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Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które w różnym 

stopniu: ogromnym czy nawet niewielkim, przyczyniły się do 
powstania niniejszej pracy w jej ostatecznym kształcie. Nie 
zawsze liczyła się forma pomocy, ale zawsze liczył się wpływ, 
jaki owa pomoc miała na proces powstawania treści 
przedstawionej w pracy. 

 
Szczególne podziękowania dla Zmiany I w Jednostce 

Ratowniczo Gaśniczej 1 w Olsztynie, za życzliwe przyjęcie 
i wpojenie strażackich zasad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszą pracę i cały włożony w nią trud dedykuję 

wszystkim strażakom, którzy oddali życie podczas pełnienia 
służby. 

Szymon Kokot, 23 września 2005 
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ROZDZIAŁ I – Wstęp. 

 

Służba w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej jest 

zadaniem trudnym, lecz jednocześnie dającym wiele satysfakcji. Bierze się ona z faktu, 

iż strażacy służą społeczeństwu, ratując życie, mienie i środowisko. Wielokrotnie narażają 

życie, aby zgodnie ze słowami strażackiego przyrzeczenia, nieść pomoc nie bacząc 

na okoliczności. Niestety, podczas działań gaśniczych, stanowiących znaczną część 

działalności PSP, dochodzi co jakiś czas do wypadków, powodujących poważne obrażenia 

lub śmierć strażaka. Zawsze w takim wypadku zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko, 

aby uniknąć tej sytuacji. Każdy taki przypadek powinien stanowić ostrzeżenie, że jeżeli nie 

zadbamy w odpowiedni sposób o nasze bezpieczeństwo lub zignorujemy niektóre z reguł, 

możemy doprowadzić do sytuacji, w której narażone zostanie zdrowie lub życie ratowników. 

Czy jednak wiemy jak postępować, gdy kolega wzywa pomocy? Czy kiedykolwiek 

ćwiczyliśmy akcję ratowniczą polegającą dla przykładu na uratowaniu nieprzytomnego 

strażaka z drugiego piętra płonącego budynku? Niestety, szkolenie strażaków w PSP nadal 

w niewielkim stopniu obejmuje tematykę udzielania pomocy poszkodowanemu strażakowi. 

Również zbyt mało wagi przykłada się do tworzenia procedur postępowania podczas tego 

typu zdarzeń i systematyzowania podejścia do zagadnienia. Niniejsza praca pozwoli omówić 

koncepcję funkcjonowania Grup Szybkiego Reagowania w działalności straży pożarnych. 

Grupa Szybkiego Reagowania jest to zespół strażaków, którzy na miejscu zdarzenia pełnią 

jedną rolę: ich zadaniem jest zadbać o bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań a w razie 

potrzeby udzielić pomocy strażakom poszkodowanym w trakcie wykonywanych czynności. 

W wielu miejscach na świecie, tworzenie i wprowadzanie do działań Grup Szybkiego 

Reagowania wpłynęło na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań oraz 

wielokrotnie pozwoliło ocalić życie strażakom, którzy szczególnie podczas wewnętrznych 

działań gaśniczych zostali poszkodowani. Krajem, który jako pierwszy rozpoczął działalność 

Grup Szybkiego Reagowania na dużą skalę, były Stany Zjednoczone. Trwa już trzecia 

dekada, odkąd powstały pierwsze koncepcje, na bazie których zaczęto tworzyć i doskonalić 

grupy strażaków niosące pomoc poszkodowanym podczas zdarzeń kolegom. Istotnym 

bodźcem do zmian, były uregulowania prawne, które wpłynęły bezpośrednio na sposób 

prowadzenia działań w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz działań gaśniczych. Jednak 

najwięcej wysiłku w poprawę swego stanu bezpieczeństwa włożyli sami strażacy. Nieustanne 

ćwiczenia i ciągłe doskonalenie procedur doprowadziło do powstania tematyki Grup 

Szybkiego Reagowania w obecnej postaci. Bez ogromnego wkładu i determinacji wszystkich 

tych ludzi, nie moglibyśmy dziś uczyć się z ich doświadczenia. Musimy pamiętać, iż każdego 

z nas może spotkać wypadek. Chcielibyśmy wtedy, by koledzy byli w stanie nam pomóc. 
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Dlatego powinniśmy nieustannie doskonalić się w udzielaniu pomocy również 

poszkodowanym strażakom i wykorzystywać ogromny potencjał zasobów ludzkich 

w strażach pożarnych do rzetelnego przygotowania się na taką ewentualność. 

Nie możemy sobie pozwolić, aby wskutek zaniechania dochodziło do wypadków. Jako 

strażacy jesteśmy przyzwyczajeni do ogromnej ilości obowiązków i zadań przed nami 

stawianych. Niektórzy mówią „Strażacy są od wszystkiego. Gaszą pożary, ratują 

z wypadków, innych miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych; 

nawet usuną szerszenie z komina i zdejmą kota z drzewa.” Zapominamy jednak o jednym: 

o sobie. Ratujemy innych, ale, jak dotąd, nie ratujemy siebie. 

Uważam, iż wprowadzenie tematyki GSR do działalności taktycznej Państwowej Straży 

Pożarnej jest rzeczą istotną. Powinniśmy przygotowywać się czynnie na ewentualność 

niesienia pomocy kolegom ze zmiany. Ilu z nas to robi? Osobiście, badając zagadnienie od 

paru miesięcy, spotkałem w Polsce jedną (1!) Jednostkę: OSP Przyszowice, która 

eksperymentalnie i w wolnym czasie ćwiczy i rozpowszechnia ideę GSR. Jej strona 

internetowa www.grupaszybkiegoreagowania.prv.pl stanowi na dzień dzisiejszy najpełniejsze 

polskie źródło informacji o tej tematyce. Stąd właśnie wypływa konieczność tworzenia 

opracowań i rozpowszechniania wszelkiego rodzaju materiałów, mogących pomóc wszystkim 

strażakom w uniknięciu wielu niebezpiecznych sytuacji oraz w przygotowaniu się 

do udzielania pomocy kolegom. 
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Rozdział II – Cel i zakres pracy 

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tematyki Grup Szybkiego Reagowania. Praca 

ma również na celu postawienie odpowiedzi na pytanie: jak wyglądać może propozycja 

rozwiązań, pozwalających na przygotowanie personelu polskich straży pożarnych 

do udzielania pomocy strażakom w niebezpieczeństwie. Dla usystematyzowania wiedzy 

dotyczącej tego zagadnienia, praca została podzielona na tematyczne rozdziały. 

Na początku omówiona została koncepcja tworzenia Grup Szybkiego Reagowania oraz 

przedstawiono rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w tej dziedzinie na świecie, 

choć głównie w Stanach Zjednoczonych. Dla zilustrowania problemu przytoczono statystyki 

odnośnie wypadkowości w strażach pożarnych oraz przedstawiono uregulowania prawne, 

w tym także branżowe, które wpłynęły na szereg zmian i poprawę bezpieczeństwa podczas 

działań. Ponadto opisane zostały zalecenia warte do wzięcia pod uwagę przy tworzeniu tego 

typu grup oraz istniejące już rozwiązania. 

W następnej kolejności, praca koncentruje się na przedstawieniu taktyki działań Grup 

Szybkiego Reagowania oraz omawia obszary szkolenia towarzyszące doskonaleniu 

zawodowemu strażaków w tej dziedzinie ratownictwa. Przedstawione zostały główne zasady 

działalności bojowej wspomnianych grup a także podano kilka kolejnych przykładów 

funkcjonowania omawianych zasad w praktyce, na przykładzie amerykańskich 

departamentów pożarniczych. Ponadto omówiono również proces szkolenia i przedstawiono 

procedury postępowania podczas prowadzenia akcji mającej na celu uratowanie strażaka 

wzywającego pomoc. Wspomniano także o wyposażeniu Grup Szybkiego Reagowania oraz 

podano szereg zaleceń i istotnych uwag, mogących pozytywnie płynąć na bezpieczeństwo 

prowadzonych działań. 

Kolejny rozdział pozwala zapoznać się ze sposobami, technikami i metodami 

prowadzenia akcji ratowniczej przez Grupę Szybkiego Reagowania. W pierwszej części 

rozdziału przedstawiono szereg technik prowadzenia przeszukania pomieszczeń, w tym 

również dużych obszarów. Część ta podaje także informacje pomagające w odpowiedni 

sposób zorganizować pracę w grupie, która dokonuje przeszukania. Kolejna część rozdziału 

opisuje wiele technik samoratowania oraz udzielania pomocy poszkodowanemu strażakowi. 

Przedstawiono sposoby i procedury postępowania, pozwalające strażakowi wyjść cało 

z opresji. Omówiono również metody transportowania poszkodowanego strażaka w różnych 

warunkach oraz ewakuacji awaryjnej z wykorzystaniem lin, drabin oraz innego sprzętu. 

Dalsza część pracy stanowi próbę przeniesienia pewnych rozwiązań na grunt polski. 

Opisano pewne najważniejsze elementy zagadnienia oraz ich możliwe funkcjonowanie 

w polskich realiach. Rozdział ten pozwoli nakreślić ogólną wizję wprowadzania Grup 
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Szybkiego Reagowania do działalności taktycznej PSP a wraz z całością stanowił będzie 

podstawy do tworzenia, rozwijania i doskonalenia grup funkcjonujących w Jednostkach 

Ratowniczo-Gaśniczych, czyniąc pracę strażaków bezpieczniejszą. Ta część pracy 

zakończona jest ankietą, przeprowadzoną wśród strażaków zatrudnionych Jednostkach 

Ratowniczo-Gaśniczych na różnych stanowiskach. Krótka ankieta pozwoli wykazać 

dotychczasową obecność tematyki udzielania pomocy poszkodowanym strażakom 

w całościowym szkoleniu strażaków oraz zapozna czytelnika z opiniami kilkudziesięciu 

strażaków PSP na ten temat. 

W końcowej części zawarto podsumowanie całości, wyrażające opinię autora dotyczącą 

omawianego zagadnienia oraz przedstawiono wszystkie źródła wykorzystane podczas 

tworzenia niniejszej pracy. Oprócz pozycji książkowych oraz czasopism branżowych, 

korzystano w dużej mierze z bogatych źródeł internetowych. Wiele zagranicznych 

departamentów lub baz szkoleniowych zamieszcza tam mnóstwo informacji dotyczących 

„szybkiego reagowania”. Wprawdzie większość odnajdywanych źródeł jest w języku 

angielskim, jednak możliwe jest pozyskanie niemal pełnego zakresu informacji dotyczących 

omawianej tematyki. Dla przykładu, wiele amerykańskich departamentów pożarniczych 

zamieszcza swe procedury operacyjne (o których mowa w treści) na swych stronach 

internetowych. Są one ogólnie dostępne, aby każdy mógł czerpać z doświadczenia i wpływać 

na bezpieczeństwo swoje oraz innych strażaków. Wiele informacji pozyskać można 

korespondując ze strażakami na specjalnych forach internetowych lub kontaktując się poprzez 

oficjalne strony departamentów, jednostek czy stowarzyszeń. Dla ułatwienia wymiany 

informacji, na końcu pracy w Rozdziale VIII, podano szereg adresów internetowych, które 

okazały się pomocne przy pisaniu niniejszej pracy, tak przy poszukiwaniu dokumentów jak 

i kontaktów. 
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ROZDZIAŁ III – Koncepcja tworzenia Grup Szybkiego Reagowania i rozwiązania 

organizacyjno-techniczne na świecie. 

 

„... i wtedy warunki nagle się zmieniły. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Walczyłem 

z wieloma różnymi pożarami, w różnego rodzaju budynkach, w różnej pogodzie, z wszystkimi 

rodzajami materiałów palnych. Myślałem, że wiele już widziałem. Widziałem tyle, 

że poradziłbym sobie z czymkolwiek, co mogłoby się stać i że potrafiłbym zadbać o moich 

ludzi. Ale jak powiedziałem, wtedy tak nagle wszystko się zmieniło. Do dziś, wciąż jestem 

zdumiony, że to się stało. W ciemności zauważyłem wokół siebie łagodne pomarańczowe 

migotanie. Żar był niewiarygodny. Niewiarygodny!...Ciepło z tego rozgorzenia było jak 

z wielkiego pieca, a to powoduje, że zamieniasz się w instynktownie działające zwierzę. 

Widziałem ludzi na filmach jak wyskakiwali z okien z kilku pięter i myślałem sobie "Co oni do 

cholery myśleli? Mogliśmy przecież uratować tych ludzi." Teraz już wiem. Ból spowodowany 

gorącem i uczucie, że jesteś w pułapce są obezwładniające. Gdybym był na dziewiątym 

piętrze, to bym wyskoczył. Niestety, John Lorenzano i Woodie Gelenius zginęli w tym pożarze. 

Znaleziono ich w różnych miejscach na drugim piętrze. Nie wiem jak John i ja rozdzieliliśmy 

się. Byłem ostatnim, który rozmawiał z Johnem. Jako ostatni widziałem Woodiego. Dlaczego 

mnie uratowano a oni zginęli? Nie wiem. Ta myśl będzie we mnie na zawsze.” 

Kapitan Mike Spalding o pożarze Indianapolis Athletic Club 1992[1] 

 

Śmierć strażaka na służbie jest wydarzeniem, które powoduje wiele emocji. 

W atmosferze bólu i żałoby rodzi się natychmiast wiele pytań i wątpliwości, na które często 

nie znajdujemy odpowiedzi. Dlaczego to on zginął? Czy to nasza wina? Czy zrobiliśmy 

wszystko, żeby go uratować? Czy w ogóle mogliśmy coś zrobić? Nie są to pytania łatwe, tak 

jak łatwo nie jest pogodzić się ze śmiercią kolegi. Niezależnie od tego, czy odpowiedzi 

na te pytania ułatwiają nam czy utrudniają pogodzenie się z dokonaną tragedią, powinny 

skłaniać nas do zastanowienia się, czego ma nas nauczyć ta bolesna lekcja. W zawodzie tak 

wymagającym i często bardzo niebezpiecznym kładziemy duży nacisk na nasze własne 

bezpieczeństwo. Niestety, gdy żywioł ukazuje swe prawdziwe oblicze, nierówna walka często 

skazana jest na porażkę. Musimy jednak wyciągać pełne wnioski z każdego wypadku na 

służbie, a już bezwzględnie, gdy odbiera on życie strażakowi. Jedynie w ten sposób jesteśmy 

w stanie przygotować się, aby wykorzystać pełnię naszych możliwości i woli do zapobiegania 

ciężkim i śmiertelnym wypadkom na służbie. Mimo, iż często rozwój sytuacji jest 

nieprzewidywalny, to jako strażacy znamy zjawisko pożaru na tyle długo i dobrze, by móc 

przygotować naszych ludzi do maksymalnej gotowości bojowej. Na wiele rzeczy nie mamy 
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wpływu, jednak są pewne zagadnienia, które opanowane, pozwolą nam lepiej przygotować 

się na taką sytuację. 

Na całym świecie strażacy w różnych krajach podejmują wiele działań, aby zapobiegać 

wypadkom podczas służby. Wiele departamentów, agencji, komend pożarnictwa, dopiero 

po utracie swego pracownika zauważa, iż skoro tyle mówi się o bezpieczeństwie, to powinno 

się rzeczywiście o nie zadbać. Powszechnie znana, choć smutna i boleśnie prawdziwa, jest 

zasada, iż życie ratownika powinno stawiać się przed życiem poszkodowanego. Nie ma 

w tym nic z wywyższania się czy też braku poświęcenia dla służby, a jedynie rozsądek 

podyktowany tragicznymi przykładami słuszności takiego podejścia. Każdy strażak-ratownik, 

jako osoba przeszkolona w dziedzinie ratownictwa, działań ratowniczo-gaśniczych, pomocy 

medycznej i posiadający wiele innych przydatnych umiejętności, stanowi bardzo istotny 

element taktyczny całości działań prowadzonych na miejscu zdarzenia. Każdy 

poszkodowany, unieruchomiony czy martwy strażak jest kolejną ofiarą żywiołu, której trzeba 

udzielić pomocy (nie mając już go w swych szeregach). Dodatkowym zagrożeniem jest 

wpływ emocjonalny, jaki niesie ze sobą wypadek kolegi. Wszyscy gotowi są przerwać 

działania, aby nieść pomoc. Czy możemy sobie na to pozwolić? Odpowiedź wydaje się być 

oczywista. W momencie, kiedy przestajemy kontrolować rozwój wydarzeń, narażamy się na 

kolejne, najczęściej niezwykle poważne straty. Należy za wszelką cenę powstrzymać rozwój 

zdarzenia, przynajmniej na tyle, aby móc przeprowadzić skuteczną akcję ratowniczą 

i zażegnać niebezpieczeństwo grożące naszym ludziom. Czy wiemy jak tego dokonać? 

Jak rozdzielić siły, którymi dysponujemy? Jakie podjąć czynności? Dokładne 

przeanalizowanie tych zagadnień pozwoli uniknąć sytuacji, w której okazać się może, 

iż nasze starania poszły na marne. Musimy uświadomić sobie, że to do nas należy zadbanie 

o własne bezpieczeństwo. 

W wielu miejscach na świecie stworzono systemy regulujące działania skupione 

na niesieniu pomocy strażakom. Dotyczy to zazwyczaj osób pracujących w aparatach ochrony 

dróg oddechowych, wykonujących działania ratowniczo-gaśnicze wewnątrz różnego rodzaju 

budowli i budynków. Jedynym zastosowanym na stałe i działającym jak dotąd najlepiej 

rozwiązaniem jest tworzenie na miejscu zdarzenia grup strażaków, których głównym celem 

jest niesienie pomocy kolegom znajdującym się w zagrożeniu, natomiast w stanie gotowości 

bojowej monitorowanie pracy i postępu działań wewnętrznych oraz tzw. działania pro-

aktywne, czyli uprzedzające wystąpienie zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo na 

miejscu zdarzenia. Zespół taki nazywany jest najczęściej Grupą Szybkiego Reagowania – 

GSR. Całość zagadnienia szczegółowo omówi jeden z kolejnych rozdziałów, w tym miejscu 

warto jednak usystematyzować pojęcie Grup Szybkiego Reagowania i prześledzić genezę ich 

powstania. 
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Pojęcie Grupa Szybkiego Reagowania stanowi dosłowne niemal tłumaczenie 

amerykańskiego pojęcia Rapid Intervention Team – RIT. Istnieją wszakże inne nazwy 

określające grupy strażaków-ratowników przydzielonych do tego typu działań (np. Rapid 

Intervention Crew – RIC, Firefighter Assist & Serach Team – F.A.S.T.), jednak skrót RIT jest 

najczęściej używanym, dlatego został przyjęty do umownego używania przez autora 

niniejszej pracy, wymiennie z polskim skrótem GSR. Jak możemy zatem zdefiniować 

to pojęcie? 

Grupa Szybkiego Reagowania w działaniach straży pożarnych jest to zespół ludzi, 

których głównym zadaniem jest zapewnienie na miejscu zdarzenia związanego z użyciem 

sprzętu ODO1, odpowiedniego wsparcia taktycznego, aby móc w każdej chwili udzielić 

największej możliwie pomocy osobom znajdującym się wewnątrz strefy zagrażającej życiu 

i zdrowiu, gdy z pewnych przyczyn, związanych z nieprzewidywalnością zdarzenia, dojdzie 

do sytuacji, w której nie będą w stanie sami bezpiecznie działać czy też ewakuować się. 

 

3.1 Rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w tym zakresie w innych krajach. 

Idea grup szybkiego reagowania powstała w Stanach Zjednoczonych, gdzie strażacy, 

zrozpaczeni rozmiarem strat wśród własnych ludzi, zaczęli czynnie przygotowywać się na 

ewentualną konieczność ratowania swojego personelu z opresji przy działaniach związanych 

z gaszeniem pożarów wewnątrz obiektów. Wpływ na to miała nie tylko ilość poległych 

podczas tego typu działań strażaków, ale przede wszystkim zmiany w prawie dotyczącym 

bezpieczeństwa personelu wykonującego prace w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. 

W roku 1988, organizacja Occupational Safety and Health Administration 

(Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) wydała standard wpływający na to, jak 

w przyszłości będą przeprowadzane działania na terenie zdarzenia związanego z pożarem.[2] 

Standard dotyczący ochrony dróg oddechowych przy wejściu do atmosfery bezpośrednio 

zagrażającej zdrowiu lub życiu2 nakazywał, aby podczas działań (np. przy pożarach wewnątrz 

struktur) obecnych było dwóch wyszkolonych i wyposażonych członków personelu, 

znajdujących się poza strefą IDLH. Standard ten spotkał się z natychmiastowymi sprzeciwami 

ze strony amerykańskich departamentów pożarnictwa z powodu obciążenia, jakie nakładałby 

względem obecnych poziomów obsady etatowej oraz względem sposobu prowadzenia 

działań. Jednocześnie, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA) nie 

wydało żadnej procedury opisującej odpowiedni proces szkolenia oraz ustalającej minimalne 

standardy dla grup szybkiego reagowania. Departamenty pożarnictwa zobligowane zostały do 

                                                 
1 Sprzęt ODO – sprzęt ochrony dróg oddechowych. 
2 IDLH Atmosphere - Immediately Dangerous to Life and Health Atmosphere. 
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samodzielnego wprowadzania standardów RIT przy działaniach na terenie zdarzenia 

związanego z pożarem. 

