przed toczeniem zawsze, nawet jeśli stoi na równej 

powierzchni! Załączamy hamulce postojowe i podkładamy kliny pod koła. W naczepie 

wystarcza odłączenie przewodów zasilających hamulce oraz zastosowanie klinów pod koła. 

Może się zdarzyć, że samochód ciężarowy stoi na zboczu czy brzegu rowu. Stosuje się 

wówczas usztywnienie podłoża poprzez deskowanie, a pojazd podbudowuje się elementami 

drewnianymi, gotowymi systemami stabilizacji aktywnej, odpowiednio długimi 

rozpieraczami cylindrycznymi, linami lub pasami. Zastosowanie wciągarki linowej może 

chronić ciężarówkę przed osunięciem. 

Podbudowa drewnianymi belkami samochodów ciężarowych może nastręczyć wielu 

problemów, ze względu na wysoko umiejscowioną ramę pojazdu (wysoki prześwit), a co za 

tym idzie – niewystarczającą ilość materiałów. Należy również zapewnić stateczność pojazdu. 

Przy wypadkach bardzo łatwo mogą ulec zniszczeniu łączenia resorowanej kabiny z ramą. 

Wszystko to sprawia, że jakikolwiek ruch zwiększa zagrożenia dla poszkodowanych i 

strażaków.  Unieruchomienie kabiny to bardzo trudne, ale niezwykle ważne zadanie. Jednym 

z szybszych sposobów jest przeprowadzenie w poprzek lub wzdłuż kabiny pasów 

napinających i przymocowanie ich do stałych elementów – np. do ramy pojazdu. 

Przymocowanie pasów może być wspomagane dodatkowymi szeklami i pętami linowymi. 

Nie powinno się mocować pasów do dolnych części felg, bo nawet niewielki ruch będzie 

powodował ich luzowanie.  
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Ważna jest tu odpowiednia wytrzymałość pasa. Zaleca się, aby wynosiła ona minimum 

5 ton, gdyż sama kabina może ważyć od 3 do 5 ton. 

Samo poprowadzenie pasów musi być przemyślane i dopasowane do zaplanowanej 

techniki ratowniczej. Pas wzdłuż kabiny będzie utrudniał zdjęcie przedniej szyby, natomiast 

pas w poprzek kabiny utrudni odginanie poszycia w okolicach fotela. 

Kabinę można również ustabilizować poprzez wykorzystanie mechanicznych podpór 

szybkiej stabilizacji. Nie jest ona stuprocentowo skuteczna, jeśli chodzi o ruch zerwanej 

kabiny w osi pojazdu oraz utrudnia wchodzenie i schodzenie z platformy ratowniczej. 

 

 

Fot. Stabilizacja pojazdu pasem z naciągiem, biegnącego w poprzek kabiny oraz 

alternatywna stabilizacja mechanicznymi podporami szybkiej stabilizacji. Widoczne 

zabezpieczenie przed toczeniem pojazdu. 
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Fot. Mocowanie pasa stabilizującego kabinę wspomagane dodatkowymi szeklami i 

pętami. 

Gdy nie dysponujemy takimi pasami, trzeba odpowiednio podbudować kabinę przy 

pomocy drewnianych klinów. Jeśli ma resorowanie pneumatyczne, wypuszcza się powietrze z 

układu, a kabina osiada na podbudowie. 

 

 

Fot. Podbudowa kabiny drewnem. 
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Trzeba także odłączyć akumulatory, co powinno zabezpieczyć przed aktywacją 

poduszek powietrznych. Zanim to jednak zrobimy, warto zastanowić się, do czego można 

wykorzystać urządzenia elektryczne, np. czy opuścić szyby, odsunąć oparcie fotela. Przy 

połączeniu szeregowym odłącza się najpierw przewód masowy pierwszego akumulatora, a 

następnie biegun plusowy drugiego akumulatora. Taka kolejność działań zabezpieczy przed 

iskrzeniem. Końcówki należy umieścić tak (a najlepiej zabezpieczyć taśmą izolacyjną), żeby 

nie stykały się ze sobą i innymi elementami. 

Trzeba się liczyć z tym, że odłączenie akumulatorów będzie niemożliwe (np. ze 

względu na duże zdeformowanie elementów pojazdu, brak dostępu do akumulatora 

znajdującego się w środku kabiny czy wówczas, gdy pojazd przewróci się na bok, na którym 

są zamontowane akumulatory). 

 

Usuwanie szyb 

W samochodzie szyba przednia jest klejona. Po przyjeździe na miejsce akcji może się 

okazać, że rozbiła się i wypadła sama. Ale nawet jeśli nie wypadła a jest rozbita, to jej 

usunięcie nie powinno sprawić żadnych problemów. Trudności mogą wynikać jedynie z 

rozmiarów samochodu.  

Gdy szyba jest cała lub uszkodzona w niewielkim stopniu, wówczas usunięcie szyby 

przez ratowników stojących na ziemi jest praktycznie niemożliwe. Kolejnym utrudnieniem 

jest ciężar samej szyby – waży ona od 35 kg w wzwyż. Łatwiej będzie usunąć szybę osadzoną 

na gumowych uszczelkach. Po ich wyciągnięciu szyba łatwo odpada. Niestety jest to 

rozwiązanie jedynie w starych samochodach, coraz rzadziej spotykanych. Powszechnie 

spotkamy jednak szyby wklejane w kabinę, które trzeba usuwać za pomocą odpowiednich 

urządzeń.  

Podczas pracy można zastosować przęsła drabin nasadkowych, to jednak niewygodne 

rozwiązanie – podczas usuwania szyby drabinę trzeba będzie kilkakrotnie przestawiać, bo 

opierając się na szybie, może wpychać ją do środka. Poza tym operowanie ciężkimi 

narzędziami na stopniach jest niewygodne oraz po prostu niebezpieczne. Znacznie prostszym 

i bezpieczniejszym sposobem jest tu sprawienie specjalnej platformy ratowniczej, jeśli takową 

dysponujemy. Tylko platforma jest w stanie zapewnić nam najwyższy poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort pracy. Wybór innej techniki niż praca z platformy będzie 

zawsze opóźniało działania, utrudniało je i robiło je zdecydowanie mniej bezpiecznymi. 

Jeśli używamy platformy ratowniczej, wówczas jej rozstawienie również nie może być 

przypadkowe. Musi ona wystawać ok. 0.5 metra poza przedni obrys kabiny. Ułatwia to 
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wygodny dostęp podczas wyrywania zawiasów. Nie można również stawiać jej przy samym 

pojeździe. Należy zostawić odpowiedni odstęp, umożliwiający opuszczenie odciętych drzwi. 

 

 

Fot. Odpowiednie wysunięcie podestu poza przedni obrys kabiny. 
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Fot. Odpowiednie wysunięcie poza przedni obrys ułatwia późniejszy dostęp z platformy 

do zawiasów pojazdu. 

 

 

 

Fot. Odpowiednie odsunięcie podestu od pojazdu. 
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Usuwanie drzwi 

Pierwszy dostęp do osoby poszkodowanej często będzie można wykonać przez drzwi. 

W zależności od sytuacji, można je otworzyć i odgiąć powyżej kąta 90°, przecinając 

ogranicznik drzwiowy. Takie drzwi trzeba koniecznie zabezpieczyć np. linką lub taśmą, aby 

nie stanowiły dodatkowego zagrożenia. Choć opisywany sposób jest prosty i szybki, to 

czasami nie wystarczy. Niejednokrotnie konieczne będzie całkowite usunięcie drzwi. Muszą 

być wówczas zabezpieczone linką, jeszcze zanim strażak przystąpi do ich usuwania. 

Zabezpieczy to ratowników przed gwałtownym odpadnięciem tego ciężkiego elementu (waga 

drzwi może wynosić około 100 kg). Często nie ma odpowiedniej przestrzeni na zamocowanie 

liny na drzwiach. Wówczas trzeba ją wykonać przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 

Doskonale sprawdza się tu zgniecenie części kabiny bezpośrednio nad górną linią drzwi. 

 

 

Fot. Wykonanie szczeliny nad drzwiami przy pomocy rozpieracza ramieniowego do 

zamontowania liny asekuracyjnej. 
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Fot. Asekuracja drzwi linką widziana z obu stron kabiny. 

 

W pierwszej kolejności należy wykonać szczelinę, w której zacznie się rozpieranie. 

Zwykle wskutek kolizji powstaje już ona w okolicach słupków A. Jeśli nie, można spróbować 

ją utworzyć za pomocą sprzętu burzącego, takiego jak halligan, albo poprzez zgniecenie 

drzwi w okolicach zamka lub zawiasów za pomocą rozpieracza ramieniowego. Gdy 

przystępujemy do usuwania drzwi od strony zamka (np. gdy przed wyrywaniem drzwi, 

najpierw musimy je siłowo otworzyć), warto zablokować go w pozycji otwartej za pomocą 

szczypiec czy klinów. Coraz częściej stosuje się również elastyczne piłki. Zgniata się je i 

wsadza w zamek. Po kilku chwilach wracają one do pierwotnego kształtu, utrzymując zamek 

w pozycji otwartej. W znacznym stopniu redukuje to siły potrzebne do wyrwania drzwi. 

W pierwszej kolejności przykłada się rozpieracz między górnym zawiasem a słupkiem, 

a dopiero potem między dolnym zawiasem a słupkiem. Drzwi rozpierają się wtedy do dołu, 

co ułatwia kontrolowanie sytuacji. Można dzięki temu uniknąć przemieszczania elementów 

konstrukcji w kierunku poszkodowanych. Operując rozpieraczem, należy przykładać jego 

końcówki do możliwie mocnego i nieuszkodzonego materiału. Tylko wtedy spełni swoją 

funkcję, a nie będzie zapadał się w rozpierane elementy. W razie konieczności zawiasy należy 

dociąć nożycami.  
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Podczas wyrywania (odcinania) górnego zawiasu bardzo często zdarza się, że w wyniku 

naprężenia samoczynnie, od razu pęka dolny zawias. Zarówno ratownik pracujący 

narzędziem hydraulicznym, jak i trzymający linę zabezpieczającą drzwi, muszą być na to 

przygotowani. 

Technika usuwania drzwi jest prosta i szybka. Wymaga użycia jedynie rozpieracza 

ramieniowego, niewielkich klinów oraz linki do zabezpieczenia. 

 

Wypychanie przodu kabiny 

Często stosowaną metodą uwalniania poszkodowanych jest wypychanie przodu kabiny 

razem z deską rozdzielczą. Pozwala to uzyskać dostęp także do nóg poszkodowanego. 

Korzysta się tu z nacięcia odciążającego lub nie. Cięcia odciążającego nie wykonuje się, gdy 

poszkodowanego trzeba ewakuować natychmiast – wówczas nie ma czasu na dodatkowe 

czynności.  

Duży rozpieracz kolumnowy umieszcza się pomiędzy słupkami A i B, równolegle do 

podłoża, na wysokości zamka. Warto zastosować tu płaskie wsporniki lub belki drewniane, 

aby końcówki rozpieracza nie wniknęły w karoserię. Podczas wypychania kabiny należy 

obserwować, czy jej elementy konstrukcyjne nie napierają na ciała poszkodowanych. 

 

 

Fot. Ustawienie rozpieracza kolumnowego przy wypychanie przodu kabiny (zarówno 

bez nacięć odprężających, jak i z nimi). 
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Jeśli jest czas na dodatkowe czynności lub wypychanie kabiny nie przyniosło efektu, 

należy wykonać cięcie odciążające (odprężające). W pierwszej kolejności nacina się dół 

kabiny (próg) oraz słupek A w jego górnej części. Słupek A przecinamy równolegle do jego 

przekroju, a nie równolegle do ziemi (co jest niestety częstą praktyką). 