Wiele departamentów pożarniczych wprowadziło niniejszy standard bez fachowego 

i analitycznego podejścia, by zdać sobie sprawę, iż nie zostały dotychczas stworzone 

odpowiednie formy szkolenia towarzyszącego tej nowej i istotnej tematyce. Strażacy 

przystąpili do badań, opartych na studiach przypadków (tzw. case studies) oraz osobistych 

doświadczeniach, chcąc ustalić przyczynę obrażeń i zgonów na służbie. Od technik, które 

sprawdziły się przy skutecznych akcjach ratowniczych, po przypadki niefortunnych zgonów; 

tworzono i wymieniano pomysły, mające wpływ na szkolenia i ćwiczenia, które obecnie 

przeprowadzane są już na dosyć dużą skalę.[3] 

Zarówno standard OSHA jak i koncepcja RIT napotkały przeszkody w postaci 

zwiększonych kosztów ponoszonych przez zarządy miast o skromnych budżetach, 

związanych z dodatkowymi etatami oraz przy rekrutacji personelu ochotniczych straży 

pożarnych. Nowy standard wytworzył wokół siebie negatywny wizerunek, a głosy krytyki 

zwracały uwagę na fakt, iż przy każdym pożarze, na zewnątrz obecny będzie personel, który 

będzie bezczynny, podczas gdy powinien znajdować się wewnątrz i brać udział w walce 

z pożarem. Co jednak stanowiło niepodważalny argument w rękach zwolenników takiego 

podejścia to fakt, iż ilość wypadków śmiertelnych wśród strażaków w latach 1990-2000 

wynosiła średnio 100 osób rocznie. W latach wcześniejszych liczba ta była jeszcze większa, 

o około 20 strażaków. W samym roku 1999 obrażenia odniosło 45,500 strażaków, w czym 

85% przypadków dotyczyło pożarów w obiektach. [4] Średnia ta wykazuje nieznaczną 

tendencję spadkową, nie licząc oczywiście roku 2001 i zamachu terrorystycznego na 

Manhattanie, w którym zginęły setki ratowników. Uważa się, iż istotny wpływ 

na zmniejszenie liczby ofiar ma wprowadzenie do działań grup szybkiego reagowania, a także 

prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń dotyczących tej tematyki. Spotyka się również opinie 

wśród ankietowanych strażaków, iż umiejętności i wiedza zdobyte podczas tego typu szkoleń 

pozwoliły im wielokrotnie uniknąć ciężkich a nawet śmiertelnych obrażeń. Warto 

wspomnieć, że znakomita większość raportów, powstających zawsze po śmierci strażaka 

i analizujących dokładnie okoliczności zdarzenia w celu wyciągnięcia wniosków na 

przyszłość, jako jedne z głównych przyczyn tragedii wskazuje między innymi brak 

odpowiedniej obsady kadrowej, awarię wyposażenia i, niezmiennie, brak grupy szybkiego 

reagowania. Raporty te tworzone są przez najwyższe organy państwowe w dziedzinie 

pożarnictwa, takie jak National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) – 

Krajowy Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, czy też departament pożarniczy właściwy 

terenowo. Po pełnym zbadaniu okoliczności wydarzenia, raport jest publikowany 

i rozpowszechniany i służy do celów edukacyjnych. Smutna to i gorzka lekcja, jednak 
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prawdziwa, a przede wszystkim skłaniająca do zmiany stanu rzeczy i ciągłego doskonalenia 

oraz poprawiania bezpieczeństwa strażaków. Zazwyczaj dopiero tragedia uświadamia nam, 

iż możemy zrobić naprawdę dużo, aby ten stan rzeczy zmienić. Niestety, dla wielu bywa 

to lekcja ostatnia.  

Słyszy się często: Czy GSR są naprawdę tak istotne? Czy ratowanie strażaka różni się 

od ratowania „cywila”? Czyż nie jesteśmy w stanie udzielać fachowej i przemyślanej pomocy 

własnym kolegom będącym w potrzebie, bazując na naszych dotychczasowych 

umiejętnościach? Postawione w ten sposób zasadnicze pytania pozwolą objaśnić koncepcję 

i udowodnić słuszność stosowania Grup Szybkiego Reagowania, a przynajmniej 

wprowadzenia tego zagadnienia do ogólnego rozważenia na publicznym forum pożarniczym. 

 

3.2 GSR jako istotny element taktyki na miejscu zdarzenia i podczas szkolenia 

Grupy przeznaczone do ratowania strażaków powinno postrzegać się jako oczywiste 

uzupełnienie całości zagadnienia, jakim jest taktyka działań ratowniczo-gaśniczych. Gdy, 

podczas działań ratownictwa chemicznego, strażacy wchodzą do strefy bezpośrednio 

niebezpiecznej, poza nią czekają już kolejne osoby, gotowe w każdej chwili wkroczyć 

do strefy, czy to z powodu wyczerpania zapasów powietrza w butlach powietrznych czy też 

ze względu na konieczność podtrzymania ciągłości trwających tam prac. Jest to zasada 

określona oficjalnie obowiązującym standardem, która jako „książkowy” przykład stanowi 

podstawę edukacji personelu służb ratowniczych odnośnie tego typu działań. Te dwie osoby 

gotowe do natychmiastowego podjęcia działań są niczym innym, jak swoistą grupą szybkiego 

reagowania. Atmosferę działań podczas akcji ratownictwa chemicznego można pod 

względem stopnia niebezpieczeństwa przyrównać to tej, która panuje w miejscu działań 

związanych z pożarem wewnętrznym. Gęste zadymienie, wysoka temperatura, niestabilność 

konstrukcji osłabianej ogniem, hałasy, nieprzewidywalność sytuacji, stres – te główne 

czynniki wpływające na prowadzenie akcji sprawiają, iż jak w przypadku ratownictwa 

chemicznego, odpowiednie podejście taktyczne wymaga uwzględnienia ewentualności 

niesienia pomocy własnym ludziom. 

Pojawiają się głosy „Przecież jesteśmy obecnie w stanie zapewnić maksymalną możliwą 

pomoc naszym ludziom bazując na naszych dotychczasowych umiejętnościach.” 

Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie: jak często ratujemy swoich kolegów po fachu 

z poważnego zagrożenia? Jak często ćwiczymy takie sytuacje? Ilu przypadków można 

by uniknąć, gdyby przeszkolono wcześniej lub chociaż zaznajomiono strażaków z tym 

zagadnieniem? Ta bolesna lekcja dotyczy nas wszystkich i powinna skłaniać do przemyśleń. 

Tam, gdzie specyfika chronionego terenu niesie za sobą mnogość, różnorodność i duży 

stopień ryzyka związanego z występującymi zdarzeniami, niezwykle istotne jest zapewnienie 
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działającemu w strefie niebezpiecznej personelowi odpowiedniego wsparcia na wypadek 

pojawienia się zagrożenia. 

Pamiętajmy o kilku najistotniejszych czynnikach odróżniających ratowanie strażaków 

od ratowania osób cywilnych. Przede wszystkim strażak wyposażony jest w kompletne 

ubranie ochronne zabezpieczające go przed działaniem ognia oraz sprzęt ochrony dróg 

oddechowych pozwalający mu na oddychanie przez pewien czas w atmosferze, która 

w normalnych warunkach spowodowałaby od razu utratę przytomności oraz śmierć, 

ze względu na zatrucie organizmu lub/i poparzenia (w tym dróg oddechowych). Dlatego też 

niejednokrotnie znajduje się w o wiele cięższych warunkach niż inne osoby a mimo to jest 

w stanie przeżyć. Najczęściej to w strefie bezpośrednio zagrażającej życiu grozi 

mu największe ryzyko, ze względu na spotęgowanie się w niej wielu czynników 

stwarzających znaczne zagrożenie. Jednak jest to bezpośrednie środowisko jego pracy 

i zazwyczaj będzie się kierował w jego stronę, w przeciwieństwie do innych osób. Dlatego 

specyfika ratowania strażaka w ogromnej większości przypadków będzie całkiem odmienna 

od ratowania osób cywilnych.  

Żeby móc odpowiednio rozważyć znaczenie tego faktu, należy pamiętać o dodatkowym 

czynniku, którego nie można lekceważyć. Chyba nikt nie zaprzeczy, że ratowanie kolegi ze 

zmiany jest zadaniem znacznie utrudnionym, ze względu na nasze osobiste stosunki 

z ewentualnym poszkodowanym. Dodatkowy ładunek emocjonalny może mieć ogromny 

wpływ w postaci stresu, co może z kolei doprowadzić nawet do dezorganizacji działań 

i zupełnej zmiany sytuacji. Wielu gotowych jest porzucić pod wpływem emocji swoje 

dotychczasowe działania i pospieszyć na ratunek. Nie możemy nigdy dopuścić do takiej 

sytuacji, gdyż nieprzewidywalność i żywiołowość zjawiska, jakim jest pożar, doprowadzi 

niemal zawsze do utraty kontroli nad sytuacją. Spowoduje to tylko zwielokrotnienie strat 

i potrzebę zaangażowania ogromnych sił i środków, aby przywrócić ład. Jednak wtedy straty, 

które ponieśliśmy, mogą okazać się zbyt duże. 

Wprawdzie nie możemy się porównywać z podanymi wcześniej jako przykład Stanami 

Zjednoczonymi, ze względu na wiele różnic dzielących nasze dwa kraje. Przede wszystkim 

stopień rozwoju gospodarczego, czy też w interesującym nas przypadku również 

strukturalnego, stawia czasem przed tamtejszymi strażakami podwyższone wymagania. 

Zdarzenia bywają częstsze, bardziej skomplikowane, trudniejsze do opanowania. Jednak 

z drugiej strony, pożar domu jednorodzinnego w daleko posuniętym stadium rozwoju nie 

będzie się raczej różnił, w zależności od miejsca występowania. Potwierdzeniem tej tezy 

może być fakt, iż również w Europie na przestrzeni ostatnich lat zaczęto szkolić personel 

w technikach samoratowania oraz ratowania strażaków. Wiele krajów, w tym np. Wielka 

Brytania czy Niemcy, stopniowo wzbogaca szkolenia o zagadnienia związane z RIT. 
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Istotnym również czynnikiem, mogącym stymulować rozwój tej tematyki, jest 

zasobność gospodarki danego kraju. Jeżeli budżet pozwalałby na wyposażanie i profesjonalne 

szkolenie strażaków, np. przeznaczając na GSR tyle samo pieniędzy, ile na działalność 

zastępów ratownictwa chemicznego, można by w znaczącym stopniu poprawić stan 

wyszkolenia w tej dziedzinie. Środki finansowe w budżecie PSP są niestety o wiele 

skromniejsze niż środki amerykańskie (porównując np. wydatki ponoszone na 1 strażaka), 

jednak musimy pamiętać, że nie od nakładów finansowych a od naszych chęci 

i zaangażowania zależy najwięcej. Wiele rzeczy można przenieść na nasz grunt 

i przystosować do naszych warunków. Z części można zrezygnować lub pozostawić do 

późniejszego, sukcesywnego wprowadzania. Jak właściwie dokonać podziału? Pomoże w tym 

dokładne opisanie stanu rzeczy w USA a następnie próba przeanalizowania możliwości 

zaadoptowania rozwiązań w świetle naszych warunków. Warto w tym miejscu przytoczyć 

jeszcze krótką statystykę dotyczącą wypadków strażaków w Polsce. Dane te pomogą 

zobrazować obecny stan wypadkowości i pomogą w ocenie przydatności technik szybkiego 

reagowania w działaniach PSP. 

Tabela 1. Statystyka wypadków na służbie w PSP w latach 2000-2005*[5] 
Źródło: KCKRiOL KGPSP, 3.08.2005. *do czerwca 2005 włącznie 

Pożary Miejscowe Zagrożenia 
Rok 

Zgony Wypadki Zgony Wypadki 

2000 2 338 0 153 

2001 3 238 2 181 

2002 2 268 0 200 

2003 5 350 2 175 

2004 4 304 4 188 

2005* 0 134 3 67 

 

Jak pokazują dane KCKRiOL KG PSP, nasze statystyki różnią się znacznie 

od amerykańskich. Z powodu stosunkowo niewielkiej ilości zdarzeń oraz danych trudno jest 

na ich podstawie wyciągać konkretne wnioski, poza jednym: wypadki, również ze skutkiem 

śmiertelnym wciąż zdarzają się przy zdarzeniach związanych z gaszeniem pożarów. Można 

założyć, iż dotyczy to również sytuacji, w których wskazane byłoby wykorzystanie grupy 

szybkiego reagowania. Aby dokładnie zbadać tą tezę, należałoby dokładnie przeanalizować 

bazę danych programu służącego do ewidencji działań straży pożarnych na terenie całej 

Polski – Ewid’99. Można natomiast wyciągnąć pewne wstępne wnioski. Skoro zdarzają się 

wypadki, to znaczy, że strażacy znajdują się czasem w sytuacji, w której mogą potrzebować 

pomocy. Czy nasze szkolenie przewiduje przygotowywanie strażaków, również od strony 
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psychologicznej, na taką okoliczność? Niestety, stan świadomości o zasadach, technikach 

i procedurach szybkiego reagowania nadal pozostawia wiele do życzenia. Może to być 

jedynie kolejnym argumentem, przemawiającym za koniecznością uwzględnienia tematyki 

RIT w szkoleniach a przede wszystkim ćwiczeniach straży pożarnych. Pamiętając wszystkich 

strażaków, którzy stracili życie tocząc walkę z bezlitosnym żywiołem, każdy z nas powinien 

przychylić się do takiego punktu widzenia. 

 

3.3 Standardy Grup Szybkiego Reagowania w Stanach Zjednoczonych 

Jak wcześniej wspomniano, zmiana regulacji dotyczących wykonywania działań 

w sprzęcie ODO spowodowała przeanalizowanie i dostosowanie zasad prowadzenia działań 

gaśniczych w obiektach. W całym kraju zaczęto prowadzić szeroką działalność, mającą na 

celu kompleksowe zbadanie zagadnienia, wyciągnięcie pełnych wniosków i przystosowanie 

stanu rzeczy do istniejących warunków i okoliczności. Liczne Departamenty Pożarnicze, 

niejednokrotnie po utracie jednego lub kilku ze swoich strażaków, zaczęły badać 

i wprowadzać nowe procedury, techniki i metody szkoleniowe. Zgodnie z zapisem 

w standardzie OSHA przyjęta została zasada „2 in/2 out” czyli „2 w środku/2 na zewnątrz”. 

Dokładnie oznacza to, iż w momencie przebywania dwóch osób w strefie niebezpiecznej 

w aparatach ODO, na zewnątrz strefy powinny przebywać co najmniej 2 osoby gotowe 

do podjęcia działań w strefie. 

 

3.3.1. Zasada „2 w środku/2 na zewnątrz”  

Zasada „2 w środku/2 na zewnątrz”, rozwinięta przez OSHA, pierwotnie została 

napisana w większym kontekście dla ochrony wszelkiego typu pracowników przed chorobami 

i urazami związanymi z pracą w niebezpiecznych środowiskach wymagających stosowania 

masek oddechowych. Procedura opisuje typy dopuszczanych masek oddechowych, testy 

sprawnościowe dla każdego pracownika, wymagane badania medyczne, okres skuteczności 

masek oddechowych oraz utrzymanie i konserwację masek, a także szkolenie oraz inne 

informacje niezbędne do korzystania z masek oddechowych. 

Paragraf (g)(4) standardu OSHA (29CFR1910.134), który reguluje zasadę „two-in/two-

out” szczególnie odnosi się do strażaków. Przedstawia on procedury walki z pożarem 

wewnątrz struktur oraz ustala, że pracodawca powinien zapewnić następujący stan: 

• co najmniej dwóch ratowników wchodzi do strefy (atmosfery) bezpośrednio zagrażającej 

zdrowiu i życiu i pozostają oni w kontakcie wzrokowym lub głosowym przez cały czas; 

• co najmniej dwóch ratowników znajduje się poza strefą IDLH; oraz 
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• wszyscy ratownicy prowadzący wewnętrzne działania gaśnicze używają samodzielnych 

aparatów oddechowych3. 

Standard ten stwierdza także w paragrafie 1(g), że: 

• jednej z dwóch osób znajdujących się poza strefą IDLH może być przydzielona dodatkowa 

rola, na przykład KDR-a lub oficera ds. bezpieczeństwa, o ile ta osoba jest w stanie 

wspierać lub prowadzić działania bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia któregokolwiek 

ze strażaków działających przy zdarzeniu 

Paragraf 2(g) ustala również, iż: „żaden z zapisów w tym paragrafie nie ma na celu 

uniemożliwienia strażakom przeprowadzania działań ratowniczych przed zebraniem całej 

drużyny.” Zapis odnosi się do podejmowania działań „w obronie” lub skierowanych na 

ratowanie ludzi z bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia. 

Z powodów skłonności do awaryjności mechanicznej radiostacji lub ewentualnej utraty 

łączności, komunikacja radiowa nie jest uważana za właściwą formę komunikacji pomiędzy 

strażakami prowadzącymi działania wewnętrzne. W myśl przepisów, odpowiednia forma 

komunikacji musi spełniać wymóg „pozostawania w kontakcie wzrokowym lub głosowym 

przez cały czas”. Jest tak po części z powodu opinii OSHA, że w pewnych warunkach, 

osoby(a) potrzebujące pomocy mogą być fizycznie niezdolne do wykorzystania urządzenia 

elektronicznego do wezwania pomocy. Radiostacje mogą i powinny być wykorzystywane dla 

komunikacji na miejscu zdarzenia, także komunikacji pomiędzy ekipą (ekipami, odcinkami 

bojowymi) przy działaniach wewnętrznych a strażakami znajdującymi się na zewnątrz. Nie 

mogą jednakże być jedynym narzędziem pozwalającym liczyć na pomoc partnera 

znajdującego się wraz z nami wewnątrz danego obiektu. W praktyce oznacza to, iż strażacy 

prowadzący działania w (minimum) dwuosobowej grupie nie mogą się rozdzielać. Zasada 

„dwóch w środku/dwóch na zewnątrz” zaczyna obowiązywać, gdy strażacy rozpoczną 

wewnętrzne działania gaśnicze, które będą próbą kontrolowania bądź ugaszenia pożaru 

zlokalizowanego wewnątrz budynku i będącego w zaawansowanym stadium rozwoju. OSHA 

określa wewnętrzne działania gaśnicze jako „fizyczne czynności tłumienia (gaszenia) pożaru, 

ratownictwo, czy też obie te czynności jednocześnie, wewnątrz budynków lub struktur 

zamkniętych, które objęte są pożarem poza początkowym stadium rozwoju.” Dalej standard 

opisuje początkowe stadium pożaru, jako takie, które można ugasić podręcznym sprzętem 

gaśniczym lub przy użyciu szafek hydrantowych bez wykorzystania odzieży ochronnej 

i sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pożar, który nie jest już w początkowym stadium 

rozwoju uważany jest za atmosferę IDLH, czyli taką, która może spowodować nieodwracalne 

i niekorzystne skutki dla zdrowia oraz ograniczyć zdolność ratownika do ucieczki. 

                                                 
3 SCBA – self contained breathing apparatus. SCBA jest angielskim odpowiednikiem aparatu ochrony dróg 
oddechowych – ODO, czyli aparatu posiadającego własny niezależny zapas powietrza. 
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Tworzone w straży pożarnej grupy szybkiego reagowania powinny składać się z co 

najmniej dwóch członków, jednak zaleca się, aby do grup przydzielać czterech strażaków. 

Wiąże się to z wieloletnim doświadczeniem bojowym i ćwiczebnym, a także z 

usprawniającym znacznie działania podziałem ról pomiędzy poszczególnych członków grupy. 

Wszyscy strażacy biorący udział w wewnętrznych działaniach gaśniczych, muszą używać 

aparatów ODO. Aparaty powinny posiadać certyfikat NIOSH, być typu nadciśnieniowego, i 

zawierać zapas powietrza pozwalający na minimum 30 minut pracy (przy średnim zużyciu 

powietrza). Personel gotowy do działań („dwóch na zewnątrz” lub pełna grupa RIT) musi być 

właściwie wyposażony do podjęcia próby ratowania strażaka i zminimalizowania własnego 

zagrożenia. Osoby te powinny być gotowe do działania: muszą mieć gotowy tryb poboru 

powietrza w swoim aparacie, tj. odkręcony zawór, maski gotowe do założenia i poboru 

powietrza, powinny posiadać dodatkową butlę z powietrzem (lub kompletny aparat ODO), 

narzędzia ratownicze, narzędzia burzące (do forsowania przejść), nożyce do drutu, liny 

poszukiwawcze (wskazujące drogę), narzędzia hydrauliczne, radiostacje i latarki. 