 

 

Fot. Nacięcie słupka A równolegle do jego przekroju. 

 

 Aby nacięcie u dołu kabiny było odpowiednio głębokie, trzeba będzie wcześniej 

zgnieść blachę podłogi za pomocą rozpieracza ramieniowego i wyciąć ją w literę V. Dopiero 

później da się wykonać głębsze nacięcie (powstaje nacięcie w kształcie odwróconej litery Y). 

 

Podczas wypychania kabiny rozpieraczem kolumnowym w to nacięcie powinno się 

wbić klin. Zapobiegnie to zapadaniu się konstrukcji kabiny w miejscu nacięcia. 
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Fot. Nacięcie w V po uprzednim zgniocie dolnej części kabiny przy pomocy rozpieracza 

ramieniowego.  

 

 

Fot. Przestrzeń uzyskana po wypchnięciu przodu kabiny rozpieraczem kolumnowym. 

 



Paweł Karabin, Rafał Podlasiński 

102 
 

Nie można wykonywać nacięcia odprężającego poprzez nacięcie samego słupka A. Nie 

przynosi ono zamierzonego efektu. Podczas wypychania kabiny, kilku centymetrowemu 

odchyleniu ulegnie jedynie słupek, bez deski rozdzielczej. Jedynie nacięcie progu w literę V 

powoduje odchylenie całej deski rozdzielczej od miejsca nacięcia. 

 

 

Fot. Nacięcie słupka A, spowoduje wypchnięcie jedynie słupka na odległość kilku 

centymetrów. Brak efektu wypchnięcia deski rozdzielczej. 

 

W razie potrzeby można dodatkowo wypchnąć dach do góry za pomocą odpowiednio 

długiego rozpieracza kolumnowego. Dodatkowo rozpieracz kolumnowy będzie tu 

doskonałym zabezpieczeniem przed opadnięciem dachu. 
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Fot. Wypychanie dachu kabiny przy pomocy rozpieracza kolumnowego. 

Jedną z technik wypychania deski rozdzielczej jest wypchnięcie jej poprzez wstawienie 

odpowiednio długiego rozpieracza kolumnowego umieszczonego między fotelami, 

równolegle do podłoża. Ważne jest tu wykorzystanie płaskich wsporników lub kantówki 

drewnianej na obu końcach rozpieracza kolumnowego. Pozwoli to uniknąć wniknięcia jednej 

końcówki rozpieracza w karoserię kabiny, a drugiej w plastiki deski rozdzielczej. 
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Rys. Wypychanie deski rozdzielczej przy pomocy rozpieracza kolumnowego 

umieszczonego między fotelami. 

Metoda trzecich drzwi 

Dobry dostęp do poszkodowanego można uzyskać dzięki wykonaniu dużego otworu 

bocznego. Jest to tzw. metoda trzecich drzwi. Można uzyskać w ten sposób znaczną 

przestrzeń, jednak zanim go wykorzystamy, trzeba wszystko dokładnie przemyśleć. 

Przecięcie słupka B sprawi, że stracimy mocny punkt, do którego można byłoby przyłożyć 

np. rozpieracz kolumnowy.  

Metoda ta sprawdza się w kabinach, w których za słupkiem B pozostaje jeszcze sporo 

przestrzeni, np. w przedłużonych kabinach samochodów dalekobieżnych. W tej technice 

przecina się słupek B w dwóch miejscach: zaraz nad wycięciem na koło, później tuż przy 

dachu, a następnie tnie się głęboko blachę kabiny w kierunku jej tylnej ściany. Trzeba 

pamiętać, że w słupkach B mogą znajdować się generatory gazu do napełniania poduszek 

gazowych i napinaczy pasów, dlatego w miarę możliwości należy zdjąć z niego tapicerkę. 

Konieczne jest również odcięcie pasów, aby nie przeszkadzały przy cięciu i nie stwarzały 

dodatkowego zagrożenia. Gdy już wykonane są cięcia u dołu i góry, odgina się nacięty 

element poszycia kabiny za pomocą rozpieracza ramieniowego. Jeśli jest taka potrzeba, 

można ten element całkowicie odciąć. Do wykonania cięć (oraz całkowitego odcięcia) 

wykorzystać można piły do stali (najlepiej małe diaksy o napędzie elektrycznym, ze względu 

na ich poręczność oraz wyeliminowanie zagrożenia związanego ze spalinami). Niesie to 

jednak ze sobą również wiele wad: iskry z ciętej blachy stanowią nie tylko dodatkowe 
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zagrożenie dla poszkodowanego, lecz także zagrożenie pożarowe. O wiele lepiej sprawdzą się 

tu piły szablaste lub ręczne piły tarczowe o napędzie elektrycznym, akumulatorowym. 

Minusem każdego z tych narzędzi jest wytwarzany dość spory hałas podczas cięcia. Do 

wykonania nacięć wykorzystać można również narzędzie wielofunkcyjne halligan o 

odpowiedniej końcówce. Techniką tą cięcie będzie najdłuższe, jednak nie generuje 

nadmiernego hałasu oraz narzędzie halligan jest dość rozpowszechnione. Na koniec pamiętać 

trzeba o osłonięciu ostrych krawędzi. 

 

 

Fot. Zaznaczone miejsca cięcia oraz kierunek odgięcia. 

Dostęp przez tylną ścianę kabiny 

Jeśli jest dostęp do kabiny od jej tyłu, wówczas dostęp do osoby poszkodowanej można 

uzyskać poprzez wycięcie otworu w tylnej ścianie kabiny. Tu z pomocą po raz kolejny 

przychodzi piła szablasta, piły tarczowe lub halligan tool.  
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Fot. Wycięcie otworu w tylnej ścianie kabiny przy pomocy piły tarczowej lub piły 

szablastej. 