Przy stosowaniu zasady „2 w środku/2 na zewnątrz”, co najmniej dwóch strażaków 

powinno znajdować się poza strefą IDLH podczas wewnętrznych działań gaśniczych, 

i powinni oni być gotowi do bezzwłocznego wejścia do działań w razie potrzeby. Dowodzący 

przy zdarzeniu (KDR) ma pewną płynność przy podejmowaniu decyzji o tym, czy potrzeba 

więcej niż dwóch strażaków na zewnątrz w przypadkach, gdy więcej niż dwóch strażaków 

przeprowadza wewnętrzne natarcie. Gdy np. struktura objęta działaniami jest bardzo duża, 

może wystąpić potrzeba obecności więcej niż dwóch strażaków na zewnątrz w celu 

zapewnienia możliwości przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych. 

Tam, gdzie odpowiednia taktyka ratowniczo-gaśnicza wymaga wejścia w różnych miejscach 

lub na różnych poziomach, strażacy pełniący rolę wsparcia mogą być umieszczani na 

zewnątrz każdego punktu wejścia/wyjścia. 

Przed dalszą kontynuacją rozważań na temat ratowania strażaków warto zauważyć, że 

grupy ratownicze składające się tylko z dwóch strażaków mogą okazać się niebezpiecznie 

niewystarczające. Fizyczne, umysłowe i psychologiczne napięcia towarzyszące ratowaniu 

kolegi strażaka są ogromne. Wielu dowódców straży pożarnych sądzi, że czteroosobowa 

grupa powinna być uważana za minimum. Jakkolwiek, dwie osoby spełniają przepisy 

regulujące OSHA. 

Według OSHA, co najmniej jeden ze strażaków znajdujących się na zewnątrz musi 

aktywnie monitorować stan strażaków znajdujących się wewnątrz i nie może być 

przydzielony do żadnych dodatkowych zadań. Drugi strażak znajdujący się na zewnątrz może 

być zaangażowany w inne czynności na miejscu pożaru, jednak jego dodatkowe obowiązki 

nie mogą uniemożliwiać mu spełniania tego warunku (monitorowania). Obaj natomiast muszą 
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być zdolni do zapewnienia natychmiastowej pomocy dwóm strażakom znajdującym się 

wewnątrz. Z powodu, iż jest to standard opracowany z myślą o działaniach rzeczywistych, 

OSHA nie podaje żadnych scenariuszy zachowania się (procedur postępowania). Z punktu 

widzenia OSHA właściwe rozlokowanie działań gaśniczych powinno być ustalane dla 

każdego oddzielnego przypadku i zależne jest od indywidualnych okoliczności. 

Przykładami niektórych czynności, często wykonywanych przez grupę będącą 

w gotowości, są: prace przy pompie, budowanie i kierowanie linii wężowych w stronę ekipy 

wchodzącej do działań czy też zewnętrzne działania przy liniach gaśniczych. Przy podziale 

zadań należy brać pod uwagę czynniki takie jak: odległość osoby od punktu wejścia, stopień 

wyszkolenia i wyposażenia oraz możliwość komunikacji danej osoby ze strażakami 

znajdującymi się wewnątrz. Strażacy znajdujący się na zewnątrz, przydzieleni 

do dodatkowych obowiązków muszą być w stanie reagować natychmiastowo, 

przeprowadzając działania ratownicze. Przy ustalaniu, czy warunki powodujące konieczność 

włączenia do działań GSR zostały spełnione, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki 

i zmienne dotyczące zdarzenia; ocena sytuacji dokonywana przez dowodzącego akcją ma 

krytyczne znaczenie dla realizacji zadań. 

Standard OSHA dotyczący ochrony dróg oddechowych nie wymaga od departamentów 

straży zatrudniania dodatkowych strażaków; nie wymaga czteroosobowych załóg 

samochodów gaśniczych lub specjalnych (nie licząc kierowcy oraz dowódcy). Departamenty 

straży mogą zebrać liczbę osób potrzebną do działań na miejscu zdarzenia poprzez 

wstrzymanie się z podjęciem bezpośrednich działań do momentu przyjazdu dodatkowych sił. 

Pamiętając o możliwości rozprzestrzeniania się ognia, można przeprowadzić wstępne natarcie 

zewnętrzne, zapewnić zaopatrzenie wodne i podjąć działania ratownicze konieczne do 

ratowania życia osób poszkodowanych, zanim stworzona zostanie dwuosobowa grupa gotowa 

do podjęcia działań w charakterze GSR. Małe departamenty zawierają wzajemne 

porozumienia dotyczące wsparcia z sąsiednimi regionami samorządowymi dla zapewnienia 

dodatkowych sił wymaganych dla spełnienia zasady „2 w środku/2 na zewnątrz”. Ważne jest 

ponowne wspomnienie o tym, iż zastępy mogą odstąpić od postępowania zgodnie z zasadą 

„2 w środku/2 na zewnątrz”, jeżeli istnieje realna szansa uratowania życia osoby lub grupy 

znajdującej się wewnątrz obiektu; w takim przypadku strażacy mogą przystąpić do ratowania 

osób cywilnych zależnie od potrzeb w danej sytuacji. 

Ten standard OSHA dotyczy wszystkich ratowników wykonujących strażackie 

obowiązki, niezależnie od tego, czy pracują oni dla miejskich (państwowych) departamentów 

straży, przemysłowych i zakładowych brygad pożarniczych, prywatnych zrzeszonych załóg 

pożarniczych (wliczając w to ochotnicze załogi pożarnicze) czy też prywatnych 

przemysłowych i zakładowych departamentów pożarniczych współpracujących na zasadzie 
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umowy z regionami samorządowymi oraz strażakami państwowymi. W 23 stanach i na 

terenie dwóch terytoriów to stanowy a nie federalny zarząd ma swą jurysdykcję oraz 

odpowiedzialny jest za sprawy wprowadzania i egzekwowania przepisów dotyczących 

zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników (BHP). Stany, które posiadają własne, a nie 

federalne plany realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, uzyskały zgodę od federalnych 

władz OSHA na wdrażanie własnych programów funkcjonowania. Zobligowane są do 

tworzenia programów BHP obejmujących wszystkich pracowników publicznych. Programom 

tym stawiane są wymagania nie mniej surowe niż programom dla pracowników prywatnych. 

Władze Federalne OSHA nie mają bezpośredniej władzy zwierzchniej, chyba że samorząd 

stanowy sam przyjmie regulacje OSHA jako obowiązujące na danym terenie. 

Wszyscy zawodowi strażacy na szczeblu stanowym, lokalnym czy też samorządowym 

na terenie stanów i terytoriów, gdzie obowiązuje stanowy plan OSHA, są chronieni w całości 

federalnymi standardami OSHA dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Wymienione poniżej 

stany posiadają plany zatwierdzone przez OSHA i zobligowane są do egzekwowania 

stosowania zasady „2 w środku/2 na zewnątrz”, tak w zawodowych jak w mieszanych 

(zawodowo-ochotniczych) departamentach pożarniczych: Alaska, Arizona, California, 

Connecticut, Hawaii, Iowa, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, 

North Carolina, New Mexico, New York, Oregon, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, 

Utah, Vermont, Virginia, Virgin Islands, Washington oraz Wyoming. Niektóre z pozostałych 

stanów przyjęły regulacje federalne OSHA dla zatrudnionych publicznie (tj. opłacanych 

z budżetu) strażaków. Wśród tych stanów są: Florida, Illinois oraz Oklahoma. W tych stanach 

regulacje mają moc prawa stanowego. 

Edycja normy NFPA 1500 z 1997 roku zawiera szczegółowe kierunki działań w ramach 

zasady „2 w środku/2 na zewnątrz”, wymagane przez OSHA.[6] 

 

3.3.2 Normy NFPA 1710 oraz 1720, Wydanie 2001 

 

3.3.2.1 Departamenty Zawodowe (NFPA 1710) 

 Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA) ustanowiło punkt 

wyjścia w postaci standardu, który jest pierwszą zorganizowaną próbą podejścia do 

zdefiniowania poziomów prowadzenia działań, możliwości dysponowania i rozlokowania 

oraz poziomów kadrowych dla zawodowych departamentów pożarniczych. NFPA 1710 

definiuje grupy przeznaczone do ratowania strażaków, używając dwóch określeń: 

• Wstępna Załoga Szybkiego Reagowania [Initial Rapid Intervention Crew (IRIC)] – dwóch 

członków ekipy natarcia wstępnego, których przydziela się natychmiastowo do ratowania 

zagubionych lub uwięzionych członków (ekipy) w razie takiej konieczności. 
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• Załoga Szybkiego Reagowania [Rapid Intervention Crew (RIC)] – ukierunkowana załoga 

strażaków przydzielona do szybkiego (natychmiastowego) ratowania zagubionych lub 

uwięzionych strażaków. (Jest to identyczne ze wspomnianą i omawianą szerzej w dalszej 

części pracy koncepcją RIT.) 

Dalej niniejsza norma NFPA stwierdza, że „Personel tworzący grupę pojawiającą się 

jako pierwsza na miejscu akcji powinien mieć możliwość wprowadzenia do działań wstępnej 

załogi szybkiego reagowania IRIC” oraz w punkcie 5.2.3.2.2 (8), „wstępne dyspozycje w 

warunkach pełnego alarmu (czyli siły pierwszego rzuty do potwierdzonego pożaru) powinny 

uwzględniać … ustanowienie IRIC, która składałaby się z co najmniej dwóch odpowiednio 

wyposażonych i wyszkolonych osób.” 

Co do momentu, w którym IRIC miałaby zostać zastąpiona przez RIC, NFPA 1710 

stwierdza, że: 

„…gdy następuje rozwój zdarzenia wymagający sił większych, niż wstępnie 

przydzielone do zadań w warunkach pełnego alarmu, lub gdy występuje szczególne 

zagrożenie strażaków z powodu skali zdarzenia, dowodzący akcją powinien rozwinąć IRIC 

do pełnej załogi (lub załóg) szybkiego reagowania, składającej się z przeszkolonych oraz 

kompletnie wyposażonych strażaków.” 

Standard wymaga także, aby raport o działaniach RIC składany był dowodzącemu akcją 

(KDR) lub szefowi operacji, oraz stwierdza, że „Ta ukierunkowana załoga nie może być 

mylona z IRIC.” Zarówno IRIC jak RIC powinny być wyposażone w odpowiedni ubiór 

ochronny, zgodnie z wymogami NFPA 1500.[6] 

 

3.3.2.2 Departamenty Ochotnicze (NFPA 1720) 

Przy rozwijaniu tego standardu towarzyszącego, NFPA wzięła pod uwagę specyficzne 

aspekty ochotniczej służby w ochronie przeciwpożarowej. Zwrócono uwagę na zakres 

działań, które prowadzą straże ochotnicze, na sposób rozlokowania sił i środków oraz sposób 

organizacji danych jednostek. W NFPA 1720, zdefiniowana jest RIC, natomiast IRIC nie. 

Standard ustala, że departamenty pożarnicze spełniają minimalne wymogi kadrowe, lecz 

powinny „upewnić się, że wystarczająca liczba członków jest w stanie działać bezpiecznie 

i efektywnie.” 

Jeżeli chodzi o natarcie wstępne, NFPA 1720 podaje, podobnie jak norma dotycząca 

zawodowych straży, iż wymagana jest obecność minimum czterech członków załogi przed 

rozpoczęciem działań. W analogiczny sposób omawia działanie w minimum dwuosobowej 

grupie, zastosowanie zasady „2 w środku/2 na zewnątrz” oraz wspomina o warunkach 

przydzielania dodatkowych zadań członkom grupy zebranej w celu udzielenia ewentualnej 

pomocy. 
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Na końcu norma 1720 omawia, w jaki sposób RIC powinna być włączana do systemu 

zarządzania zdarzeniem oraz „systemu ewidencji osobistej” (Personal Accountability System 

– PAS); sugeruje również, że wiele departamentów powinno dysponować dodatkowe 

jednostki do pomocy jako RIC. Całe potrzebne wyposażenie oraz specjalistyczny sprzęt 

ratowniczy powinny być dostępny dla członków RIC.[6] 

 

3.3.3 Cele RIT  

Podejście do tematyki GSR jest w Stanach Zjednoczonych doprawdy profesjonalne 

i kompleksowe. Władze oraz autorytety amerykańskiego świata pożarniczego prowadzą 

dynamiczną pracę w tej dziedzinie. Wiele wysiłku skupia się na działalności badawczej, która 

pomaga wyjaśniać przyczyny tragicznych wypadków i w miarę możliwości eliminować je. 

Działania te koncentrują się również na popularyzacji tematyki Grup Szybkiego Reagowania 

oraz przedstawianiu rozwiązań, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa podczas 

wykonywania zawodu strażaka. Celem i funkcją grup szybkiego reagowania na miejscu 

zdarzenia jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy potrzebującym jej strażakom. W ramach 

działań, GSR dokonywać będzie przeszukiwania i lokalizacji poszkodowanego lub ich grupy 

oraz uczestniczyć będzie w uwalnianiu, udzielaniu pomocy i transporcie poszkodowanego 

różnymi możliwymi metodami. Gdy strażacy znajdą się w warunkach, w których muszą 

wzywać pomocy, zadbanie o ich bezpieczeństwo może wymagać więcej niż tylko 

podstawowych technik i wyszkolenia. Strażacy przydzieleni do ratowania swych kolegów po 

fachu są postawieni przed koniecznością narażenia się na nadzwyczajnie niebezpieczne 

warunki. Jeżeli RIT ma być skuteczna, niezwykle istotnym jest, aby jej członkowie otrzymali 

przeszkolenie w specjalnych technikach ratowniczych, technikach samoratowania oraz 

forsowania przejść, a także działania w drużynie. Niedopuszczalne jest, aby RIT składała się 

z niedoświadczonych strażaków. 

Zagadnienie RIT znane jest w Stanach Zjednoczonych już od pewnego czasu. W miarę 

jak departamenty rozwijały się i trenowały ludzi na potrzeby GSR, zrobiły ważny krok dla 

zwiększenia bezpieczeństwa strażaków na terenie działań gaśniczych czy też przy innych 

nagłych zdarzeniach. Wiele departamentów pożarniczych w całym kraju, podczas zdarzeń 

z rannymi, uwięzionymi lub zagubionymi strażakami, odkryło, że takie przygotowanie bardzo 

się opłaciło. [6] 

 

3.3.4 Szkolenie RIT 

Jedyną z najistotniejszych kwestii podczas tworzenia RIT jest szkolenie. Szkolenie 

powinno nie tylko odświeżać podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu działań 

gaśniczych, przeszukiwania i ratowania, ale powinno także kłaść nacisk na bezpieczne 
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i uważne podejście do reagowania na wszystkie zdarzenia wiążące się z trudnym zadaniem 

ratowania strażaków. Z czasem pojawia się wśród strażaków tendencja do pewnego 

lekceważenia „rutynowych” zdarzeń. Niedbałe, niefrasobliwe podejście do reagowania na 

wezwania może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych a nawet kończyć się urazami lub 

zgonami. Podstawowe umiejętności prowadzenia działań gaśniczych, jak i techniki 

ratownicze są doskonalone także podczas szkoleń RIT. Obecność RIT podczas prowadzenia 

każdych działań gaśniczych przypominała będzie, że może zaistnieć konieczność 

przeprowadzenia działań ratowniczych przez grupę, tym samym wpływając na poziom 

czujności całego personelu obecnego przy zdarzeniu. 

Nie każdy strażak będzie wyznaczony do RIT, ale wszyscy członkowie departamentu 

pożarniczego powinni zostać poinstruowani, co do celu, kierunków działań oraz zasad 

rządzących grupą szybkiego reagowania oraz warunków, w których będzie ona użyta. 

Znaczenie wyboru doświadczonych, dobrze wyszkolonych strażaków jest oczywiste samo 

w sobie. Członkowie grupy muszą być zdolni do działania pod wpływem ogromnego stresu 

oraz w napięciu, pod presją. Muszą opierać swe decyzje taktyczne na solidnym szkoleniu oraz 

doświadczeniu i utrzymywać swe skupienie na lokalizacji, ocenie sytuacji i uwolnieniu swych 

kolegów po fachu. Grupa powinna składać się ze strażaków o największym doświadczeniu, 

najlepiej wyszkolonych i sprawnych fizycznie. Jest to podyktowane oczywistymi względami 

bezpieczeństwa. Jednak nie zawsze mamy taką możliwość na miejscu zdarzenia, dlatego tak 

istotna i często podkreślana jest konieczność prowadzenia regularnych ćwiczeń i szkoleń dla 

całego personelu. Wskazane jest również, aby GSR tworzyć ze strażaków pracujących razem, 

np. z jednego zastępu. Stworzenie grupy ze strażaków zatrudnionych np. w kilku jednostkach 

może prowadzić do nieporozumień i utrudnień podczas akcji ratowniczej. [6] 

 

3.3.5 Sugerowane Obszary Szkolenia 

Większość umiejętności, potrzebnych członkom RIT nie jest skomplikowanych czy też 

typowo technicznych, ale, w znacznej części, są oparte na podstawach, poznawanych na 

szkoleniach ratownictwa i działań gaśniczych. Umiejętności te mogą zostać opanowane 

w krótkim czasie, jednak dla zdobycia i zachowania kompetencji niezwykle istotna jest 

nieustanna praktyka. Szkolenie powinno skupiać się na określonych umiejętnościach 

związanych z ratowaniem strażaków oraz sprawdzać te umiejętności w praktyce, poprzez 

prezentowanie różnych możliwych scenariuszy zdarzeń i prowadzenie działań. Warto 

postarać się o plany obiektów znajdujących się na chronionym przez daną jednostkę terenie. 

Bardzo trudne może okazać się pozyskanie wszystkich (lub większości) takich planów, 

jednak zawsze istnieją pewne strategiczne obiekty, z których specyfiką strażacy powinni się 

zaznajomić (zakłady przemysłowe, miejsca gromadzenia się znacznej ilości ludzi, jak: 
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markety, kina, teatry itp.) Warto brać również pod uwagę scenariusze umyślnych podpaleń 

niektórych z obiektów. W przypadku celowego podpalenia rozwój pożaru może zachodzić w 

sposób odmienny, niż w przypadku np. zaprószenia ognia. Takie pożary podsycane środkami 

łatwopalnymi rozwijają się dynamicznie i mogą prowadzić do szybszego uwięzienia ekip 

pożarniczych (lub osób postronnych), niż miało to by miejsce w przypadku pożaru, który 

wybuchł przypadkowo. Posiadając tego typu plany można w ramach szkoleń przeprowadzać 

na danych obiektach ćwiczenia, których założenia zbliżone będą do pewnych niekorzystnych 

sytuacji, możliwych do wystąpienia podczas prawdziwego zdarzenia (np. pożaru, zawalenia) 

w danym obiekcie. 

Wspomniano wcześniej o napięciach psychologicznych związanych z ratowaniem 

strażaków. Jest niemal niemożliwa w warunkach ćwiczebnych, symulacja poziomów stresu, 

jaki towarzyszy ratowaniu poszkodowanego strażaka, gdzie działania jednej z osób 

bezpośrednio wpływają na zwiększenie szansy przeżycia drugiej. NFPA 1403 (standard 

regulujący zasady ćwiczeń z użyciem otwartego ognia) stwierdza, iż departamenty nie 

powinny wykorzystywać, w roli pozorantów, żywych osób podczas manewrów ćwiczebnych. 

Jednakże, realistyczny manekin, o odpowiednim rozmiarze, wyposażony w aparat ODO oraz 

sygnalizator bezruchu, umiejscowiony w strategicznym miejscu odpowiednio umeblowanego 

„budynku do symulacji pożarów” stanowi odpowiedni sprzęt do symulacji obecności osoby 

poszkodowanej (strażaka) i zapewnia całkiem realistyczny scenariusz. 

Departament Pożarniczy w Tempe, w Arizonie, przeprowadził na pozyskanym od władz 

miasta obiekcie bez obecności otwartego ognia ćwiczenia dla celów szkolenia w dziedzinie 

szybkiego reagowania. Kluczowym elementem tego szkolenia było zwiększenie poziomu 

„stresorów zewnętrznych”, takich jak hałas (alarm sygnalizatora, histeryczne krzyki, silniki 

pojazdów, piły łańcuchowe itp.) i zmniejszona widoczność (dym nietoksyczny, zaciemnione 

wizjery w maskach aparatów ODO) oraz utrudnienia w ruchu i innych. Władze pożarnictwa 

w Tempe stwierdziły, iż szkolenie to zakończyło się dużym sukcesem a strażacy wynieśli 

z niego większą świadomość warunków napięcia towarzyszących sytuacji, w której nadany 

zostaje sygnał mayday – oznaczający niebezpieczeństwo zagrażające strażakowi. 