 

Jeśli wycięcie robimy właśnie tym sprzętem burzącym, wówczas musimy pamiętać, że 

tył kabiny składa się z kilku warstw. Cięcie wykonujemy na wklęsłych elementach. Są to 

miejsca zgrzewania wielu warstw ścian kabiny. Cięcie wymaga użycia większej siły, ale 

mamy pewność, że wykonywane cięcie obejmuje wszystkie warstwy ściany. Jeśli cięcie 

wykonamy na elementach wypukłych, wówczas możemy przeciąć tylko ich część. Stracimy 

czas, a żądanego efektu nie osiągniemy. 
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Fot. Cięcia halliganem wykonujemy na wklęsłych elementach, a nie jak na fotografii ma 

wypukłych. 

 

 

Fot. Przekrój przez wypukłe elementy ściany kabiny. 
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Wybierając miejsce wykonania otworu staramy się przewidzieć, gdzie znajdują się 

wzmocnienia, które ciężko będzie nam przeciąć, a dwa po przecięciu ich stracimy punkty, na 

których możemy weprzeć nosze typu deska. Technika ta jest dobra, jeśli chodzi o 

prawidłowość działań ratownictwa medycznego. Osoba poszkodowana może być 

ewakuowana w osi kręgosłupa. 

 

 

Fot. Szeroki dostęp do osoby poszkodowanej poprzez otwór w tylnej ścianie kabiny. 

 

Usuwanie dachu 

Niekiedy konieczne będzie odcięcie i całkowite usunięcie dachu. To bardzo 

czasochłonna procedura, angażująca wielu ratowników, którzy nie mają możliwości pracy z 

ziemi (np. podczas asekuracji dachu). Dodatkowo technika ta jest niemożliwa do wykonania 

przy dużych, masywnych dachach (duża masa).Niewątpliwym plusem jest jednak przestrzeń 

wokół poszkodowanego, która można uzyskać, znacznie ułatwiająca pracę.  

Odcinanie dachu trzeba rozpocząć od usunięcia szyby przedniej, szyb bocznych i 

tylnych oraz przecięcia pasów bezpieczeństwa. Następnie za pomocą nożyc hydraulicznych 

przecina się słupki A, na wysokości ok. 10 cm nad deską rozdzielczą. Ta wysokość 

gwarantuje pozostawienie niewielkiej przestrzeni do podparcia dla rozpieracza kolumnowego, 

jeśli pojawi się konieczność jego użycia. Jednocześnie pozostałość po odciętym słupku nie 
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jest na tyle wysoka, żeby przeszkadzała w działaniach. Konieczne jest zadysponowanie co 

najmniej dwóch ratowników, którzy mają za zadanie asekurację dachu – nie może opaść na 

głowy poszkodowanych. Następnie odcina się słupki B, słupki C i zdejmuje dach. Samo 

zdjęcie dachu wymaga wykorzystania już wielu ratowników. 

Całkowite zdjęcie dachu może przysporzyć kłopotów, a to pochłania cenny czas. 

Szczególną trudność sprawić może przecięcie słupka C, który jest niejednokrotnie grubszy od 

pozostałych. Może być potrzebne wykonanie nacięć w kształcie litery V lub użycie piły 

szablastej lub tarczowej. Dodatkowy problem pojawi się, gdy w tylnej ścianie kabiny nie 

będzie okienek. Spowoduje to kolejne wydłużenie czasu odcinania dachu.  

Znacznie wcześniej trzeba przemyśleć tu sposób stabilizacji kabiny. W tym wypadku 

niemożliwe będzie poprowadzenie pasa napinającego przez dach. Można to zrobić poprzez 

przerzucenie pasa przez wnętrze kabiny lub poprzez założenie pasa zamocowanego z jednej 

strony o ramę, a z drugiej o pewny (mocny) punkt u dołu kabiny. Drugi pas zakładamy 

analogicznie z drugiej strony pojazdu. 

Ponieważ metoda odcięcia dachu ma wiele ograniczeń (pochłania dużą ilość czasu, 

ludzi i sprzętu) jest niezwykle rzadko stosowana. 
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Fot. Stabilizacja kabiny poprzez zamocowanie pasa z dwóch stron pojazdu. Pas 

mocujemy do ramy oraz w pewny punkt u dołu kabiny. Na zdjęciu widoczne trzy możliwości 

stabilizacji kabiny. 

 

Ciężarówka na boku 

Gdy samochód ciężarowy leży na boku, po usunięciu szyb i odcięciu pasów odcina się 

położone wyżej słupki A, B oraz C. Następnie trzeba naciąć dach u dołu, przy słupku A oraz 

C i odgiąć go w stronę podłoża. Oczywiście istnieje możliwość całkowitego odcięcia dachu. 

Zawsze należy zabezpieczyć ostre i wystające elementy. W wypadkach, w których samochód 

ciężarowy leży na boku, mniej czasu zajmie ratownikom stabilizacja pojazdu – w zasadzie 

będzie już stabilny. W tym przypadku trzeba ustabilizować dokładnie kabinę. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na przewożony ładunek.  

Wiele trudności pojawi się, gdy ciężarówka przewróci się na bok od strony pasażera. 

Poszkodowany kierowca będzie znajdował się na dużej wysokości i choć dostęp do niego 

będzie bardzo dobry, to jego ewakuacja wymusi konieczność zaangażowania większej liczby 

ratowników, wykorzystania dodatkowego sprzętu (np. platformy ratowniczej) i pochłonie 

więcej czasu. Możliwe jest tu wykonanie otworu dostępowego (wykonanie wycięcia 

odpowiednim sprzętem) zamiast odcinania lub odginania całego dachu. 

Metoda jest czasochłonna, ale po jej wykonaniu otrzymuje się najszerszy dostęp do 

poszkodowanego. 