Wspomniane ćwiczenia stanowiły dobry przykład odpowiedniego podejścia do wdrażania 

zagadnień RIT. 

Podczas gdy podstawowe umiejętności strażaka powinny być nieustannie ćwiczone 

i doskonalone, to szczególny nacisk w trakcie szkoleń Grup Szybkiego Reagowania powinien 

być kładziony na pracę w grupie. Aby GSR była skuteczna, członkowie muszą ćwiczyć 

i pracować razem jako grupa. Poza tym,  przy szkoleniu powinno się brać pod uwagę tematy 

takie, jak: 

• konstrukcja i charakterystyka budynków i obiektów, w tym wytrzymałość konstrukcji, 
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• ocena rozmiaru zdarzenia i rozpoznanie wstępne, 

• zachowanie się oraz rozprzestrzenianie pożaru, 

• techniki i problemy przy przeszukiwaniu grupowym (wliczając przeszukiwanie dużych 

obszarów), 

• wykorzystanie kamer termowizyjnych, 

• zmiana aparatów ODO i wykorzystanie awaryjnych systemów i sposobów oddychania, 

• komunikacja na miejscu pożaru, 

• metody ratowania (wydobywania i wynoszenia) strażaka przytomnego i nieprzytomnego, 

• scenariusze akcji ratowniczych, w tym: zaplątanie, zawalenie podłogi, działanie 

w ograniczonej przestrzeni, działania na poziomie gruntu, poniżej i powyżej poziomu 

gruntu, techniki samoratowania, forsowanie przejść (wyjść), ewakuacja po drabinie, zjazd 

po linie/nawodnionej linii gaśniczej, 

• szczególnie dla dowódców grup szkolenie powinno zawierać pewne aspekty zagadnień 

takich jak: procesy podejmowania decyzji i dowodzenie działaniami, dowodzenie grupą 

szybkiego reagowania, aspekty psychologiczne działania w grupie, w trudnych warunkach, 

pod wpływem stresu. Nie ma oczywiście przeciwwskazań, aby w takich szkoleniach nie 

uczestniczyli oprócz dowódcy również pozostali członkowie grup(y).[6] 

 

3.4 Organizacja, rozwój i doskonalenie Grup Szybkiego Reagowania 

GSR powinna być gotowa do podjęcia działań momencie, gdy do dowódcy dotrze 

informacja o konieczności udzielenia pomocy strażakowi. Grupa ta musi być w stanie wejść 

do obiektu, szybko zlokalizować poszkodowanego, bezpiecznie usunąć go z zasięgu 

bezpośredniego zagrożenia i podjąć bezzwłocznie środki zapewniające przeżycie. Następnie 

grupa musi przemieścić strażaka na zewnątrz struktury i przetransportować go w miejsce 

zapewnienia pełniejszej pomocy medycznej, o ile taka jest wymagana. 

Z wielu względów GSR spełnia istotną rolę na miejscu zdarzenia. Jeżeli grupie uda się 

przeprowadzić nawet jedną udaną akcję ratowniczą i ocalić życie strażakowi, to nie tylko 

odniesie ona sukces w swych działaniach, ale i pozwoli władzom pożarnictwa uniknąć 

kosztów związanych z leczeniem lub rentą a nawet ewentualnych pozwów sądowych. Często 

tego typu trudności mogą wpływać na dekoncentrację i zmniejszenie efektywności strażaków 

podczas działań. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych, struktura, skład 

i wykorzystanie GSR znacznie różnią się w poszczególnych departamentach. Grupy pracują 

w trybie gotowości bojowej a także włączane są do działań na podstawie istniejących 

na danym terenie procedur. Jeżeli chodzi o różnice między GSR na terenie całego kraju, 

to dotyczą one zazwyczaj liczby członków przydzielonych i szkolonych do GSR, rodzaju 
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używanych przez nie narzędzi, rozmiarów używanych węży oraz w jaki sposób są one 

personalnie obsadzane. Mając na uwadze taki stan, władze przedstawiają następujące 

wskazówki, jako jeden z przykładów do rozważenia: 

1. Grupa przeznaczona do ratowania strażaków powinna składać się z co najmniej dwóch 

osób w momencie wstępnego natarcia i powinna być powiększona o dodatkowy personel 

najszybciej, jak to jest możliwe (pełna GSR). Jeden z członków GSR powinien być 

wyznaczony na oficera (dowódcę) GSR. 

2. Wieloosobowe GSR powinny być organizowane w zależności od rangi i złożoności 

zdarzenia. 

3. Mimo iż pierwszorzędnym celem Grupy Szybkiego Reagowania jest jej działanie przy 

pożarach struktur, wszystkie zdarzenia, gdzie wymagane jest użycie różnego rodzaju 

aparatów oddechowych powinny charakteryzować się obecnością GSR. Co najmniej 

jedna GSR powinna być utworzona, przygotowana i wyposażona do działań 

w następujących warunkach i przypadkach: 

a. Pożary obiektów; 

b. Zdarzenia wiążące się z ryzykiem zawalenia konstrukcji; 

c. Zdarzenia wiążące się z ryzykiem uwięzienia; 

d. Zdarzenia wiążące się z ryzykiem zagubienia się i niemożności odnalezienia drogi 

wyjścia z obiektu ze względu na jego rozmiar, konfigurację wewnętrzną pomieszczeń 

lub złożoność zdarzenia (np. wiele źródeł ognia); oraz 

e. Akcje ratownicze w prędkich strumieniach wody lub akcje ratownictwa podwodnego. 

4. Członkowie GSR powinni być wybierani spośród sił, które nie są w danym momencie 

zajęte działaniami przy zdarzeniu. Jeżeli dowodzący akcją (KDR) uważa, iż nie da się 

tego osiągnąć przy zachowaniu odpowiedniej skuteczności, należy zwrócić się o 

dodatkowe siły (i środki). 

5. Przynajmniej jeden z członków GSR nie powinien mieć dodatkowych zajęć na miejscu 

zdarzenia, by mógł monitorować warunki wewnętrzne oraz postęp ekip pożarniczych. 

Pozostali członkowie GSR mogą otrzymać mniej złożone i wymagające zadania, które 

jednak nie powinny w żadnym stopniu naruszać ich zdolności do natychmiastowego 

reagowania wraz z resztą grupy, jeżeli powstanie potrzeba zaangażowania się w działania 

ratownicze. W żadnym wypadku GSR nie powinna być skierowania do jakichkolwiek 

zadań, które utrudniłyby lub opóźniły jej natychmiastowe wprowadzenie do działań 

w razie powstania takiej potrzeby. 

6. Dowódca GSR powinien zapewnić niezbędne narzędzia i wyposażenie do wykonania 

koniecznych zadań przez grupę. 
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7. Dowódca GSR powinien utrzymywać ciągłą łączność i kontakt z KDR oraz monitorować 

komunikację radiową na miejscu pożaru. Dowódca GSR powinien w sposób ciągły 

prowadzić ocenę rozmiarów zdarzenia, oceniać stabilność konstrukcji budynku oraz 

postęp natarcia na pożar. 

Po przybyciu na miejsce pożaru (lub utworzeniu), GSR powinna zgłosić się do KDR w 

celu osobistego zaznajomienia się z podsumowaniem sytuacji dotyczącym szczegółów na 

temat pożaru oraz rozmieszczenia personelu, wliczając w to liczbę załóg znajdujących się 

wewnątrz struktury oraz ich lokalizację. GSR powinna zająć odpowiednie miejsce do 

zadysponowania, w pobliżu punktu wejścia ekip znajdujących się wewnątrz, jednak poza 

strefą zawalenia się budynku. Strefa zawalenia się jest zazwyczaj wyznaczana jako dystans 

równy półtorej wysokości danej struktury. Dla przykładu, strefa zawalenia się 

jednorodzinnego domu o wysokości 10 metrów wynosi 15 metrów odległości od podstawy 

domu.[6] 

 

3.4.1 Dowódca GSR 

Zazwyczaj najwyższy stopniem oficer lub członek przydzielony do GSR pełni funkcję 

dowódcy. Oficer dowodzący GSR odpowiedzialny jest za łączność z KDR. Gdy zostanie 

zadysponowany w odpowiednie miejsce przez KDR, lub gdy przyjmie pozycję przewidywaną 

przez procedurę operacyjną4, dowódca grupy powinien podjąć pewne istotne czynności, 

które pozwolą znacznie ułatwić wprowadzenie GSR do działań. Oficer GSR powinien: 

1. Zameldować się do KDR po dyspozycje dotyczące rozmieszczenia GSR wraz 

z narzędziami i wyposażeniem. 

2. Potwierdzić łańcuch dowodzenia (tzn. komu GSR składa meldunki, z kim koresponduje). 

Sprawdzić kanał przeznaczony do korespondencji związanej z działaniami na miejscu 

zdarzenia i, jeżeli jest to możliwe, pozyskać plany obiektu lub meldunek o jego 

charakterystyce. Plany obiektu zawierają cenne informacje o jego konstrukcji, 

konfiguracji wewnętrznej oraz zagrożeniach. Powinny być wykorzystywane wspólnie z 

kartami procedur taktycznych do śledzenia rozmieszczenia i zadań poszczególnych 

zastępów. 

3. Przeprowadzić ogólną ocenę rozmiaru zdarzenia, mając na uwadze poniższe aspekty: 

• typ budynku, konstrukcje dachu oraz wiek (ile budynek ma lat) 

• możliwość zawalenia się 

• punkty wejść i wyjść 

• ogólny rozmiar i stan budynku 

• ilość pięter 
                                                 
4 ang. Standard Operating Procedure (SOP) – Standardowa Procedura Operacyjna 
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• obecność krat w oknach 

• zawartość i wykończenie wnętrz 

• lokalizację klatek schodowych i wind 

• podpiwniczenie 

• obecność ciężaru na dachu, np. systemy chłodnicze, grzewcze 

• zaopatrzenie wodne 

• warunki pogodowe i temperaturę 

• stadium rozwoju pożaru 

• rozmieszczenie i poziom doświadczenia ekip wewnętrznych 

• meldunki o dziwnym zachowaniu się ognia (np. wiele obszarów objętych ogniem lub 

zadymionych w momencie przybycia) 

• każde ogólne zagrożenie lub istotny szczegół 

4. Ocenić rozmiar pożaru oraz efektywność w kontrolowaniu sytuacji pożarowej. Na ile 

skuteczne jest natarcie? Czy sytuacja może się pogorszyć? Czy są oznaki, iż sytuacja 

pogarsza się i może wkrótce dojść do zmiany strategii z ofensywnej na defensywną? Jak 

długo zdarzenie już trwa? 

5. Dokładnie śledzić korespondencję radiową dla pozyskania wskazówek odnośnie 

warunków wewnętrznych, np. spokojne pełne przekazy mogą wskazywać 

na kontrolowanie sytuacji, natomiast podniesione głosy, alarm wskazujący na niski 

poziom powietrza (gwizdek), dźwięk sygnalizatora bezruchu w trakcie nadawania oraz 

nerwowe i chaotyczne przekazy mogą wskazywać na pogarszanie się sytuacji. 

6. Sprawdzić i skonsultować z członkami GSR zastane warunki, pozyskane informacje oraz 

zidentyfikowane zagrożenia, lub porozumieć się z członkami innych GSR, którzy 

dokonali własnej oceny stanu na miejscu zdarzenia.[6] 

 

3.4.2 Istniejące rozwiązania 

Oto kilka przykładów, jak różne departamenty amerykańskie wykorzystują GSR 

w praktyce. 

 

3.4.2.1 Załoga szybkiego reagowania z Prince George’s County, Maryland 

Ten duży miejski departament pożarniczy sąsiadujący z Dystryktem Kolumbii stworzył 

tak zwaną Załogę Szybkiego Reagowania (RIC). Ich Standardowa Procedura Operacyjna dla 

Działań przy Nagłych Zdarzeniach [7] stanowi szczegółowy przykład SPO dla załogi RIC. 

PGFD (Prince George’s Fire Departament) definiuje RIC jako: „Załogę co najmniej 

dwóch, ludzi mogących podjąć akcję ratowniczą członka załogi lub ich grupy, gdy zaistnieje 

taka konieczność. RIC powinna być w pełni wyposażona w odpowiednie ubranie i sprzęt 
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ochronny, aparaty ODO; dla potrzeb grupy powinno się udostępniać każdy posiadany sprzęt 

ratowniczy, jaki może być potrzebny z uwagi na specyfikę prowadzonych działań.” 

Procedura PGFD stwierdza również: „Zasada “2 In 2 Out” powinna być stosowana 

podczas początkowych etapów zdarzenia, gdy tylko jedna rota prowadzi działania w strefie 

niebezpiecznej. Czynności podjęte przez pierwszą jednostkę na miejscu, która posiada tylko 

jedną rotę mogącą pracować w atmosferze niebezpiecznej, powinny skupić się na działaniach 

w obronie. Jeżeli pierwsza jednostka na miejscu zdarzenia nie posiada wystarczająco licznej 

załogi, by zastosować zasadę “2 In 2 Out”, następny zastęp na miejscu ma za zadanie 

stworzenie załogi „2 Out” (2 na zewnątrz), dopóki nie zostanie zwolniony z tego zadania lub 

nie zostanie zadysponowany w inne miejsce przez KDR.” 

Ramowy przydział Departamentu w razie zgłoszenia zdarzenia przewiduje zapewnienie 

zasady „2 In 2 Out”: 

1. Dowódca pierwszego zastępu gaśniczego na miejscu zdarzenia upewnia się, 

że zasada „2 in/2 Out” została zastosowana przed jakimikolwiek działaniami wewnętrznymi 

lub wejściem do atmosfery IDLH. UWAGA: Jeżeli w momencie przybycia na miejsce 

zdarzenia załoga stwierdzi, iż możliwe jest wystąpienie okoliczności zagrażających życiu 

a istnieje możliwość podjęcia natychmiastowych skutecznych działań zapobiegawczych, 

działania takie mogą zostać podjęte przez mniej niż cztery osoby obecne przy zdarzeniu, 

zależnie od oceny rozmiarów zdarzenia i możliwości taktycznych, przeprowadzonej przez 

KDR na miejscu zdarzenia. Działania mogące narażać ratowników na duże 

niebezpieczeństwo powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość ocalenia 

zagrożonego życia. 

2. Drugi zastęp gaśniczy tworzy grupę „2 Out”, jeżeli pierwszy zastęp jej nie stworzył. 

KDR może zmienić te dyspozycje w obliczu nagłych okoliczności, jeżeli jednak drugi zastęp 

po pojawieniu się otrzyma zadania niezwiązane z RIC, wtedy trzeci zastęp powinien zostać 

przydzielony do utworzenia tej grupy. 

3. Dowódca drugiego zastępu (na miejscu zdarzenia) powinien zapewnić zastosowanie 

zasady “2 In/2 Out” (zadbać o wystarczającą ilość personelu) i być w gotowości jako RIC, 

chyba że KDR rozkaże inaczej. 

Wszystkie pozostałe Standardowe Procedury Operacyjne dotyczące natarcia na pożar 

pozostają niezmienione.[6] 

 

3.4.2.2 Bryn Athyn, Pennsylvania: Grupa Poszukująco Wspomagająca Strażaków5 

W roku 1988 Departament Pożarniczy w Bryn Athyn, PA, ustanowił procedury SOP, 

aby zapewnić obecność pięcioosobowej Grupy Poszukującej i Wspomagającej Strażaków 

                                                 
5 Firefighter Assist and Search Team – znana jako FAST lub F.A.S.T. 
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(FAST) przy każdym zdarzeniu. SOP stwierdza, że: „Wykorzystując całą obsadę, również 

dowódcę i kierowcę, dzielimy załogę FAST, aby zapewnić nie tylko grupę wewnątrz obiektu, 

ale i dodatkowe wsparcie zewnętrzne dla poprawienia bezpieczeństwa.”[8] 

Pierwsza wchodząca do działań w ramach FAST grupa składa się zazwyczaj z dwóch 

strażaków wyposażonych w zestaw narzędzi (halligan i topór), kamerę termowizyjną oraz linę 

poszukiwawczą. Ich jedyną początkową funkcją jest zlokalizowanie ofiary. Jeżeli są w stanie 

sami przeprowadzić akcję ewakuacyjną, wtedy przystępują do działania. Jeżeli nie, druga 

dwuosobowa drużyna, wyposażona w liny ratownicze, osprzęt linowy, nożyce do cięcia 

drutu, przyrządy do przenoszenia osób, narzędzia do forsowania przejść oraz dodatkowy 

aparat ODO, zostaje wezwana na pomoc, aby asystować w oswobodzeniu i wyniesieniu 

poszkodowanego. Łącznie, w FAST działania wykonuje pięciu strażaków, w tym kierowca 

(zależnie od sytuacji). Piąty strażak zajmuje się nadzorem nad całością działań ratowniczych 

lub pomaga w akcji ratowniczej. 

 
Zdjęcie 1: Narzędzie „Halligan Bar” – można je wykorzystywać do różnego rodzaju prac 

wyburzeniowych, wyważania drzwi, rozcinania, podważania itp.  
Źródło: www.detroitfirefighters.net, www.seanparnell.com  
 

Kierownictwo Departamentu Pożarniczego w Bryn Athyn uważa, że przy obecności na 

zewnątrz strefy uznanej za IDLH drugiej grupy strażaków, istnieje większa elastyczność, niż 

w przypadku standardowej grupy RIT. Drugi rzut sił jest w stanie prowadzić działania 

pomocnicze, które mogą zostać porzucone w przypadku zadysponowania grupy FAST 

z zewnątrz. Działania te to m.in.: rozstawianie drabin, działania gaśnicze w obronie, itp. Drugi 

rzut służy również jako „zawór bezpieczeństwa”, zarówno dla wstępnych działań grupy 

FAST jak i poszkodowanego strażaka, gdyż druga grupa jest gotowa do udzielenia pomocy 

tak poszkodowanemu strażakowi, jak i strażakom, którzy udzielali mu pomocy i sami ulegli 

wypadkowi.[6] 
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3.4.2.3 Departament Pożarniczy Nowego Jorku: Samochód Gaśniczy Ekipy Szybkiego 

Ratowania6 

Departament Pożarniczy Nowego Jorku (FDNY) wykorzystuje podczas działań GSR 

Samochód Gaśniczy Ekipy Szybkiego Reagowania (RIC-E), gdyż uważa, że pierwszym 

priorytetem działań ratowniczych jest ochrona prądem gaśniczym poszkodowanego oraz 

tłumienie ognia połączone z działaniami w obronie, podczas których wykorzystywane są 

wydajniejsze linie gaśnicze. Pewien strażak z FDNY stwierdził: „faktem jest, szczególnie, 

gdy dochodzi do nagłego rozprzestrzenienia ognia lub do zawalenia budynku, iż bezzwłoczne 

podanie wody może być jedynym środkiem, który pozwoli uratować poszkodowanych 

strażaków oraz ochronić członków grup RIT/FAST…” W FDNY, grupa RIT jest zazwyczaj 

tworzona z zastępów gaśniczych lub ratowniczych, gdyż są one szkolone w forsowaniu 

przejść, wykorzystaniu drabin, technikach przeszukiwania i innych „tradycyjnych” zadaniach 

zastępów gaśniczych.[9] 

Kwietniowy artykuł w Fire Engineering, w roku 1999, wskazuje szczególne przykłady 

zdarzeń, przy których wykorzystanie Samochodu Gaśniczego Ekipy Szybkiego Reagowania 

pozwoliło na poprawę skuteczności działań: 

• Runięcie budynku na 23 ulicy na Manhattanie, Październik 1996, które spowodowało 

śmierć 12 strażaków. „Jedynie herkulesowe wysiłki strażaków, którzy nacierali na pożar 

i spychali go przy użyciu 2 ½ calowych linii gaśniczych, pozwoliły ekipom ratowniczym 

na dotarcie do uwiezionych strażaków … zapobiegając utracie wielu kolejnych żyć.” 

• Pożar budynku komercyjnego, 12 marca 1987, w którym Departament Pożarniczy 

w Detroit, MI, stracił trzech strażaków. „W dziwnych okolicznościach, dowódca i strażak 

zginęli w wyniku zawalenia się ściany, a kolejny dowódca zginął w wyniku upadku 

z okna trzeciego piętra, po tym jak został uwięziony przez nagłe rozprzestrzenienie się 

pożaru.” Artykuł podkreśla, że gdyby nie determinacja w podawanie prądu wody przez 

dodatkowy zastęp gaśniczy, tragedia miałaby większe rozmiary. 

• Zamach bombowy (pierwszy) na World Trade Center, Nowy Jork, NY, 26 lutego 

1993, strażak został uwięziony w kraterze powstałym po wybuchu bomby i doznał 

poważnych obrażeń. Gdyby nie bezpośrednie natarcie prądem wodnym, 

uniemożliwiającym rozwój pożaru w kierunku poszkodowanego, życie strażaka byłoby w 

większym niebezpieczeństwie. 

Najbardziej efektywne jest wykorzystanie RIC-E w połączeniu z grupą RIT/FAST. 

Obsady RIC-E są szkolone zarówno w rutynowych jak i nie rutynowych działaniach na 

terenie pożaru. Trzy najistotniejsze obszary szkolenia obejmują rozwijanie i wprowadzanie 

linii gaśniczych różnych rozmiarów (przekrojów); trening siły fizycznej i wytrzymałości, 
                                                 
6Rapid Intervention Crew–Engine (RIC-E) 
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pomagający strażakom wytrzymać ogromny wysiłek związany z ratowaniem strażaków oraz 

rozwijanie odporności psychicznej, aby obsada RIC-E mogła wytrzymać ciężkie 

emocjonalnie warunki związane z ratownictwem w straży pożarnej 

RIC-E wyposażona jest w podstawowe narzędzia i sprzęt: węże, prądownice oraz 

armaturę do prowadzenia linii gaśniczych o dużej przepustowości. Wiele z narzędzi 

wymaganych do ratowania strażaków jest już wstępnie przygotowanych/rozmieszczonych 

we wskazanym miejscu przez grupy RIT, wliczając w to drabiny przenośne oraz liny 

poszukiwawcze. Obsada RIC-E zabezpiecza się też na okoliczność napotkania warunków, 

w których trzeba będzie użyć narzędzi do forsowania przejść (topór, halligan, młot ciężki, 

narzędzia hydrauliczne). Dodatkowo, obsada RIC-E zabiera ze sobą latarki osobiste, kliny do 

blokowania drzwi oraz zapasowe butle z powietrzem. Wykorzystany efektywnie potencjał 

RIC-E może wspomóc grupy RIT, aby zapewnić ochronę przed ogniem dla ratujących jak 

i ratowanych strażaków. 

 

3.4.3 Inny model organizacyjny 

Niektórzy dowódcy przytaczają argumenty za czymś, co nazywają Rapid Action Team 

(RAT) – Grupą Szybkiego Działania[10], która jest umieszczona strategicznie wewnątrz 

atmosfery IDLH jako pro-aktywna grupa pomagająca zapobiec zagubieniu się lub poddaniu 

się pożarowi przez grupę prowadzącą działania wewnętrzne. Koncepcja ten mówi, że jeżeli 

grupa ratownicza jest zlokalizowana poza strefą niebezpieczną a nie wewnątrz jej, to może 

ona jedynie reagować, a nie zapobiegać sytuacji krytycznej. Dowódcy ci wyrażają pewne 

odmienne poglądy na temat stacjonowania grup RIT poza środowiskiem IDLH. Jednakże, 

zgodnie z procedurami OSHA oraz NFPA, departamenty muszą mimo to zapewnić grupę 

RIT, tak do ochrony RAT jak i grupy first-in (pierwszej prowadzącej działania wewnętrzne). 

 

3.4.4 Złożone/wieloosobowe GSR 

Grupy RIT większe niż zwykle, są tworzone w miastach, gdzie istnieją większe 

możliwości kadrowe, i/lub gdzie budynki charakteryzują się większym stopniem ryzyka 

(np. wiele budynków starych i w złym stanie). W tych większych grupach RIT, dodatkowa 

załoga odpowiedzialna jest za umożliwienie ewakuacji strażaka poprzez podjęcie 

dodatkowych czynności. Załoga ta wyposażona jest w bosaki, podnośniki (lewarki), piły 

łańcuchowe i inne narzędzia do forsowania przejść. Ich podstawowym zadaniem jest 

dopilnowanie, by powiększyć wykonać dodatkowy otwór (przejście, wyjście), gdy strażak nie 

może zostać ewakuowany przez istniejące, tradycyjne otwory (poszerzanie okien, przebijanie 

ścian itp.). 
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3.5 Dwa przykłady Grup Szybkiego Reagowania 

Przedstawione poniżej przykłady rzetelnego i twórczego podejścia do RIT stanowią 

w Ameryce wzór do naśladowania w tej dziedzinie. Biuro Pożarnicze w Pittsburghu, 

Pensylwania, oraz Departament Pożarniczy w Tempe, Arizona, są dwoma departamentami, 

które mogą służyć jako przykład innym departamentom, próbującym udoskonalić i polepszyć 

swoje działania ratownicze oraz procedury lub wprowadzającym zagadnienie RIT od 

podstaw. Strategie tych dwóch departamentów w szczegółowy sposób omawiają zasadnicze 

idee wspomniane wcześniej.  

 

3.5.1 Pittsburgh 

Biuro Pożarnicze w Pittsburghu7 podjęło swą zdecydowaną działalność w kierunku 

przygotowywania się do ratowania strażaków po tragicznym w skutkach pożarze, który miał 

miejsce 14 lutego 1995 roku, a w którym zginęło trzech strażaków. Ci trzej strażacy zgubili 

się i stracili orientację w pożarze domu na Bricelyn Street. Próby ich ratowania nie powiodły 

się – strażacy zginęli oni wskutek wyczerpania się zapasów powietrza w butlach aparatów 

ODO. To wydarzenie stało się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez część personelu PBF 

tematyki ćwiczeń i szkolenia w ratowaniu strażaków, w której są obecnie najlepszymi 

specjalistami. 

PBF jest dużym miejskim departamentem chroniącym obszar 55 mil kwadratowych 

(około 142 kilometrów kwadratowych) oraz zamieszkującą go populację 350,000 ludzi. 

Liczba ta zwiększa się do 600,000 w trakcie dnia, gdy osoby dojeżdżające do pracy 

przyjeżdżają do miasta. PBF zatrudnia 33 zastępy gaśnicze, z których trzy są pięcioosobowe, 

oraz 11 samojezdnych autodrabin mechanicznych. W skład obsady każdego z wozów 

gaśniczych wchodzi kapitan (dowódca) i trzech strażaków, w skład obsady pięcioosobowej 

wchodzi kapitan (dowódca) i czterech strażaków, natomiast w skład obsady drabin wchodzi 

porucznik (d-ca niższego szczebla niż kapitan, d-ca roty) oraz trzech strażaków. Wliczając 

w to pięciu szefów batalionów z zastępcami (funkcja porównywalna do dowódców JRG, przy 

czym często wszystkie podległe szefowi batalionu zastępy nie stacjonują w jednej a w kilku 

strażnicach), siły PBF pełniące w danym momencie służbę wynoszą minimum 186 strażaków 

ratowników i dowódców. 

Po odebraniu zgłoszenia do pożaru w domu jednorodzinnym, PBF dysponuje trzy 

zastępy gaśnicze, jeden zastęp – drabinę, szefa batalionu (jako KDR), jednostkę napełniającą 

butle powietrzem, jednostkę bezpieczeństwa (dodatkowy pojazd wspomagający z obsadą 

czterech strażaków) oraz drugiego szefa batalionu dla bezpieczeństwa. Zadysponowany 

                                                 
7 The Pittsburgh Bureau of Fire (PBF) 
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zostaje również dodatkowy zastęp gaśniczy w roli grupy przeznaczonej do ratowania 

strażaków, która w Pittsburghu nosi miano grupy „Go-Team”. 

Już na miejscu zdarzenia grupa „Go-Team” zgłasza się do KDR a następnie zajmuje 

taką lokalizację na miejscu zdarzenia, która pozwala strażakom prowadzić dokładną 

obserwację zdarzenia. Do zatwierdzenia przedstawiona została nowa procedura gotowości 

bojowej, która wyróżnia trzy poziomy aktywacji w zależności od rodzaju i złożoności 

zdarzenia: 

• Poziom 1: Obowiązuje przy pojawieniu się na miejscu zdarzenia sił pierwszego rzutu 

po zgłoszeniu. Na miejscu zdarzenia prowadzone są działania, grupa stacjonuje na 

zewnątrz  obiektu gotowa do działania (aparaty ODO na plecach, podłączone maski 

zawieszone na szyi, przygotowany sprzęt, prowadzenie rozpoznania, czynności pro-

aktywne). 

• Poziom 2: Jeżeli sytuacja pogarsza się, grupa podejmuje określone czynności. Będzie to 

zebranie (na płachcie, noszach) cięższych narzędzi, jak piły łańcuchowe do drewna, piły 

tarczowe do stali i betonu, narzędzia hydrauliczne, inny sprzęt burzący. Wszystkie 

narzędzia powinny być umieszczone w jednym miejscu, które w zależności od warunków 

i okoliczności morze się zmieniać. 

• Poziom 3: zaczyna obowiązywać, gdy grupa Go-Team zostaje wprowadzona do akcji 

(nawet podczas zdarzenia, kiedy grupa była wstępnie na Poziomie 1 aktywacji). 

Natychmiastowo w miejsce stacjonowania pierwszej grupy Go-Team skierowana zostaje 

grupa kolejna (zakładając, iż jest to nadal najkorzystniejsze położenie w odniesieniu do 

miejsca prowadzenia działań przez personel wewnątrz struktury). Obszar koncentracji 

narzędzi i sprzętu zostanie powiększony, aby dodać sprzęt do stemplowania 

i szalowania/wzmacniania konstrukcji, poduszki powietrzne oraz inny sprzęt ratowniczy 

i poszukiwawczy dostosowany do warunków miejskich. 

Niedawno PBF zatwierdziło zakup toreb RIT, które będą umieszczane na pojazdach 

pierwszego rzutu. Torby RIT będą wykorzystywane przez grupę Go-Team pojawiającą się na 

miejscu zdarzenia i będą zawierać świecące liny poszukiwawcze, linę osobistą (lina 

ratownicza o długości min 10 m), przygotowane systemy bloczkowe, nożyce do cięcia drutu, 

dodatkowy aparat ODO i wyprodukowane niedawno narzędzie o nazwie “Sling-Link”, 

gotowy do użycia wielofunkcyjny ratowniczy system uprzęży. Mimo, iż PBF obecnie nie 

wykorzystuje w działaniach kamer termowizyjnych, są oni w trakcie pozyskiwania kamer 

do wyposażenia każdej z autodrabin mechanicznych. 

Departament planuje stworzenie szkolenia w dziedzinie ratowania strażaków 

w najbliższej przyszłości. Każdy strażak w PBF zostanie skierowany na podstawowe oraz 

zaawansowane szkolenie w ratowaniu strażaków. Mimo, iż obecnie w skład grupy Go-Team 
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wchodzą strażacy nieprzeszkoleni w tej dziedzinie ratownictwa, to PBF zauważa 

tę niedoskonałość i planuje wysyłać cały personel departamentu na rzetelny oraz intensywny 

program szkoleniowy. Po wydarzeniu na ulicy Bricelyn, wszyscy członkowie przeszli przez 

szkolenie w zakresie samoratowania. 

Od tragedii na Bricelyn Street w roku 1995, PBF doświadczyło wielu zdarzeń, przy 

których grupa Go-Team była wprowadzana do prawdziwych działań z pozytywnymi 

wynikami. Strażacy bezustannie rozwijali swój poziom przygotowania do ratowania kolegów 

oraz identyfikowali obszary wyszkolenia i wyposażenia, które wymagały poprawy. Metody 

oraz technologia odnoszące się do ratowania strażaków cały czas się zmieniają i ulepszają, tak 

jak inne aspekty gaszenia pożarów. PBF stanowi dobry przykład dla innych departamentów 

do naśladowania.[6] 

 

3.5.2 Tempe 

Departament Pożarniczy w Tempe urzęduje w jednym z 19 niezależnych miast 

tworzących Dolinę Słońca – Obszar Metropolitarny Phoenix. Tempe ma w przybliżeniu 

170,000 mieszkańców i jest chronione przez Departament Pożarniczy posiadający 6 strażnic. 

Podana populacja wzrasta do 200,000 w trakcie tygodnia pracy. Umowy dotyczące 

automatycznej pomocy zostały zawarte z większością sąsiednich departamentów w Dolinie 

Słońca. Umowy te oraz sposób, w jaki departamenty reagują na zdarzenia mimo politycznych 

granic, są przykładne. Najbliżej położona odpowiednia jednostka gaśnicza/ratownicza jest 

dysponowana do zdarzenia przez GPS, niezależnie od tego, na czyim terenie zdarzenie ma 

miejsce oraz który z departamentów wysyła swoje siły do zdarzenia. Departamenty 

przeprowadzają wspólne szkolenia i działają na podstawie tych samych procedur 

operacyjnych przy prowadzeniu działań. Częstotliwości radiowe oraz dysponowania są 

w pełni kompatybilne. Międzyrządowa współpraca w Dolinie Słońca służy mieszkańcom 

w najlepszy z możliwych sposobów. 

Ponieważ regionalne departamenty pożarnictwa są tak dobrze zintegrowane, procedury 

ratowania strażaków muszą być zbudowane we wspólny sposób i najpraktyczniejsze 

z możliwych. Departament Pożarniczy w Tempe jest jednym z wiodących, w szkoleniu grup 

szybkiego reagowania wśród Departamentów Doliny Słońca. Sposób, w jaki przeprowadza 

ćwiczenia i skuteczne akcje ratownicze jest w istocie unikalny.  

14 marca 2001 roku w pożarze supermarketu życie stracił strażak Departamentu 

Pożarniczego w Phoenix. Wkrótce potem departament w Tempe wraz z innymi 

departamentami Doliny przeanalizowały swe procedury ratownicze oraz dotyczące ogólnie 

działań gaśniczych. Wcześniej departament dysponował dwa samochody gaśnicze, drabinę 

mechaniczną oraz szefa batalionu do zgłoszenia pożaru obiektu. Po otrzymaniu potwierdzenia 
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występowania pożaru wysłany był dodatkowy zastęp zabezpieczający strażaków na miejscu 

akcji. Po zdarzeniu śmiertelnym w maju 2001, departament w Tempe zmienił swe procedury 

dysponowania i włączył trzeci zastęp gaśniczy i kolejnego szefa batalionu do sił pierwszego 

rzutu. Trzeci zastęp nadal pełni funkcję sił szybkiego reagowania, jednak wysyłany jest 

do akcji zaraz po zgłoszeniu zdarzenia. Jeżeli jest to potwierdzony pożar lub kiedy pierwsze 

zastępy na miejscu zdarzenia potwierdzą pożar, do zdarzenia zadysponowane zostają: 

dodatkowy samochód gaśniczy, pojazd ze sprężarką oraz jednostki medyczne; jest 

to określane mianem sił dysponowanych do potwierdzonego pożaru. Zastęp gaśniczy z sił 

dysponowanych do potwierdzonego pożaru wraz z zastępem trzecim stanowiącym część sił 

pierwszego rzutu wspólnie pełnią rolę sił szybkiego reagowania oraz przygotowują 

stanowisko ratownicze. 

Personel szybkiego reagowania ma za zadanie podzielić się na grupy rozmieszczone 

przy wejściach do obiektu. Jeżeli strażacy weszli do obiektu kilkoma wejściami, do tych 

wejść dysponowany jest dodatkowy personel wspierający. Dla utrzymania kontroli nad 

zdarzeniem oraz zależnie od ilości przydzielonych jednostek, do dowodzenia stanowiskami 

może zostać przydzielony szef batalionu a w strukturze dowodzenia akcji powstaje oddział 

ratowniczy. Wtedy dla celów ratowniczych przydzielony zostaje oddzielny kanał radiowy. 

Podczas czynności przeprowadzanych w stanie gotowości bojowej do reagowania, zastępy 

ratownicze mają za zadanie śledzić ruch jednostek wewnątrz budynku. W tym celu 

prowadzony jest nasłuch komunikacji radiowej (strażacy są wyszkoleni, aby przekazywać 

częste krótkie informacje o swym położeniu w budynku oraz napotykanych warunkach 

pożarowych) oraz wizualne śledzenie postępu z zewnątrz w miarę możliwości. Można tego 

dokonywać poprzez okna i inne otwory a także obserwować zmiany warunków pożarowych, 

które zazwyczaj oznaczają aktywne wewnętrzne działania gaśnicze zastępów. Drużyna 

ratownicza dokumentuje również ruch zastępów oraz przebieg sytuacji na specjalnych 

planszach taktycznych. 

Personel ratowniczy konsultuje się z KDR i badają plany oraz dokumenty mogące 

zawierać konfigurację budynku oraz strukturę obecnych w nim kondygnacji. Drużyna 

ratownicza rozwija nienawodnione linie gaśnicze przygotowane do wprowadzenia do obiektu. 

To czy drużyna ratownicza wprowadzi prąd gaśniczy do obiektu zależy od lokalizacji 

strażaków. Szybkie odnalezienie poszkodowanego strażaka jest jedną z wiodących zasad 

drużyny ratowniczej z Tempe. Drużyna zbiera i umieszcza na stanowiskach narzędzia, w tym 

kamerę termowizyjną, wraz z rozwinięciem suchych linii. Każda jednostka w Tempe posiada 

taką kamerę na swoim wyposażeniu. 

Jeżeli jednostki ratownicze zostają zadysponowane do obiektu, pierwsza z co najmniej 

dwóch grup ma trzy podstawowe cele: natychmiastowe wejście do obiektu, szybkie 
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odnalezienie poszkodowanego strażaka oraz szybką ocenę jego stanu i sytuacji – aby zażądać 

dodatkowych sił potrzebnych ewentualnie do wydobycia ofiary. Druga grupa odpowiedzialna 

jest za wydobycie strażaka z budynku w bezpieczne miejsce dla dalszej oceny stanu lub 

udzielenia pomocy. 

Jeżeli zastępy ratownicze wkraczają do akcji ratowania strażaka to zaalarmowane 

do zdarzenia siły są podwajane. Na przykład, przy zwykłym wezwaniu do pożaru, jeżeli 

ratownicy wchodzą do akcji, zadysponowane zostają dodatkowe siły w tej samej ilości. 

Następnie dysponuje się na miejsce zdarzenia siły stanowiące, łącznie z siłami już 

zadysponowanymi, czterokrotność sił pierwszego rzutu  itp. Grupy ratownicze będą też 

uzupełniane podczas dysponowania, gdy podczas zdarzenia ekipy ratownicze znajdą się w 

niebezpieczeństwie. 

W celu usprawnienia procesu dowodzenia po wezwaniu pomocy przez strażaka, 

stworzona została taktyczna lista zadań. Pomaga ona w warunkach stresu pamiętać 

o wszystkich istotnych elementach akcji, zauważonych wcześniej w trakcie działań oraz 

szkoleń. Posiadanie takiej planszy zadań taktycznych w formie pisemnej pomoże dowódcy 

pamiętać o wielu istotnych elementach akcji. [11] 

• Zażądać awaryjnej komunikacji radiowej (oddzielny kanał) 

• Zidentyfikować grupę/osobę poszkodowaną (nazwisko, zastęp, trudności i lokalizacje) 

• Stworzyć stanowiska ratownicze 

• Zażądać dodatkowych sił (x dwa) 

• Zmienić plan działania na tryb strategii natarcie/obrona 

• Przydzielić dodatkowe zastępy do stanowisk ratowniczych 

• Pozyskać Raporty Ewidencji Personelu [Personnel Accountability Reports (PAR)] 

wszystkich załóg, w tym ich lokalizację 

• Wzmocnić stanowiska gaśnicze. Wprowadzić duże linie wężowe (2,5 cala) 

• Przydzielić dowódcę do stanowisk ratowniczych 

• Przydzielić drugiego szefa batalionu do oddziału ratowniczego. Przejść na drugi lub trzeci 

kanał radiowy 

• Utrzymać dyscyplinę w komunikacji radiowej i wśród załogi 

• Otworzyć wszystkie drzwi i okna 

• Wentylować i utrzymywać możliwość do obrony; zapewnić oświetlenie 

• Wydzielić sektor bezpieczeństwa 

• Ocenić stabilność struktury (oddział/sektor bezpieczeństwa) 

• Powiększyć sektor medyczny (zapasy powietrza w pobliżu wejścia ratowników) 

• Wydzielić sektory udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji (wezwać karetki) 
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•  Przydzielić dowódcę do oddziału/sektora medycznego 

• Ocenić techniczne wymagania prowadzenia akcji 

Departament pożarniczy w Tempe ma unikalne i ostre podejście do szkolenia 

w ratowaniu strażaków. Niektóre z przeprowadzanych na służbie ćwiczeń zostały stworzone 

specjalnie do udoskonalenia istniejących umiejętności lub do przedstawienia nowych metod. 

Podczas gdy inne przeprowadzane ćwiczenia nie są w głównej mierze ukierunkowane 

na ratowanie strażaków, zawsze zawierają element odnoszący się do poszkodowanego 

strażaka i tego, jak w danej sytuacji należałoby go ratować. Każdy aspekt szkolenia 

w departamencie w Tempe zawiera obecnie element odnoszący się do tej tematyki. 