 

Rys. Odgięcie dachu. 

Pojazd na dachu 

Sytuacja stanie się szczególnie trudna wtedy, gdy samochód ciężarowy będzie leżał na 

dachu. Stabilizacja musi być wykonana ze szczególną uwagą i dokładnością. Dostęp do 

poszkodowanego uzyskuje się przez przednią szybę. Gdy zniszczenia są na tyle duże, że dach 

jest wciśnięty do krawędzi okien, wtedy pierwszy dostęp uzyskuje się poprzez usunięcie 

drzwi. Ewakuacja poszkodowanego jest w tym przypadku niezwykle trudna i wymaga dużej 
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ostrożności. Poszkodowany musi być ustabilizowany na każdym etapie akcji ratowniczo-

gaśniczej, aby po odcięciu pasów z impetem nie upadł na podłoże. Wymaga to od ratowników 

dużej koncentracji i zgrania. Przestrzeń do uwolnienia poszkodowanego można powiększać 

przez wycinanie odpowiednich słupków Należy pamiętać o wcześniejszym zastąpieniu ich 

rozpieraczem kolumnowym lub podbudową drewnem, aby wyeliminować gwałtowne 

opadnięcie kabiny. 

 

Uderzenie w stałą przeszkodę 

Uderzenie w przeszkodę, np. betonowy słup, ścianę czy drzewo, może spowodować, że 

obiekt wciśnie się do wnętrza kabiny. Przynosi to znacznie gorsze skutki niż np. zderzenie 

czołowe przy takiej samej prędkości. Poszkodowany może odnieść bardzo ciężkie obrażenia, 

często dochodzi do różnego rodzaju zakleszczeń. Dostęp do poszkodowanych w większości 

wypadków uzyska się od strony nieuszkodzonej. Od tej strony będzie także prowadzona 

ewakuacja. Aby powiększyć przestrzeń wokół poszkodowanego, należy usunąć nie tylko jak 

największą ilość materiału, który dostał się do kabiny (cegły, drzewo), lecz także usunąć jej 

elementy konstrukcyjne. Doskonale sprawdzać się tu będzie metoda cross-ramming. Wymaga 

ona w tym przypadku użycia długich rozpieraczy kolumnowych. 

 Jeśli nastąpiło zderzenie z konstrukcją budynku, szczególną uwagę należy zwrócić na 

jego stan. Jeśli grozi zawaleniem, być może niezbędna będzie szybka ewakuacja 

poszkodowanego oraz użytkowników budynku lub stabilizacja jego elementów. 

 

Odgięcie kolumny kierowniczej 

Po wypadku koło kierownicy niejednokrotnie uciska na klatkę piersiową 

poszkodowanego, utrudniając mu oddychanie. Można wówczas delikatnie odsunąć fotel, a w 

razie konieczności odciąć fragment wieńca kierownicy za pomocą sprzętu hydraulicznego, 

np. mininożyc. Ponieważ jest to praca w obrębie działania poduszki powietrznej, trzeba 

zachować szczególną ostrożność.  

W ostateczności odgina się całą kolumnę kierowniczą.  Do tego celu niezbędne będą 

łańcuchy do rozpieracza ramieniowego i drewno do zabezpieczenia. Jeden łańcuch mocuje się 

na kolumnie kierownicy, a drugi na stałym elemencie pojazdu (np. na ramie). Łańcuchy 

podbudowuje się drewnem, aby nie wcinały się w metalową konstrukcję. Następnie poprzez 

zwieranie ramion rozpieracza ściąga się łańcuchy do siebie, odciągając tym samym całą 

kolumnę kierownicy. 
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Jest to kontrowersyjna metoda, przez niektórych dowódców wręcz zakazana. Podczas 

jej stosowania kolumna kierownicy, która ma budowę przegubową, może zacząć ingerować w 

nogi osoby poszkodowanej. Uważam jednak, że jeśli używa się tej techniki ze świadomością 

zagrożeń, z dużym wyczuciem i ostrożnością (jak zresztą przy każdej technice, gdyż 

niebezpieczeństwo dla poszkodowanego może wystąpić zawsze), można ją zastosować w 

razie konieczności, aby osiągnąć cel ratowniczy. 

 

Zderzenie z samochodem osobowym 

Specyficzne problemy stwarza sytuacja, w której samochód osobowy znajdzie się pod 

samochodem ciężarowym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników samochodów 

osobowych, stosuje się obowiązkowo wokół ramy specjalne zderzaki uniemożliwiające wjazd 

pod ciężarówkę. Nazywa się to kompatybilnością wymiarową. Tego typu zdarzeniach 

największe szkody odniosą najczęściej pasażerowie samochodu osobowego. Często 

niemożliwa jest ich ewakuacja przez drzwi czy odcięty dach. 

 

Wjazd pod naczepę. 

W tym przypadku znacznie ograniczony będzie dostęp do osób znajdujących się z 

przodu pojazdu osobowego. W pierwszej kolejności należy dokonać stabilizacji samochodu 

osobowego oraz naczepy. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie naczepy przed toczeniem. 

W większości przypadków będzie ona stabilna, lecz w niektórych przypadkach niezbędna 

będzie również podbudowa jej przy pomocy drewna. 
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Fot. Ograniczony dostęp do poszkodowanego w samochodzie osobowym pod naczepą. 

 

Działanie w tym przypadku prowadzi się równocześnie z dwóch stron. Pierwsze 

działanie to „tunelowanie” opisane we wcześniejszym miejscu tego opracowania, celem 

wykonania dostępu do osoby poszkodowanej i jej późniejszej ewakuacji w osi kręgosłupa ku 

tyłowi pojazdu.  