Na przykład, gdy strażacy uczestniczą w ćwiczeniu wchodzenia do pomieszczeń i poruszania 

się w ograniczonych przestrzeniach, wprowadza się zazwyczaj scenariusz akcji 

z poszkodowanym w ograniczonej przestrzeniu strażakiem a uczestnicy ćwiczenia 

przeprowadzają akcję ratowniczą. 

W Tempe, szkolenie obejmuje również, w miarę możliwości, obciążenie 

psychologiczne związane z koniecznością ratowania kolegi strażaka. Aby podnosić poziom 

symulacji stresu na miejscu ćwiczeń, przeprowadzający szkolenie dowódcy zapewniają 

czynniki rozpraszające, takie jak uruchomione piły łańcuchowe, włączone alarmy 

sygnalizatorów bezruchu oraz ciągłą komunikację radiową. Osoby odpowiedzialne 

za szkolenie wierzą, iż wprowadzenie elementów przeszkadzających i rozpraszających 

strażaków skłoni ich do porozumiewania się i działania w sposoby nietradycyjne, tym samym 

przygotowując ich lepiej do prawdziwego scenariusza, gdzie poziom stresu będzie na pewno 

nieporównywalnie wyższy, tak jak to ma zawsze miejsce podczas prawdziwych akcji.[6] 
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ROZDZIAŁ IV– Taktyka działań i szkolenie Grup Szybkiego Reagowania. 

 

4.1 Podstawy taktyki Grup Szybkiego Reagowania. 

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat podstawowych procedur 

taktycznych, które sprawdziły się podczas wprowadzania GSR do działań. Omówione 

również zostały niezbędne wyposażenie i narzędzia, pomocne w ratowaniu strażaków.  

Strażacy wzywający pomocy są najczęściej zdezorientowani i nie potrafią odnaleźć 

drogi do wyjścia z obiektu. Wśród podstawowych zasad taktyki ratowniczo-gaśniczej, które 

powinny być egzekwowane, i na które powinno się kłaść nacisk, są: 

• prowadzenie ciągłej współpracy w dwuosobowej grupie, znane również jako „buddy 

system” – „system partnera”; 

• utrzymywanie kontaktu z linią gaśniczą oraz odnajdywanie wyjścia po linii przy braku 

widoczności; 

• utrzymywanie kontaktu ze ścianą (przemieszczanie się przy ścianie) lub z liną 

poszukiwawczą przy przeszukiwaniu; 

• zaznajomienie się z zasadami postępowania w  różnych sytuacjach stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia.. 

Powyższe umiejętności są podstawowymi do opanowania przy szkoleniu w tematyce 

szybkiego reagowania. Strażak przydzielony do GSR powinien być gruntownie przeszkolony 

i posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działań; szkolenie GSR można 

oprzeć jedynie na takim pewnym fundamencie. Nie ulega też wątpliwości, że do GSR 

powinni być przydzielani strażacy z największym doświadczeniem i wiedzą, dobrą kondycją i 

odpornością fizyczną, ale również psychiczną. Istotną rzeczą jest również szkolenie 

strażaków w wielu innych szczegółowych dziedzinach. Amerykańscy strażacy tworzą wiele 

teoretyczno-praktycznych programów szkoleniowych, pozwalających zapoznać 

się z mnogością aspektów wiążących się z ratowaniem strażaków. Należy mieć świadomość, 

iż jedynie dzięki intensywnemu ćwiczeniu procedur i scenariuszy z udziałem 

poszkodowanych strażaków, możemy rzetelnie przygotować potencjalną Grupę Szybkiego 

Reagowania do prawdziwych działań. Trzeba pamiętać, iż szkolenie powinno przygotowywać 

na wiele różnych sytuacji oraz przyzwyczajać do ciężkich warunków podczas prowadzenia 

działań. Powinno się kłaść nacisk na aspekty takie, jak: praca z zerową lub ograniczoną 

widocznością, praca w trudnych warunkach fizycznych (utrudnienia w poruszaniu się, 

intensywny wysiłek, hałas), praca w grupie. Ponadto szkolenie powinno obejmować szereg 

zagadnień teoretycznych i praktycznych, tworzących razem całościowy i przemyślany 

program pozwalający przygotować w pewnym stopniu strażaków na intensywne działania 

związane z ratowaniem kolegów.[6] 
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4.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa działań ratowników przy wykorzystaniu sprzętu 

ochrony dróg oddechowych (ODO). 

 

4.2.1 Ewidencja personelu na miejscu zdarzenia. 

Ewidencja strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej stanowi jeden 

z kluczowych elementów działalności GSR. Pozwala bowiem na ciągłe kontrolowanie 

lokalizacji wszystkich strażaków, tym samym ułatwiając o wiele szybsze zauważenie, iż jeden 

lub więcej z nich potrzebuje pomocy, a także umożliwiając podjęcie natychmiastowej akcji 

ratowniczej. Ewidencja stanowi ważny element uwzględniany przez wiele departamentów 

pożarniczych; jest stałym elementem opracowywanych i sukcesywnie udoskonalanych 

planów działania. Aby przybliżyć zakres stosowania ewidencji personelu wśród 

amerykańskich strażaków, poniżej zostanie omówionych kilka przykładów, stanowiących 

przemyślane i skuteczne stosowanie tej zasady poprawiającej znacznie bezpieczeństwo 

podczas wykonywania działań. Należy w tym miejscu zauważyć, iż Specjalne Procedury 

Operacyjne (SOP), których elementem jest PAS – system ewidencji osobistej, mogą spełniać 

swe funkcje jedynie, gdy zostaną w pełni zrozumiane oraz będą przestrzegane 

i egzekwowane. Nie wystarczy jedynie wprowadzenie ich jako zaleceń. Cały personel 

powinien być przeszkolony w wykorzystywaniu systemu ewidencji stosowanego w jego 

departamencie. Zazwyczaj systemy te różnią się w zależności od występowania czynników 

takich jak: rozmiar departamentu i chronionego obszaru, liczebność personelu czy też ilości 

wyjazdów do zdarzeń. Wszystkie jednak wpływają na stan bezpieczeństwa prowadzonych 

działań, zmniejszając ryzyko utraty kontaktu ze strażakami prowadzącymi działania 

wewnętrzne. Ewidencję na miejscu zdarzenia przeprowadza się poprzez zebranie informacji o 

wszystkich zaangażowanych w działania osobach. Amerykańscy strażacy określają 

to mianem PAR – Personel Accountability Report, czyli Raport Ewidencji Personelu. 

Zależnie od stosowanych rozwiązań, można w różny sposób pozyskiwać istotne informacje 

i ustalać fakty: tożsamość strażaka/grupy, lokalizację, ostatnio wykonywane czynności itp. 

Z pewnością zaawansowane i drogie technologie pozwalają na usprawnienie tego procesu, 

jednak opierając się na prostych rozwiązaniach również można skutecznie przeprowadzać 

ewidencję, o ile strażacy rozumieją i rzeczywiście wykonują czynności w ramach PAR.[12] 

 

4.2.1.1 Duże amerykańskie departamenty pożarnicze 

Większe departamenty wykorzystują różne systemy ewidencji personalnej PAS. 

Niektóre eksperymentują z systemami bardziej zaawansowanymi technologicznie. Nowe 

technologie, jak ewidencja przy wykorzystaniu kodów kreskowych lub identyfikatorów RFID 
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(Radio-Frequency Identification – Identyfikacja przy użyciu Częstotliwości Radiowej) 

znalazły zastosowanie w niektórych departamentach mających wysoki współczynnik 

wyjazdów do zdarzeń. [12] 

 

 
Zdjęcie 2: Przykład systemu ewidencji opartego na kodach kreskowych.[12] 

 

4.2.1.2 Departament Pożarniczy w Chicago, Chicago, Illinois 

Departament Pożarniczy w Chicago jest departamentem miejskim mającym 100 strażnic 

i niemal 5,000 funkcjonariuszy. Jego system ewidencji osobistej, obowiązujący jako 

procedura od grudnia 1995 roku, zawiera między innymi nakaz wykorzystywania 

sygnalizatorów bezruchu – PASS. Strażacy powinni być wyposażeni w sprawne urządzenie 

PASS, które należy uruchamiać po pojawieniu się na miejscu zdarzenia. Departament 

współpracuje również z NASA przy rozwijaniu nowych technologii śledzenia aktywności 

personelu. Technologie te niosą wielki potencjał do wykorzystania przy odnajdywaniu 

poszkodowanych strażaków, ale również przy zdarzeniach masowych, jednak na chwilę 

obecną badania nie weszły jeszcze w stadium umożliwiające wykorzystanie prototypowych 

urządzeń w praktyce. Badania oraz rozwój towarzyszące tej technologii postępują, a gdyby 

udało się wykorzystać ją w działaniach operacyjnych, mogłaby stanowić niemałe 

usprawnienie działań straży pożarnych. 

 

4.2.1.3 Departament Pożarniczy w Seattle, Seattle, Washington 

Departament Pożarniczy w Seatle, znajdujący się w stanie Washington, na północno-

zachodniej części wybrzeża Pacyfiku, skupia około 1000 funkcjonariuszy oraz 34 remizy. 

Departament wykorzystuje system „paszportów”, składający się z dwóch osobistych 

identyfikatorów dla każdej osoby. Jeden z tych identyfikatorów jest przyczepiony 

do „paszportu” zastępu – małej tablicy, na której zaczepia się identyfikatory wszystkich 

strażaków. Jest on przekazywany wyznaczonej osobie przy zdarzeniu, gdy zastęp wchodzi 

do atmosfery zagrażającej życiu i zdrowiu i odbierany, gdy zastęp wychodzi. Podobny system 

wykorzystuje KDR w celu uzyskania ogólnego zarysu prowadzonych działań i rozlokowania 
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personelu na miejscu zdarzenia. Dodatkowo każdy strażak wyposażony jest w radiostację 

nasobną z przyciskiem awaryjnym, który może być aktywowany w przypadku zaistnienia 

niebezpieczeństwa. 

 

4.2.1.4 Małe departamenty 

Wiele mniejszych departamentów pożarniczych wykorzystuje ręczne systemy ewidencji 

do śledzenia działań swojego personelu wykonującego zadania przy zdarzeniach. Każdy 

strażak posiada identyfikator, który przyczepia do jednej centralnej obręczy przeznaczonej 

do zbierania informacji o strażakach wchodzących do akcji. Obręcze te są przekazywane dla 

KDR-a. Jest on wtedy w stanie ustalić, który strażak pochodzi z którego zastępu oraz jakie ma 

on zadania. Często wykorzystywane są też systemy „paszportowe” podobne do tego 

w Seattle. Korzystaniu z tych systemów ewidencji mogą jednak towarzyszyć pewne problemy 

podczas zdarzeń, przy których dochodzi do wzajemnej pomocy innych departamentów lub 

władz. Inne departamenty mogą wykorzystywać odmienne systemy ewidencji (lub nie mieć 

żadnych!), co utrudnia ewidencjonowanie całego personelu przy zdarzeniu. W niektórych 

przypadkach małe departamenty, zarówno zawodowe jak i ochotnicze, eksperymentowały 

z bardziej zaawansowanymi technologicznie systemami PAS. Mniejsze departamenty 

są bowiem w wielu przypadkach bardziej elastyczne i sprawne we wprowadzaniu zmian lub 

nowych programów.[12] 

 

4.2.1.5 Departament Pożarniczy w Canandaigua, Nowy Jork 

Departament Pożarniczy w Canandaigua jest departamentem mieszanym, zawodowo 

ochotniczym, urzędującym w północnej części stanu Nowy Jork. W ciągu roku departament 

odbiera około 1,500 zgłoszeń o różnego rodzaju zdarzeniach. Każdego ze strażaków 

departament zaopatrzył w imienne identyfikatory, które są przypinane do kurtki ubrania 

ochronnego. Podczas akcji każdy strażak przyczepia swój identyfikator do specjalnej obręczy 

na pierwszym z pojawiających się na miejscu zdarzenia pojazdów. Przy zabieraniu aparatu 

ODO z samochodu, każdy strażak bierze obręcz przypisaną do tego aparatu (niewielki profil 

zatrzaskowy w formie kółka, z przyczepioną informacją o numerze aparatu), a następnie 

przyczepia do swojego osobistego identyfikatora. Po zakończeniu działań strażak odpina swój 

identyfikator od obręczy i przyczepia ponownie do swej odzieży ochronnej. Dowódcy 

odpowiedzialni są za ciągłą kontrolę nad swoim personelem; muszą znać nazwiska swoich 

ludzi oraz wiedzieć, kiedy i w którym miejscu strażak wszedł do obiektu. Do nich również 

należy informowanie KDR lub sztabu o tych szczegółach. Poszczególni strażacy informują 

dowódców odnośnie swych zadań, położenia i wykonywanych czynności od momentu 

wejścia do obiektu. Ponadto, każdej grupie wchodzącej do obiektu nadawane jest oznaczenie 
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(umowny kryptonim, np. związany z numerem operacyjnym samochodu), wyznaczane 

są zadania oraz przydzielane są radiostacje przenośne. 

  
Zdjęcie 3: Przykład systemu ewidencji opartego na identyfikatorach osobistych, 

przyczepianych do odzieży ochronnej i do specjalnych obręczy zbiorczych.[12] 
 

4.2.1.6 Departament Pożarniczo-Ratunkowy w Versailles, Kentucky 

Ten departament położony osiem mil na zachód od Lexington składa się z jednego szefa 

batalionu, zatrudnionego w ośmiogodzinnym wymiarze pracy oraz 35 strażaków 

zatrudnionych w trybie „paid-on-call”. Polega to na pełnieniu telefonicznych dyżurów 

i pobieraniu wynagrodzenia za przepracowany czas przy zdarzeniu. Jest to podobny system 

do tego, w którym pracuje w Polsce personel straży ochotniczych. Departament odbiera około 

300 zgłoszeń rocznie. Każdy strażak oraz dowódca posiada zalaminowany identyfikator 

o wymiarach 2 x 4 cale (5 x 10 cm), który przyczepiony jest do hełmu. Każdy identyfikator 

zawiera dane o właścicielu, takie jak: zdjęcie, imię i nazwisko, numer jednostki, stopień, 

numer zastępu oraz samochodu, grupę krwi, uczulenia, zażywane leki, osoby do 

powiadomienia w razie wypadku. Przy wyjeżdżaniu do zdarzeń strażacy przypinają swe 

identyfikatory do centralnej obręczy umieszczonej w samochodzie, która jest pobierana przez 

dowódcę i przekazywana do sztabu, lub dla KDR. Dowództwo akcji posiada tablicę, tzw. 

„suchościeralną”, przy pomocy której śledzi aktywność personelu oraz sprzęt obecny na 

miejscu akcji. Tablica posiada osłonę, aby zapobiec utracie informacji np. w przypadku 

deszczu. 
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Zdjęcie 4: Przykład systemu ewidencji opartego na identyfikatorach osobistych oraz tablicy 

służącej do zapisywania istotnych informacji.[12] 
 

4.2.2 System partnera 

Działania gaśnicze obywające się w środowisku niebezpiecznym powinny być zawsze 

prowadzone w grupie. Grupa powinna liczyć zawsze minimum dwie osoby. Każda z osób 

powinna być wyposażona w radiostację, o ile dostępna jest odpowiednia ilość tych urządzeń. 

Z wielu powodów działanie w dwuosobowej drużynie jest bezpieczniejsze niż prowadzone 

w pojedynkę. Dwóch strażaków jest w stanie lepiej śledzić wewnętrzne warunki pożarowe 

oraz zadymienia; mogą oni również o wiele sprawniej wykrywać oznaki wskazujące 

na możliwość runięcia konstrukcji. Jeżeli jeden ze strażaków potrzebuje pomocy, drugi 

strażak może zapewnić natychmiastowe wsparcie i wezwać pomoc. Przyczyny mogą być 

różne: medyczne (zawał serca), mechaniczne (awaria sprzętu ODO) lub inne (wyczerpanie 

zapasu powietrza, uwięzienie wewnątrz płonącej struktury). Strażak działający w pojedynkę 

może zasłabnąć z wyczerpania i nikt do momentu przeprowadzenia Raportu Ewidencji 

Personelu (PAR) może nie zauważyć jego nieobecności. Niezależnie od przydziału 

do konkretnego samochodu gaśniczego, drabiny czy drużyny ratowniczej, utrzymywanie 

kontaktu w dwuosobowej grupie jest bezwzględną koniecznością. Niektóre departamenty 

wprowadzają do działań grupy strażaków bazujące na zastępie, z trzema, czterema lub 

pięcioma strażakami działającymi wspólnie jako zespół. W przypadku przydzielenia zadania 

wykonują je wspólnie jako zastęp. Korzyści, tak ze względu na bezpieczeństwo, jak 

i efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, są oczywiste. Pięcioosobowa grupa szybciej 

i sprawniej poradzi sobie z wieloma przeszkodami napotykanymi podczas działań, w tym 

podczas ratowania strażaków.[6] 
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4.2.3 Wykorzystanie sygnalizatora bezruchu8 

Każdy strażak biorący udział w natarciu wewnątrz obiektu powinien używać sprzętu 

ODO wraz z sygnalizatorem bezruchu (PASS). Urządzenie to jest skonstruowane, aby 

wydawać słyszalny dźwięk alarmowy, jeżeli użytkownik jest w bezruchu przez ponad 30 

sekund (czas różni się zależnie od producenta). Zadaniem tego urządzenia jest powiadomienie 

innych strażaków o problemie i naprowadzanie ich dźwiękiem do lokalizacji 

poszkodowanego strażaka. Gdy już sygnalizator zostanie uruchomiony, można go wyłączyć 

jedynie ręcznie – odpowiednią kombinacją przycisków na urządzeniu lub w inny podobny 

sposób. Nowsze modele są scalone z aparatami ODO, więc kiedy powietrze zostaje 

wpuszczone do systemu ciśnieniowego aparatu, włącza się również sygnalizator bezruchu. 

Pozwoli to uniknąć pracy w strefie niebezpiecznej bez aktywowanego urządzenia. Część 

z nowych modeli posiada specjalną funkcję, która pozwala na dalszą pracę sygnalizatora, 

nawet w przypadku wyczerpania się powietrza. Istnieją również urządzenia uruchamiane przy 

wzroście temperatury, jednak wszystkie te nowe technologie są obecnie dosyć kosztowne. 

Wersje podstawowe i proste, uruchamiane kombinacją przycisków lub przy pomocy 

specjalnego klucza, nie wymagają tak znacznych nakładów finansowych a doskonale 

spełniają swoje funkcje, o ile użytkownik postępuje zgodnie z zaleceniami i zdrowym 

rozsądkiem. Wymóg uruchamiania urządzenia powinno się egzekwować bezwzględnie przy 

każdej akcji. Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której strażak posiada sygnalizator 

bezruchu, lecz nie uruchamia go wchodząc do działań. Strażacy powinni także uważać, aby 

nie doszło do przypadkowego włączenia alarmu sygnalizatora. Strażacy przeprowadzający 

działania wewnętrzne powinni traktować uruchomienie sygnalizatora z należytą 

odpowiedzialnością; ma ono oznaczać potrzebę wsparcia strażaka. Używanie sygnalizatorów 

jest jednym z istotnych elementów ważnego z punktu widzenia grup szybkiego reagowania 

zagadnienia, jakim jest ewidencja personelu oraz jej znaczenie taktyczne dla prowadzonych 

działań. Należy jednak pamiętać, iż sygnalizatory bezruchu nie mogą stanowić jedynego 

środka pozwalającego na śledzenie aktywności strażaków. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Personal Alert Safety System (PASS) 
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Zdjęcie 5:: Różne rodzaje sygnalizatorów bezruchu [PASS} – załączany kombinacją 

przycisków, wbudowany w aparat ODO i załączany automatycznie, załączany 
drogą radiową oraz aktywowany i dezaktywowany specjalnym kluczem pełniącym 
funkcję identyfikatora.[12] 

 

4.3 Szkolenie ratowników Grup Szybkiego Reagowania 

 

4.3.1 Trening ze sprzętem ODO 

Aby skutecznie i w pełni wykorzystywać ochronę zapewnianą przez sprzęt ODO, należy 

edukować personel i regularnie sprawdzać jego umiejętności oraz wiedzę. Strażak powinien 

znać budowę i zasadę działania aparatu i umieć przeprowadzać czynności wymagane 

do obsługi sprzętu. Wśród tych podstawowych czynności są m.in.: samodzielne ubieranie 

i zabezpieczanie aparatu, wkładanie maski i podłączanie reduktora ciśnienia, uruchamianie 

obiegu powietrza. Jednak, od kiedy zaczęto tworzyć RIT, departamenty pożarnicze rozwinęły 

zakres szkolenia, czyniąc je bardziej wszechstronnym, jeżeli chodzi o umiejętności i wiedze 

przydatne podczas ratowania strażaków. Wprowadzono również szkolenie tzw. „SCBA 

confidence”, czyli ćwiczenie pewności siebie przy pracy w aparacie ODO. Szkolenie polega 
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na tym, że strażacy pokonują określony tor przeszkód, wymagający od nich nieco więcej 

inwencji i wysiłku, niż wymagane jest przy typowym korzystaniu z aparatu ODO. Podczas 

pokonywania przeszkód w postaci zwężeń korytarza muszą poluźniać paski uprzęży 

i manewrować sprzętem, aby przejść przez wąskie przejście. Czasami wymagane jest od nich 

zdjęcie całego sprzętu z pleców (np. w tunelu) i czołganie się lub przemieszczanie, niosąc 

aparat w rękach lub ciągnąc po podłożu. Ćwiczone są również procedury uwalniania się 

z różnego rodzaju „pułapek”, którymi mogą być: odcięcie przejścia przez różne obiekty, 

zaplątanie się w kable, liny, przewody itp. Do tych celów budowane są specjalne tory 

przeszkód, wykonywane przez samych strażaków. 

Powstał również trening zwiększający wytrzymałość podczas pracy w aparacie ODO. 

Polega na pokonywaniu określonego toru przeszkód i wykonywaniu pewnych czynności. 

Wśród nich występują takie, jak: 

• wejście i zejście po drabinie przenośnej, pozwalające ocenić zmysł równowagi, 

• slalom między pachołkami i przekładanie małych piłek z jednego pachołka na drugi 

(koordynacja rąk i oczu), 

• przemieszczanie się z nawodnioną linią gaśniczą i celowanie strumieniem wodnym, 

• symulacja czynności burzących: operowanie bosakiem symulujące np. ściąganie 

elementów konstrukcji (najczęściej piętnastokrotne wyciągnięcie w górę i opuszczenie rąk 

trzymających narzędzie), 

• symulacja forsowania przejść: uderzanie np. młotem w obiekty przeznaczone do ćwiczeń, 

• symulacja poruszania się w ograniczonych przestrzeniach – najczęściej przejście przez 

tunel, pozwalające oceniać zdolność do przemieszczania się w ograniczonych 

przestrzeniach, 

• ewakuacja poszkodowanego, polegająca na przemieszczaniu manekina ćwiczebnego 

różnymi metodami, 

• przenoszenie węży strażackich, pozwalające na ocenę techniki podnoszenia cięższych 

przedmiotów, symulujące przenoszenie różnego sprzętu na miejscu akcji. 

 
 

4.3.1.1 Procedury oddychania awaryjnego 

Strażacy, którzy zostaną uwięzieni, stracą orientację się lub doznają obrażeń narażeni 

są na wyczerpanie zapasów powietrza potrzebnego na opuszczenie obiektu. Znajomość 

procedur oddychania awaryjnego może zapewnić strażakowi wymaganą ilość powietrza 

do opuszczenia budynku. Przynajmniej raz w roku cały personel uprawniony do pracy 

w aparatach ODO powinien ćwiczyć procedury awaryjnego oddychania w bezpiecznym 

środowisku przy zerowej widoczności. W Stanach zjednoczonych dopuszcza się również 
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„dzielenie się powietrzem” (umożliwia to specjalna konstrukcja aparatu ODO, dzięki której 

można przyłączyć drugą maskę do jednego aparatu). Strażacy ćwiczą techniki oddychania, 

aby w pełni wykorzystać atuty zapewniane przez sprzęt ODO. Przykładowo, oddychanie 

przez nos powoduje krótsze oddechy. Wdychanie przez nos zazwyczaj pozwoli napełnić 

płuca do objętości mniejszej niż ich pełna objętość. Pozwala to na pełne wykorzystanie 

wdychanego przez nas powietrza. Oddychanie ustami natomiast zazwyczaj powoduje 

zwiększenie współczynnika oddechowego a ciało nie jest w stanie w pełni wykorzystać tlenu 

zawartego w powietrzu przed zrobieniem wydechu. Istnieje również technika „pomijania” 

oddechu polegająca na powolnym i miarowym oddychaniu.[13,15] Jest to również elementem 

procedur postępowania stworzonych dla sytuacji, w których może zabraknąć powietrza, np.: 

przyspieszony oddech związany ze stresem (przy zagubieniu się, uwięzieniu) lub awaria 

sprzętu ODO. Procedury te, gdy zostaną opanowane, pomagają strażakowi 

w przeprowadzaniu odpowiednich czynności, co może być utrudnione pod wpływem emocji 

towarzyszących zdarzeniu. Przykładowa procedura postępowania w razie awarii aparatu lub 

wyczerpania się powietrza, stanowiąca jeden z elementów całościowego szkolenia grup 

szybkiego reagowania, podana została poniżej: 

W przypadku awarii aparatu ODO: 

1. Przerwać wszystkie czynności. Zachować spokój. 

2. Położyć się na ziemi. 

3. Ręcznie uruchomić sygnalizator bezruchu. 

4. Ręcznie otworzyć zawór awaryjny (tzw. by-pass). 

5. Jeżeli w masce nie pojawiło się powietrze, szybko odłączyć reduktor od maski (nie 

zdejmować maski). 

6. Otwór wdechowy maski przyłożyć jak najbliżej podłogi. Zakryć otwór kominiarką 

i rękawicą. 

7. Wezwać pomoc drogą radiową, podając: nazwisko, zastęp, lokalizację. 

8. Opuścić strefę zadymioną z twarzą (otworem maski) jak najbliżej podłogi. 

Niektóre z tych czynności mogą wydawać się oczywiste, niektóre dziwne. Jednak 

wszystkie są dokładnie przemyślane, aby w trakcie zdarzenia ułatwić maksymalnie działanie 

i poprawić bezpieczeństwo. Odpowiednia kolejność wykonywania czynności oraz ich 

charakter wpływają na zwiększenie szans wydostania się z opresji bez szwanku. W sytuacji 

zagrożenia należy zachować spokój, gdyż gwałtowna reakcja może przyspieszyć oddech 

i spowodować szybsze zużywanie powietrza i większe zapotrzebowanie na tlen w organizmie. 

Najbezpieczniejszą strefą jest strefa przy ziemi, gdyż panuje tam najmniejsze zadymienie 

i najniższa temperatura. Dopiero znajdując się w niej należy uruchomić sygnalizator 

bezruchu. Następnie powinno się sprawdzić, czy istnieje możliwość ręcznego uruchomienia 
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przepływu powietrza do maski aparatu. Jeżeli czynność ta doprowadzi do pojawienia się 

powietrza w masce i umożliw oddychanie, możemy pominąć punkt szósty niniejszej 

procedury. W przeciwnym przypadku należy jak najszybciej odłączyć reduktor ciśnienia 

od maski. Czynność ta powinna być opanowana w tym stopniu, aby strażak umiał wykonać 

ją w każdym typie aparatu, w jakim mógłby potencjalnie pracować (np. każdy z typów 

aparatów posiadany na wyposażeniu danej JRG). Ważne jest, aby pamiętać, iż w niektórych 

typach aparatów odłączenie reduktora wymaga odkręcenia go, co z pewnością zajmuje więcej 

czasu, niż wypięcie reduktora, który zamontowany jest do maski za pomocą łączenia 

zatrzaskowego. Nie należy zdejmować maski, gdyż stanowi ona dodatkową ochronę przed 

wysoką temperaturą. Również w celu dotarcia do najchłodniejszej warstwy powietrza należy 

przyłożyć otwór wdechowy maski jak najbliżej podłogi, a następnie zakryć kominiarką 

i rękawicą, aby zabezpieczyć przed wdychaniem gorącego powietrza i dymu. Kolejną 

czynnością jest wezwanie pomocy, które następuje dopiero wtedy, gdy strażak wykonał 

szereg czynności umożliwiających mu i ułatwiających przeprowadzenie korespondencji 

radiowej. Należy podać swoje nazwisko, zastęp oraz lokalizację. Można również, w miarę 

możliwości, podać inne informacje, np. o wykonywanych ostatnio czynnościach, własnych 

obserwacjach czy innych istotnych szczegółach. Ostatnim krokiem jest opuszczenie strefy 

niebezpiecznej (zadymionej) cały czas starając się trzymać głowę i otwór wdechowy maski 

jak najbliżej podłogi. 

 

4.3.2 Wycofywanie się z linia gaśniczą 

Podstawowe techniki, w których szkoli się strażaków na szkoleniach wstępnych, opisują 

jak wycofać się ze środowiska o zerowej widoczności za pomocą linii gaśniczej. Jednak 

z upływem lat od szkolenia podstawowego, umiejętność ta może być zapomniana. Wyjście 

z obiektu przy zerowej widoczności, z wykorzystaniem linii gaśniczej, powinno być dla 

strażaka proste i szybkie. Strażak operujący prądem gaśniczym powinien kierować się wzdłuż 

linii aż odnajdzie wyjście. W Stanach Zjednoczonych stosuje się różne łączniki po na końcach 

węży gaśniczych: jeden łącznik „męski” i jeden „żeński”. Pozwalają one na odczytanie 

kierunku, z którego rozwinięto linię, wskazując tym samym wyjście w przypadku utraty 

orientacji. Końcówka męska wskazuje w kierunku prądownicy i ognia, natomiast końcówka 

żeńska prowadzi w kierunku źródła wody i wyjścia. Gdy strażak odczyta kierunek, może udać 

się wzdłuż linii odczytując łączniki. Scenariusz ten powinien być regularnie ćwiczony 

z użyciem rękawic ochronnych i przy zerowej widoczności, przy poplątanych liniach 

i różnych innych obiektach przeszkadzających (łóżka, oderwane od konstrukcji materiały 

budowlane, przewody elektryczne i inne, itp.) W Polsce nie stosuje się podobnych rozwiązań: 

wszystkie łączniki węży gaśniczych są jednakowe. Ma to swoje zalety: nie trzeba szukać 
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odpowiedniego łącznika w celu zbudowania linii gaśniczej tylko podłączyć najbliższy. Mimo 

to, strażak operujący daną linią gaśniczą powinien być w stanie określić kierunek, z którego 

została rozwinięta. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy po utracie orientacji strażak odnalazł 

linię gaśniczą. Gdy blisko jest prądownica, ustalenie właściwego kierunku nie będzie trudne. 

Gorzej, gdy strażak natrafi na środek linii gaśniczej – wtedy mysi odgadnąć kierunek 

przemieszczania się. Może zdarzyć się, iż uda się w stronę zagrożenia. Mimo to należy 

szkolić strażaków, aby w warunkach zerowej widoczności potrafili odnajdywać wyjście idąc 

wzdłuż linii gaśniczej, gdyż wielokrotnie pozwoli to uniknąć niebezpieczeństw związanych 

z wykonywaniem zawodu strażaka.[6] 

 

4.3.3 Działania bez linii gaśniczej 

Zawsze dużo wysiłku wkłada się w odnalezienie i zgaszenie źródła ognia. Część działań 

przeprowadzanych jest jednak bez użycia linii gaśniczych. Czynności zastępu gaśniczego 

(np. wentylacja, szukanie zarzewia ognia i sprawdzanie obecności ognia w pustych 

przestrzeniach) a także czynności poszukiwawczo-ratownicze grup ratowniczych 

(w niektórych departamentach zastęp wozu technicznego stanowi grupę poszukiwawczo-

ratowniczą) mogą być przeprowadzane bez użycia linii gaśniczych. Powinno się unikać 

prowadzenia działań bez zabezpieczenia w postaci linii gaśniczej lub liny ratowniczej, gdyż 

są one zbyt ryzykowne. 

Liny poszukiwawcze mogą być wykorzystywane w trakcie wewnętrznych działań 

gaśniczych, zamiast pozostawania w kontakcie z linia gaśniczą. Niektóre z nowoczesnych lin 

poszukiwawczych świecą w ciemności, odpowiednio rozwinięte wskazują wyjście 

i są ognioodporne (do pewnej wartości temperatury). Zastępy nieużywające świecących lin 

z powodzeniem wykorzystują zwykłe liny ratownicze. Jedną z ich słabych stron jest jednak 

brak odporności na wysokie temperatury, co czasem czyni je bezużytecznymi. W niektórych 

przypadkach, podłoga, na której leży lina, może być wystarczająco gorąca do jej stopienia. 

Na linach można porobić węzły, których wzór może wskazywać kierunek wyjścia. Może 

to być jakikolwiek wzór, o ile personel ćwiczy z jego użyciem i dobrze go zna. 
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Zdjęcie 6: Przykład wzoru węzłów na linie, używanego przez GSR.[12] 

 
Utrzymywanie kontaktu ze ścianą od momentu wejścia grupy ratowniczej do struktury 

powinno ułatwić wyjście w atmosferze niewielkiej lub zerowej widoczności. Jest to często 

określane mianem przeszukania leworęcznego lub praworęcznego; oznacza to, że wchodząc 

do budynku i utrzymując ciągły kontakt ze ścianą przy pomocy lewej lub prawej ręki, 

powinniśmy być w stanie przeszukać pomieszczenie i zachować orientację. Nawet 

wykorzystując linę poszukiwawczą jeden z członków grupy powinien utrzymywać kontakt ze 

ścianą, natomiast pozostali członkowie grupy powinni być w stałym kontakcie z nim. Grupa 

może zwiększyć swój zasięg wykorzystując niesione narzędzia poprzez położenie się 

na brzuchu i wykorzystanie nóg do utrzymania kontaktu ze ścianą lub poprzez podpięcie 

dodatkowych lin do liny głównej. Dwóch strażaków leżących na brzuchu i wykorzystujących 

narzędzia do zwiększeniu zasięgu powinno być w stanie przeczesać powierzchnię każdego 

z pomieszczeń w większości domów jednorodzinnych. W bardzo dużych domach 

z przestrzennymi pomieszczeniami i otwartym układzie wewnętrznym, zasady 

przeszukiwania pozostają takie same, jednak powinno one być przeprowadzane przy użyciu 

większych zastępów. W niektórych rozkładach pomieszczeń mieszkalnych, gdy zostanie 

stracony kontakt ze ścianą, można odnaleźć go z powrotem poprzez zbadanie podłogi 

i stwierdzenie, czy jest ona drewniana lub wyłożona płytkami; można wtedy pójść śladem 

połączeń desek lub fugi w przestrzeniach między płytkami w stronę ściany. 

Utrzymanie orientacji wewnątrz obiektu ma pierwszorzędne znaczenie dla strażaków 

prowadzących działania wewnętrzne. Doskonalenie tych podstawowych technik w trackie 

ćwiczeń pomoże strażakom uniknąć konieczności wzywania pomocy. Jednak zachowania się 

pożaru nie można zawsze przewidzieć. Nawet świetnie wyszkoleni strażacy mogą 
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potrzebować wsparcia w sytuacji zagrażającej życiu. Gdy strażacy rozpoznają 

prawdopodobne zagrożenie życia swojego lub innych strażaków, powinni mieć możliwość 

wezwania pomocy.[6] 

 

4.3.4 Samoratowanie 

Strażacy, którym zagraża niebezpieczeństwo i którzy nie mogą czekać na GSR, mogą 

ewakuować się z obiektów wykorzystując pewne podstawowe, lecz często efektywne techniki 

ratownicze. Tak jak inne umiejętności, techniki te muszą być stale ćwiczone, jednak z uwagi 

na fakt, iż część z nich wykonywana jest na pewnej wysokości, wymagana jest obecność 

wykwalifikowanych instruktorów oraz zabezpieczenia przed upadkiem. Niektóre 

z przykładowych technik stosowanych w różnych agencjach i departamentach służby 

pożarniczej to między innymi: ewakuacja awaryjna głową w przód po drabinie przenośnej 

(lub zjazd), zjazd po nawodnionej linii gaśniczej, zjazd po linie osobistej (samoratowanie liną 

ratowniczą) oraz wyłom w ścianie (forsowanie przejść, wyjść). Oprócz tego, poprzez 

samoratowanie rozumie się również znajomość pewnych zasad postępowania w określonych 

sytuacjach krytycznych. Poniżej przedstawiono to tylko niektóre z technik przekazywanych 

podczas szkoleń. Nie wszystkie są powszechnie uważane za „najlepsze sposoby”. Każda z 

nich ma swe zalety w specyficznych warunkach. Dokładniej techniki wykonywania czynności 

związanych z działalnością GSR zostaną opisane w kolejnym rozdziale.[6] 

 

4.3.4.1 Ewakuacja awaryjna po drabinie przenośnej 

Pośród wielu technik ewakuacji po drabinie przenośnej warto podać przykład techniki, 

której stosowanie może wydawać się dyskusyjne. Przy stosowaniu techniki zjeżdżania głową 

w dół po drabinie strażak wychodzi przez okno głową do przodu i chwyta najwyższy szczebel 

drabiny lub parapet swoimi butami jednocześnie chwytając szczeble drabiny rękami. Aby 

technika mogła być skuteczna należy umieszczać drabinę tak, aby szczytem wystawała 

najwyżej dwa lub trzy cale (5-8 cm) ponad parapet. Wysunięta część drabiny może posłużyć 

za krawędź do chwycenia się (zaczepienia) butami, aby strażak mógł się dobrze asekurować. 

Takie wykonanie techniki powinno zatrzymać upadek (zjazd) strażaka. Następnie strażak 

musi obrócić się na drabinie (nogi w dół) i zejść po niej w normalny sposób. 

Dla skutecznego wykonania okno musi być oczyszczone ze szkieł i innych obiektów. 

Należy podkreślić, iż ta metoda ucieczki powinna być stosowana jako ostatnia deska ratunku 

i brana pod uwagę jedynie po przejściu wyczerpującego szkolenia o kontrolowanym 

przebiegu różnych scenariuszy. 

Ta technika ratownicza ma swe zalety, gdy zaistnieją pewne sprzyjające okoliczności, 

jednakże jej wady oraz towarzyszące niebezpieczeństwa są o wiele większe niż przy innych 
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technikach. Dlatego jest jedną z najbardziej dyskusyjnych i najczęściej omawianych technik 

samoratowania w służbach pożarniczych. Dla przykładu, Zastępca Szefa (Batalionu) 

w departamencie pożarniczym w New England napisał cięty artykuł do styczniowego 

wydania Fire Engineering 2001, w którym skrytykował wydawców za opublikowanie 

we wcześniejszym wydaniu artykułu dokładnie opisującego technikę i akceptującego 

ją do powszechnego stosowania jako technikę samoratowania. Dla wielu departamentów 

technika ta jest wśród tych ocenianych jako ostateczne rozwiązania. Zjazd głową w dół 

po drabinie może być śmiertelnie niebezpieczny i powodować poważne obrażenia; powinien 

być stosowany jedynie w przypadku, gdy wewnętrzne warunki pożarowe stają się tak 

poważne, że dalsze przebywanie w tym środowisku najprawdopodobniej skończy się 

śmiercią.[6] 

 

4.3.4.2 Zjazd po nawodnionej linii 

Jak widać w nazwie tej techniki strażak opuszcza się po zewnętrznej ścianie obiektu 

wykorzystując do zjeżdżania nawodnioną linię wężową. Strażacy stosujący tę technikę muszą 

zabezpieczyć linię do stabilnego i mocnego obiektu wewnątrz budynku na tyle skutecznie, 

aby ciężar strażaka nie spowodował odczepienia się linii i upadku strażaka z wysokości. 

Do tych celów można użyć linki osobistej lub uprzęży. Wąż może być przywiązany 

do narzędzia umieszczonego w poprzek okna od wewnątrz lub do dużego i nieruchomego 

obiektu w pomieszczeniu. Technika ta powinna być brana pod uwagę, gdy jest możliwe 

kontrolowanie zbliżającego się ognia i jednoczesne przygotowywanie ewakuacji. Dla tych 

celów można wykorzystywać drugą linie gaśniczą, jednak strażacy powinni ćwiczyć technikę 

z jedną linią.[6] 

 

4.3.4.3 Zjazd po linie osobistej (Samoratowanie liną ratowniczą) 

Wszyscy strażacy powinni być wyposażeni i przećwiczeni w użyciu ucieczkowej liny 

osobistej. Do jednego z końców linki powinien być przymocowany karabińczyk (karabinek, 

zatrzaśnik), na tyle szeroki, aby mógł być zamknięty wokół większości podręcznych narzędzi 

używanych przez strażaków. Do tych celów powinno się używać samozamykających się 

karabinków obsługiwanych jedną ręką. Lina osobista powinna mieć długość od 25 do 50 stóp 

(7,5-15m) i powinna należeć do wyposażenia osobistego strażaka znajdującego się w torbie 

przytwierdzonej do uprzęży aparatu ODO. Strażak powinien być w stanie sięgnąć do tej torby 

bez pomocy drugiej osoby i bez zdejmowania aparatu ODO. Strażak wyszkolony w tej 

technice powinien być w stanie ewakuować się z obiektu poprzez wykorzystanie osobistej 

linki oraz narzędzia zablokowanego w poprzek wewnętrznej strony framugi okna. Ciężar 
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strażaka naprężający linę przyciągnie i zablokuje narzędzie o konstrukcję budynku, co 

pozwoli na prosty, ale kontrolowany zjazd.[6] 

 

4.3.4.4 Wyłom w ścianie (forsowanie wyjść) 

Efektywną, choć nie często stosowaną metodą ewakuacji jest wykonywanie wyłomów 

w ścianach. Podczas działań w warunkach, które zagrażają życiu, najlepszą z możliwych 

a czasami jedyną metodą może okazać się zrobienie wyłomu w ścianie i przejście 

do sąsiedniego pomieszczenia i mniej niebezpiecznego środowiska. Po sforsowaniu ściany 

i wejściu do innego pomieszczenia, możliwe jest znalezienie drogi ewakuacji z obiektu. 