 

 

Fot. Szeroki dostęp do osoby poszkodowanej, po wykonaniu techniki „tunelowania”. 
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Celem powiększenia przestrzeni osobie poszkodowanej można zastosować metodę 

cross-ramming. Wykorzystuje się do tego celu rozpieracz kolumnowy, który ma za zadanie 

wypchnąć wgnieciony dach. Należy pamiętać, że dach jest słabym elementem do wypierania i 

należy zastosować podciąg z drewna lub wstawić płaski wspornik. Wypchnięcie dachu 

powinno ułatwić również późniejsze wyważenie drzwi. 

 

 

Fot. Uzyskanie przestrzeni wokół osoby poszkodowanej przy pomocy techniki cross-

ramming. 

 

Drugie działanie to wyważenie i/lub usunięcie drzwi, celem wykonania dostępu do nóg 

poszkodowanego i uwolnienie uwięzionych nóg. Niejednokrotnie wbicie się samochodu 

osobowego pod naczepę będzie na tyle głębokie, że jednocześnie z wyważeniem drzwi 
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wyciąć należy ich górne obramowanie. W przeciwnym wypadku utrudni ono szerokie 

otwarcie już wyważonych drzwi. 

 

 

Fot. Odcinanie górnej krawędzi drzwi przy jednoczesnym ich wyważaniu. 

 

 

Fot. Szeroki dostęp do poszkodowanego po wyważeniu drzwi. 
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Jeśli nogi będą uwięzione w pedałach, przyciśnięte kolumną kierownicy lub całą deską 

rozdzielczą, wówczas należy zastosować jedną z technik uzyskiwania dostępu w takim 

przypadku. 

Jeśli z jakiejś przyczyny nie jest możliwa ewakuacja w tył pojazdu po technice 

tunelowania, możliwe jest wykonanie szerokiego dostępu do osoby poszkodowanej po 

usunięciu całego boku pojazdu. Słupek B usuwamy poprzez odcięcie lub wyrwanie dowolną 

techniką. 

 

 

Fot. Uzyskanie dostępu poprzez usunięcie całego boku pojazdu. 
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Fot. Uzyskanie dostępu do nóg poprzez wykonanie jednej z technik. Tu: uniesienie całej 

deski rozdzielczej przy pomocy rozpieracza ramieniowego. 

 

W USA podczas wjazdów samochodu osobowego pod naczepy, stosuje się podobną 

taktykę, choć różniącą się kilkoma szczegółami. Cała procedura tunelowania i uzyskania 

bocznego dostępu jest taka sama. Inaczej osiąga się dostęp do nóg poszkodowanego. Nie 

stabilizuje się tu pojazdu w czterech punktach, gdyż uzyskanie przestrzeni nie polega na 

wypieraniu ku górze, ale na opuszczeniu podłogi pojazdu ku ziemi. W tym celu wzmacnia się 

podbudową przestrzeń między maską samochodu osobowego, a ramą naczepy (jeśli jest ona 

w ogóle dostępna). Ma to na celu zabezpieczenie przed dalszym wnikaniem blach osobówki 

w ramę. Następnie wykonuje się nacięcie u podstawy słupka A, równolegle do ziemi. W 

powstałą szczelinę wkłada się końcówki ramion rozpieracza. Wypieranie powoduje, ze 

zaparte o ramę naczepy podwozie pozostaje w swoim miejscu, a ku ziemi opuszcza się 

podłoga (efekt braku podbudowy pod autem). Naszym zdaniem kontrowersyjne jest w 

warunkach polskich nie wykonywanie stabilizacji pojazdu. Może okazać się niezwykle trudne 

przecięcie podstawy słupka A (ze względu na wzmocnione progi nowoczesnych konstrukcji), 

niemniej jednak każdą technikę trzeba znać, a poza tym jest ona według naszej oceny, w 

pewnych aspektach logiczna i do zaakceptowania, dlatego o niej piszemy. Nigdy nie 

wiadomo, kiedy to właśnie ona może okazać się to najwłaściwszą podczas działań. 
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Fot. Metoda amerykańska: brak stabilizacji, widoczne nacięcie podstawy słupka A, 

równoległe do ziemi. 

 

 

Fot. Wyparcie nacięcia rozpieraczem ramieniowym. Podłoga opuszczona do ziemi. 
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W przypadku wjazdu samochodu osobowego pod naczepę lub kontener w ich osi, 

niezwykle ważna jest stabilizacja tychże w każdym kierunku. Zarówno zablokować trzeba 

ruch przód – tył oraz na boki. 

 

 

Fot. Stabilizacja boczna kontenera.  

 

Jeśli kontener będzie pusty wystarczy w większości wypadków kontener ustabilizować, 

a przestrzeń wokół osoby poszkodowanej wykonać przy pomocy rozpieracza kolumnowego i 

techniki cross-ramming. Gdy kontener będzie wypełniony może okazać się, że niezbędne 

będzie jego wcześniejsze podniesienie. Można to zrobić dowolnym sprzętem. Rozpieraczami 

kolumnowymi, ręcznymi podnośnikami hydraulicznymi, czy poduszkami wysokiego 

ciśnienia osadzonymi na drewnianej podbudowie. Jeśli robimy to z dwóch stron 

rozpieraczami kolumnowymi, warto je wypierać na podłożu na wspornikach. Wsporniki 

warto jest złączyć razem pasem transportowym. Unikniemy w ten sposób rozjeżdżanie się 

rozpieraczy. 
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Fot. Stabilizacja boczna kontenera i jego wstępne unoszenie rozpieraczami 

kolumnowymi, osadzonymi na wspornikach progowych, połączonych pasem transportowym. 

 

 

Rys. System podnoszący kontener, który uniemożliwia rozjechanie się rozpieraczy. 
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Przy wykonywaniu podnoszenia ważna jest bieżąca kontrola stabilizacji oraz 

równoczesne wypieranie po obu stronach kontenera / naczepy. Można w tym celu wyznaczyć 

osobę –oficera bezpieczeństwa, który będzie to kontrolował oraz zarządzał podnoszeniem. 

 

Najechanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy 

Z jedną z trudniejszych sytuacji mamy do czynienia, gdy samochód ciężarowy wręcz 

wjedzie na samochód osobowy. Niezwykle duży problem sprawi w pierwszym momencie 

akcji sama stabilizacja, zwłaszcza samochodu ciężarowego. Wymaga ona użycia dużej ilości 

drewna do podbudowy, minimum trzech pasów z naciągiem, o odpowiedniej wytrzymałości, 

podpór mechanicznych szybkiej stabilizacji. W dalszym etapie konieczna będzie potrzeba 

użycia rozpieraczy kolumnowych, sprzętu pneumatycznego oraz innego hydraulicznego. 

W pierwszej kolejności należy ustabilizować obydwa pojazdy. Samochód osobowy 

zabezpieczamy czteropunktową podbudową oraz zabezpieczamy przed ruchem w osi. 

Samochód ciężarowy stabilizujemy przed ruchem w osi oraz unieruchamiamy jego 

kabinę (pasem o wytrzymałości minimum 5 ton, celem zabezpieczenia zerwanej kabiny z 

ramy) –tak jak pisaliśmy o tym wcześniej. W przypadku przechyłu ciężarówki, który jest tu 

ewidentny zastosować trzeba podporę/podpory szybkiej stabilizacji. 

Ponieważ działamy na niezwykle dużych ciężarach warto jest zaznaczyć odpowiednie 

punkty, za pomocą których obserwować będziemy, czy układ pojazdów nie ulega nie 

pożądanym ruchom i przemieszczeniom.  
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Fot. Zaznaczenie, które pozwala ocenić brak ruchu w osi pojazdów. 

 

 

Fot. Powieszenie taśmy mierniczej z zaznaczeniem punktu pozwala zaobserwować 

niekorzystne przechyły. 
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Po skutecznej stabilizacji należy wykonać podbudowę drewnianą. Zabezpieczy ona 

ratowników pracujących pod pojazdem ciężarowym. Może ona posłużyć również, jako punkt 

do podniesienia ciężarówki. Podbudowa może być niska lub wysoka. Ta druga zapewni 

większy poziom bezpieczeństwa, lecz zużywa niezwykle duże ilości drewna do stabilizacji. 

 

 

Fot. Wysoka podbudowa drewnem. 

 

Przed wykonaniem podnoszenia samochodu ciężarowego należy unieruchomić pasem 

jeszcze jego resorowanie. Należy to również zrobić pasem min. 5 ton (ze względu na masę 

resorowania). Robi się to po to, żeby podczas podnoszenia ciężarówki nie zostało ono w 

swoim miejscu. Podniesienie auta nawet o kilkadziesiąt centymetrów nie zmieniłoby nic w 

sytuacji. Samochód osobowy dalej byłby przygnieciony kilkutonowym resorowaniem. 

Kolejnym –trzecim już pasem –spinamy resorowanie samochodu osobowego. Zabezpieczy to 

przed ruchem osobówki w górę (po odciążeniu resorowania samochodu osobowego), po 

skutecznym uniesieniu ciężarówki wraz z jej resorowaniem.  
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Fot. Spięcie resorowania samochodu osobowego. 

 

 

Fot. Trzy pasy: jeden stabilizuje kabinę, drugi resorowanie ciężarówki, a trzeci 

resorowanie osobówki. 
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Samo podnoszenie można zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykonanie 

małej podbudowy, na której umieszcza się poduszki pneumatyczne. Wypieranie poduszek 

można wspomóc jednoczesnym użyciem rozpieracza kolumnowego o odpowiednich 

parametrach. 

 

 

Fot. Jednoczesne podnoszenie poduszkami wysokiego ciśnienia umiejscowionymi na 

niskiej podbudowie oraz rozpieraczem kolumnowym. Zaznaczone spięcia resorowania 

samochodu osobowego i ciężarowego przy pomocy pasów z naciągiem. 

 

Podnoszenie może być wykonane przy pomocy rozpieraczy kolumnowych lub ręcznych 

podnośników hydraulicznych, umieszczonych bezpośrednio pod ramą pojazdu. Ważne jest 

ich jednoczesne, równomierne wypieranie. Dobrze jest wyznaczyć ratownika, który będzie 

kontrolował równomierne podnoszenie. 
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Fot. Podnoszenie ciężarówki przy pomocy podnośników hydraulicznych (oczywiście po 

wykonaniu podbudowy i założeniu trzech pasów z naciągiem). 

 

 

Fot. Ratownik nadzorujący równomierne wypieranie (oficer bezpieczeństwa). 
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Sama ewakuacja poszkodowanego odbywa się analogicznie, jak w przypadku wjazdów 

pod naczepy. Najlepiej sprawdza się tu tunelowania. Dostęp do osoby poszkodowanej od 

strony nieuszkodzonej, staramy się usunąć drzwi lub cały bok od strony osoby 

poszkodowanej, w razie konieczności wspomagamy się techniką cross-ramming. Dostęp do 

nóg wykonuje się jedną z wcześniej opisanych technik. 

 

Osoba pod kołem 

Jeśli musimy ewakuować osobę, która znajduje się pod kołem samochodu ciężarowego 

(np. ma uwięzioną nogę) musimy działać z dużym wyczuciem i ostrożnością. Mamy tu do 

czynienia z ogromnym ciężarem i wysokim prześwitem do podbudowy. Podnosząc tak dużą 

masę, zapewne będziemy walczyć o kilka centymetrów, które pozwolą nam ewakuować 

osobę poszkodowaną. Rozpoczynając działania musimy mieć na względzie, że samo 

podnoszenie ciężarówki nie będzie wystarczające, ze względu na jej resorowanie. Musimy 

zatem działać równolegle w dwóch kierunkach: pierwszy to podbudowa pojazdu dla 

bezpieczeństwa ratowników i ewentualnego podnoszenia ciężarówki, drugi to podbudowa i 

podnoszenie resorowania, w celu uzyskania przestrzeni do ewakuacji. Samo resorowanie 

warto jest dodatkowo ustabilizować pasem wytrzymałości minimum 5 ton (wytrzymałość 

pasa ze względu na masę resorowania). Resorowanie można wyprzeć poduszkami wysokiego 

ciśnienia osadzonymi na wykonanej podbudowie drewnianej lub rozpieraczem kolumnowym, 

wypartym o felgę koła. W drugim przypadku należy na bieżąco podbudowywać to 

resorowanie drewnem, aby uniknąć jego opadnięcia z powrotem na osobę poszkodowaną, w 

razie awarii kolumny. Ratownicy podbudowując resorowanie wchodzą pod konstrukcję 

pojazdu, dlatego tak ważna jest tu pierwsza podbudowa ramy ciężarówki. Jeśli przy 

wypieraniu resorowania przy pomocy rozpieracza kolumnowego działamy na granicy 

parametrów tego sprzętu, swoje wypieranie możemy wspomóc poduszkami wysokiego 

ciśnienia, które osadzimy na podbudowie ramy pojazdu. 
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Fot. Bieżąca podbudowa resorowania drewnem przy wypieraniu koła rozpieraczem 

kolumnowym. 

 

Fot. Wypieranie resorowania rozpieraczem kolumnowym wypartym o felgę. Widoczna 

podbudowa ramy pojazdu, zapewniająca bezpieczeństwo ratownikom, którzy na bieżąco 

podbudowują resorowanie. 
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Fot. Wspomaganie wypierania poduszkami wysokiego ciśnienia osadzonymi na głównej 

podbudowie pojazdu. 

Można zastosować również specjalną końcówkę, dedykowaną do tego typu działań. Nie 

jest to niestety sprzęt dostępny i używany powszechnie. 

 

Fot. Specjalna końcówka montowana na feldze. 
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Fot. Wypychanie resorowania przy pomocy rozpieracza kolumnowego ze specjalną 

końcówką z jednoczesną podbudową resorowania drewnem. 

Jeśli ewakuacja musi odbyć się natychmiast, bez zbędnej zwłoki czasowej, wówczas 

można wykorzystać sam rozpieracz ramieniowy. Sama ewakuacja powinna odbyć się na 

noszach podbierakowych. 
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Fot. Interwencyjne wypychanie koła samym rozpieraczem kolumnowym. 

Osoba poszkodowana pod „gabarytem” 

Najwięcej problemu sprawią ratownikom inne, nietypowe pojazdy o dużej masie oraz 

wymiarach. Na to nie można podać schematu działania. Najlepszą bronią będzie tu myślenie 

oraz doświadczenie zawodowe dowódcy i ratowników. Zawsze należy gruntownie 

zaplanować stabilizację. Pojazd wielkogabarytowy trzeba zabezpieczyć przed ruchem w 

każdym możliwym kierunku i osi. Podczas wypierania, należy przewidzieć, ile punktów 

wypierania trzeba wykonać, aby nie okazało się np., że wypieramy całość pojazdu, a osiada 

resorowanie. Przewidzieć należy również środek ciężkości całego układu. Być może 
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wypieramy jednocześnie cały pojazd, mamy ustabilizowane i wypierane resorowanie, ale 

podczas podnoszenia okazuje się, że środek ciężkości dąży do wywrócenia naszego układu.  

To w takim przypadku najlepiej sprawdza się filozofia przewidywania kilku kroków na 

przód oraz posiadania na daną sytuację kilku planów działania. Plan A, plan B, plan C… 

Sytuacja przykładowa: osoba poszkodowana ma uwięzioną nogę pod gąsienicą koparki. 

Jak byście działali?  

Plan A: wypieranie całości pojazdu. 

 

 

Fot. Noga osoby poszkodowanej pod gąsienicą koparki. Widoczna próba wypierania 

całości pojazdu. 

 

Co się okazuje? Podnoszenie od razu całości pojazdu nie przynosi efektu, ze względu na 

osiadanie gąsienicy. 

Zatem plan B: podnoszenie samej gąsienicy. 
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Fot. Wypieranie samej gąsienicy. 

 

Wypieranie samej gąsienicy nie daje efektu ze względu na zbyt dużą masę, 

przekraczające możliwości sprzętowe. 

Zatem plan C: wypieramy jednocześnie gąsienice i cały pojazd w drugim punkcie. 
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Fot. Wypieranie całości pojazdu i równolegle dwóch gąsienic. 

 

Efekt: całość zaczyna się podnosić, ale wysunięte ramię z łyżką przeważa, dążąc do 

przechylania układu. 

Zatem plan D: Wypieramy samą łyżkę, robimy jej podbudowę. Następnie wypieramy 

na raz całość pojazdu i gąsienice. 
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Fot. Wypieranie łyżki koparki. Tu widoczne ustabilizowanie pasem transportowym, 

zapobiegającym ślizganie się kolumny. 

 

 

Fot. Podbudowa łyżki drewnem. 
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Fot. Efekt wykonania planu D. 

 

Wyparcie samej łyżki, jej podbudowa, a następnie wyparcie na raz całości pojazdu i 

gąsienicy dało w końcu zamierzony efekt. 

Na podanym przykładzie widać, z jak trudną sytuacją możemy mieć do czynienia, ile 

zmiennych musimy brać pod uwagę i jak dużo kroków na przód musimy przewidywać. To 

doskonale obrazuje, jak ważne są ćwiczenia. Tylko one dadzą nam doświadczenie, aby nie 

mówić „wydaje mi się”, ale „przećwiczyłem i wiem, że to powinno dać pozytywny skutek, a 

to raczej nie”. To diametralna różnica oddzielająca teorię od praktyki. 