Czasami może zaistnieć potrzeba sforsowania kilku ścian, aby dotrzeć do strefy bezpiecznej, 

czy też do drogi ewakuacji. Oczywiście technika ta, podobnie jak poprzednie, ma swe pewne 

ograniczenia, np. w przypadku ściany niedającej się przebić ze względu na wytrzymałość 

konstrukcji (tak jak przy grubych ścianach nośnych). Czasami przejście przez wyłom może 

wymagać zdejmowania aparatu ODO z pleców, przy jednoczesnym pozostawieniu maski na 

twarzy. Możliwość napotkania przewodów elektrycznych, rur hydraulicznych, oraz innych 

elementów konstrukcyjnych powinna być również brana pod uwagę. Przeszkodzić strażakowi 

mogą również obecne po drugiej stronie ściany meble lub inne elementy wyposażenia. 

W przypadku napotkania przeszkody, przesuwanie się na boki o kilkadziesiąt centymetrów 

może ułatwić przebicie się na drugą stronę. Ćwiczenie tej metody ucieczki/ewakuacji 

ma również ogromne znaczenie, szczególnie przy podnoszeniu u strażaków pewności siebie 

podczas działaniach w aparatach ODO i maskach, co amerykańscy strażacy określają mianem 

„mask confidence” – pewności siebie podczas pracy w masce aparatu ODO.[6] 

 

4.4 Zasady bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia katastrofą lub awarią budowlaną 

w czasie działań ratowniczo-gaśniczych. 

Dla zminimalizowania niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przez strażaków 

prowadzących działania gaśnicze, instytut NIOSH wraz z innymi organizacjami, bazując 

na przeprowadzonych licznych studiach przypadków zaleca, aby departamenty pożarnicze 

wprowadzały oraz udoskonalały programy bezpieczeństwa przy pracy oraz Standardowe 

Procedury Operacyjne SOP. Instytut zaleca również wzięcie poniższych wskazówek pod 

uwagę podczas prowadzenia działań: 

1. Upewnić się, iż KDR przeprowadza wstępne rozpoznanie oraz ocenę sytuacji na miejscu 

zdarzenia, przed wejściem ekip gaśniczych do obiektu. Ocena rozmiarów zdarzenia oraz 

analiza ryzyka powinny być przeprowadzane przez cały czas trwania zdarzenia, przy czym 

należy brać pod uwagę rozwój sytuacji, strategię działań, planowanie taktyczne 

uwzględniające ciągłą zmianę sytuacji oraz proces dowodzenia. Pozwoli to stwierdzić czy 
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zdarzenie stwarza na tyle poważne zagrożenie, iż będzie konieczne przeprowadzenie działań 

ratowniczych. Wstępna ocena rozmiaru zdarzenia winna skupiać się na poniższych 

czynnikach: 

• rozmiar i lokalizacja pożaru 

• czas trwania pożaru 

• zastane warunki 

• rozmiar budynku (wolnostojący czy w kompleksie, obszar pięter oraz wysokość) 

• wiek budynku (stan konstrukcji, ślady zniszczenia wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych, wykorzystanie lekkich materiałów w nowszych konstrukcjach) 

• obecność materiałów palnych 

• obecności ludzi 

• przebudowy i zmiany w konstrukcji budynku 

• poprzednie pożary w budynku 

• podtrzymywane przez konstrukcję ciężary (np. dachowe systemu chłodzące 

i grzewcze), które mogą naruszyć konstrukcję 

• warunki mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi i obiektów znajdujących się w pobliżu, 

ze względu na oddziaływanie ognia lub dymu 

• siły i środki dostępne przy działaniach gaśniczych (liczba pojazdów, liczebność 

personelu, warunki zaopatrzenia wodnego oraz sprzętu pomocniczego) 

• pozostałe czynniki, jak pora dnia (lub nocy) oraz warunki pogodowe (wysokie lub 

niskie temperatury) 

2. Upewnić się, iż KDR w sposób ciągły przeprowadza ewidencję całego personelu na 

miejscu zdarzenia, mając na uwadze lokalizację strażaków oraz wykonywane czynności. 

Ewidencja wszystkich strażaków na miejscu zdarzenia jest niezwykle istotna i stanowi jeden 

z najważniejszych obowiązków KDR. Systemy ewidencji personelu powinny być integralną 

częścią kierunków działania przy śledzeniu lokalizacji i zadań personelu działającego przy 

zdarzeniu. Elementem systemu ewidencji jest sprawdzenie stanu liczbowego personelu, które 

wymaga możliwości komunikowania się przez dowodzącego akcją z wszystkimi dowódcami 

pełniącymi swe funkcje w ramach struktury dowodzenia przy zdarzeniu. 

3. Upewnić się, że na miejscu zdarzenia przed wejściem do obiektu i rozpoczęciem 

prowadzenia działań gaśniczych, jest co najmniej czterech strażaków (dwóch strażaków 

do prowadzenia działań wewnątrz, dwóch do zabezpieczania ich na zewnątrz). Organizacje 

NFPA i OSHA twierdzą, iż minimum cztery osoby wyposażone w ubrania ochronne i sprzęt 

ochrony oddechowej są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom działającym 

wewnątrz płonącego obiektu. Dwóch strażaków może być wewnątrz struktury, lecz dwóch 

musi pozostać na zewnątrz. Członkowie drużyny powinni być w kontakcie wizualnym, 
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głosowym lub radiowym, aby móc koordynować wszystkie działania i stwierdzić, kiedy 

wymagane będzie podjęcie czynności ratowniczych.  

4. Utworzyć Grupy Szybkiego Reagowania (RIT) i upewnić się, iż ich umiejscowienie 

pozwoli na natychmiastową reakcję na pojawiające się zagrożenie. Pierwszorzędnym celem 

grupy RIT jest stworzenie wyspecjalizowanej i ukierunkowanej grupy strażaków gotowych 

do bezzwłocznego ratowania współpracowników uwięzionych w płonącym obiekcie. Załoga 

powinna być w pełni wyposażona w odzież ochronną, aparaty ODO, przenośne i radiostacje 

latarki, topory, narzędzia do forsowania przejść, haki (zatrzaśnik, karabinki, itp.) oraz inny 

sprzęt potrzebny przy działaniach ratowniczych. Grupa powinna zameldować się do KDR 

i pozostawać w pobliżu w oczekiwaniu na dyspozycje. Grupa powinna składać się 

z co najmniej dwóch strażaków, jednak liczebność RIT powinna być podyktowana rozmiarem 

i złożonością zdarzenia.  

5. Wyposażać strażaków wchodzących do atmosfery niebezpiecznej (takiej jak płonące lub 

nieznane i niebezpieczne obiekty), aby mogli przeprowadzać dwustronną korespondencję 

z KDR.  

Brak sprawnej łączności podczas pożaru może mieć tragiczne skutki. Strażacy wchodzący do 

płonących struktur powinni być w stanie komunikować się z dowódcą akcji, informując go 

o warunkach panujących wewnątrz, potrzebie dodatkowego wsparcia oraz nagłych 

zdarzeniach wymagających reakcji ze strony grup ratowniczych. Sprawna komunikacja ma 

duże znaczenie dla KDR przy podejmowaniu decyzji, dla całości prowadzonych działań oraz 

dla bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. 

6. Upewnić się, iż standardowe procedury operacyjne oraz wyposażenie strażaków 

są odpowiednie i wystarczające dla zapewnienia prawidłowej korespondencji radiowej 

na miejscu zdarzenia, przy którym bierze udział znaczna ilość personelu. Gdy wzmaga się 

znacznie ilość przekazywanych informacji komunikacja staje się mało efektywna, do tego 

stopnia, że może być niezrozumiana. Hałas w otoczeniu przy pożarze dodatkowo utrudnia 

porozumiewanie się. Wyszczególnionych kanałów powinno się używać do komunikacji 

taktycznej oraz z dyspozytorem, aby zapobiec nakładaniu się rozmów. Natężenie komunikacji 

można zmniejszyć, jeżeli użytkownicy: 

• Unikają niepotrzebnych transmisji 

• Stosują krótką i treściwą formę komunikacji 

• Mówią wyraźnie 

• Czekają na koniec ostatniej transmisji przed nadaniem informacji 

• Przyznają pierwszeństwo komunikacji nagłym zdarzeniom i działaniom ratowniczym 

By móc sprostać wielu wymaganiom stawianym komunikacji przy różnorodnych typach 

zdarzeń, należy zadbać o odpowiednią ilość personelu, sprzętu do komunikowania się oraz 
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posiadać Standardowe Procedury Operacyjne. Polityka departamentów odnośnie komunikacji 

powinna zawierać standardową procedurę operacyjną uznającą i stosującą wprowadzenie 

„awaryjnego trybu komunikacji” na miejscu zdarzenia. Wspólną terminologię powinien 

doskonale znać cały personel na miejscu zdarzenia oraz w punkcje dysponowania oraz inne 

osoby związane z centrami komunikacyjnymi i dysponującymi. 

7. Wyposażyć wszystkich strażaków w urządzenia PASS i upewnić się, iż są one noszone 

i aktywowane przy wejściu do działań gaśniczych, ratowniczych oraz przy innych 

niebezpiecznych zadaniach. Urządzenia PASS stworzone są, aby nadawać sygnał alarmowy, 

gdy strażak przez pewien czas pozostaje w bezruchu. Jednak głównym minusem 

sygnalizatorów jest uruchamianie się alarmu, gdy strażak czeka w gotowości lub odpoczywa. 

Budowa urządzenia pozwala na wyłączenie sygnału ostrzeżenia poprzez poruszenie się. 

Strażacy powinni ręcznie załączać alarm sygnalizatora, za każdym razem, gdy potrzebują 

pomocy. Oczywistym jest zatem wymóg noszenia sygnalizatora i uruchamiania go przed 

rozpoczęciem pracy w strefie niebezpiecznej. Urządzenie nie zostało stworzone z myślą, 

by było słyszalne na zewnątrz budynku, ale ma na celu zaalarmowanie znajdujących się 

w pobliżu strażaków ratowników lub dowódców o fakcie, iż kogoś brakuje, ktoś się zgubił 

lub został uwięziony. Uruchomiony sygnalizator pomaga również załodze RIT 

w odnalezieniu poszkodowanych. 

8. Przeprowadzać regularne ćwiczenia, oględziny obiektów oraz planowanie, skupiając się 

na poznaniu charakterystyki obiektu, jego wykonania i wyposażenia. Oględziny i ćwiczenia 

przeprowadzone w obiektach przed wystąpieniem pożaru stanowić mogą doskonałą okazję, 

aby ocenić następujące czynniki: 

• wiek i stan konstrukcji 

• odsłonięte wewnętrzne materiały izolacyjne 

• typ struktury dachu oraz podpór (kratownice, łuki itp.) 

• typ wewnętrznych wzmocnień 

• typ materiałów występujących w konstrukcji (drewno, stal, tworzywa sztuczne, pianki 

lub materiały wytwarzające pod wpływem działania temperatury toksyczne gazy) 

• obecność składowanych materiałów palnych lub toksycznych 

• ilość obiektów na dachu (takich jak: ciężkie systemy chłodzące i grzewcze) mogących 

osłabić i zniszczyć konstrukcję 

• zaopatrzenie wodne 

• automatyczne systemy tryskaczy (lub inne SUG) 

9. Nadawać słyszalny sygnał alarmowy, gdy warunki pożarowe stają się niebezpieczne dla 

strażaków. Ewakuacja awaryjna jest zarządzana, gdy dochodzi do nagłego pogorszenia 

sytuacji lub gdy widoczne są oznaki możliwości takiej zmiany sytuacji. Przykładowymi 
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powodami mogą być: zagubiony strażak, wybuch czy zawalenie/runięcie konstrukcji. 

Odmiennie od wycofania się, ewakuacja awaryjna wymaga, aby strażacy pozostawili linie 

gaśnicze oraz sprzęt (jeżeli mogą powodować opóźnienie w ewakuacji) a KDR przeliczył 

personel lub sprawdził listę obecności personelu. Konieczność awaryjnej ewakuacji 

występuje dosyć rzadko i dlatego zazwyczaj jej zarządzenie powoduje opóźnienia w 

reagowaniu i zamieszanie. Z tego powodu, powinno się nadawać słyszalny sygnał dla 

zaalarmowania strażaków o sytuacji krytycznej. Departamenty powinny szkolić swój personel 

w ewakuacji z budynku na dźwięk umówionego sygnału.  

10. Określić zasięg strefy zagrożenia skutkami zawalenia się wokół budynków ze ścianami 

ogniowymi. Ściana ogniowa jest przedłużeniem ściany zewnętrznej ponad linią dachu. 

Ma ona mniejszą stabilność, gdyż posiada mniej połączeń z resztą obiektu i może ulec 

runięciu, gdy zostanie wystawiona na przemieszczenie, wstrząs lub wibracje podczas działań 

gaśniczych. Strefa runięcia jest odległością od płonącego budynku, równą wysokości ściany. 

Jednakże z powodu, iż spadająca ściana może rozbić się na mniejsze kawałki i spadać 

w większej odległości niż wynosi wysokość ściany, powinno się brać pod uwagę pewien 

margines bezpieczeństwa przy ustalaniu strefy runięcia (zazwyczaj 1,5 odległości równej 

wysokości ściany). Dla przykładu nie powinno się w tej strefie przeprowadzać rozlokowania 

sił pomocniczych lub udzielać pomocy osobom poszkodowanym.[16] 

 

4.5 Wyposażenie Grup Szybkiego Reagowania. 

Może wystąpić wiele sytuacji, w których strażacy będą potrzebować pomocy. Strażacy 

należący do GSR powinni zatem być odpowiednio wyposażeni, aby poradzić sobie w różnych 

sytuacjach i przeprowadzić skuteczną akcję ratowniczą. Powody wezwania pomocy mogą być 

różne: czasem będzie to utrata orientacji przez strażaka czy grupę, wyczerpanie zapasów 

powietrza czy też zawalenie się konstrukcji lub wpadnięcie przez osłabioną podłogę 

do pomieszczenia poniżej. Niezależnie od przyczyn wezwania pomocy, RIT musi być 

przygotowana i odpowiednio wyposażona do podjęcia działań ratowniczych. Zależnie 

od zadań podczas akcji ratowniczej mogą być potrzebne różne narzędzia. Nie można 

dokładnie przewidzieć, które z narzędzi przydadzą się podczas poszczególnych działań, 

dlatego grupa powinna przygotować się do najczęściej spotykanych i przewidywanych 

scenariuszy. Poniżej podano zalecane minimalne wyposażenie GSR: 

• dodatkowy kompletny i sprawny aparat ODO z uprzężą i maską (należy mieć 

na uwadze, iż zastępy wspierające się na podstawie wzajemnej umowy, mogą posiadać 

różne rodzaje aparatów); 

• lina poszukiwawcza; 
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• ręczne narzędzia do forsowania przejść, takie jak: topór, młot, halligan, nożyce 

do prętów; 

• mechaniczne narzędzia do forsowania przejść, takie jak: piły łańcuchowe, piły do stali 

i betonu; 

• linie wężowe; 

• dodatkowa drabina; 

• wydajne latarki. 

• lekkie nosze do pomocy w ewakuacji poszkodowanego. Nosze powinny posiadać 

„burty” lub inne zabezpieczenie przed spadnięciem – wykorzystuje się tzw. nosze 

koszowe, używane w ratownictwie wysokościowym. Można w nich również przenosić 

sprzęt w dane miejsce;  

• kamera termowizyjna. 

 
Zdjęcie 7: Nosze koszowe z pasami zabezpieczającymi przed wypadnięciem, systemem taśm 

do podnoszenia i przenoszenia oraz kołnierzem ortopedycznym – zdjęcie własne. 
 

Istnieją specjalne systemy tworzone ręcznie lub gotowe do kupienia, które również 

powinno się wziąć pod uwagę. Szef Dystryktu w Departamencie Pożarniczym w Syracuse, 

Mark McLees szczegółowo opisuje swój koncept w artykule „Torba z Liną do Szybkiego 

Reagowania” w kwietniowym wydaniu magazynu Fire Engineering w roku 2000. Jego 

pomysł może zostać wykorzystany przy wydobywaniu strażaka z niższego lub wyższego 

poziomu na zewnątrz i bezpiecznie na ziemię. Torba zawiera 90 stóp (~ 27,5 m) liny 

o grubości 0,5 cala (~ 1,3 cm), dwa duże haki (zatrzaśniki), krążek linowy (bloczek) oraz 

karabinek. Grupom zaleca się zapoznanie z techniką wykorzystywania torby z liną podczas 

ćwiczeń (a później działań). Należy dodać, iż Grupom Szybkiego Reagowania powinno się 

udostępniać cały potrzebny sprzęt, jaki jest dostępny. Istnieje wiele sposobów usprawnienia 
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działań przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu. Należy zatem ćwiczyć różne scenariusze 

i na podstawie wyciąganych z nich wniosków uzupełniać wyposażenie grup. 

Grupa powinna zebrać cały sprzęt i przygotować do użycia, poprzez umieszczenie 

go w wyznaczonym miejscu na terenie zdarzenia zaraz po przyjeździe. W momencie 

wezwania pomocy przez strażaka, KDR wprowadza do działań GSR, która powinna wybrać 

odpowiednie narzędzia i sprzęt do okoliczności wezwania pomocy. Czasami GSR będzie 

posiadała mniej informacji odnośnie potrzebnego do akcji wyposażenia. Powinno się ustalić 

pewien standardowy zestaw narzędzi i wyposażenia, który grupa będzie zabierać do danego 

zdarzenia. 

  
Zdjęcie 8: Sprzęt i wyposażenie GSR rozmieszczone w samochodzie i zebrane w jednym 

miejscu na specjalnej płachcie. Pozwala to na szybki dostęp do potrzebnego 
wyposażenia.[17] 

 
4.6 Zaopatrzenie wodne 

Jeżeli lokalne procedury lub sytuacja pożarowa obligują grupę do wykorzystania linii 

gaśniczej podczas akcji ratowniczej, to powinno się tą linię zasilać z oddzielnego źródła 

zaopatrzenia wodnego. Strażacy prowadzący natarcie wewnętrzne mogą bowiem wzywać 

pomocy w związku z problemami z zaopatrzeniem wodnym. Problemy mogą być związane 

z wstrzymaniem dostarczania wody przez sieć hydrantową lub z powodu awarii autopompy. 

Każda z tych ewentualności pozostawia strażaków walczących z pożarem wewnątrz obiektu 

bez wody. Grupa Szybkiego Reagowania posługująca się linią zasilaną z tego samego źródła, 

co zastępy działające wewnątrz, również nie mogłaby skutecznie gasić ognia, tym samym 

pozostając nieefektywną. Według niektórych szkół, linia gaśnicza spowalnia Grupę, gdy 

szuka ona poszkodowanych strażaków. Zdolność do szybkiego wejścia do akcji, 

wprowadzając linię gaśniczą i zabierając odpowiedni ekwipunek wymaga znacznego nakładu 

pracy i intensywnie absorbuje potencjał zasobów ludzkich. 

Kiedy to tylko możliwe powinno się dysponować do pożarów samochód przeznaczony 

całkowicie dla potrzeb GSR. Ponadto, jeżeli dostępne jest źródło zasilania w wodę inne niż 

dla samochodu, z którego zasilane są linie gaśnicze pierwszego natarcia, to powinno się 
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wykorzystać je dla potrzeb RIT. Wprowadzenie tych zaleceń umożliwi grupie zapewnienie 

źródła zaopatrzenia wodnego niezależnego od innych wewnętrznych ekip gaśniczych. 

W przypadku, gdy sygnał mayday zostanie nadany z powodu utraty zasilania prądownic 

gaśniczych wodą, GSR powinna być w stanie przeprowadzić natarcie na pożar mające na celu 

ochronę zastępów wewnętrznych na czas ewakuacji, wykorzystując oddzielne i niezależne 

autopompę i źródło zasilania. 

Mimo, iż jest to możliwe, to raczej bardzo rzadko dochodzi do jednoczesnej awarii 

mechanicznej dwóch samochodów gaśniczych podczas pożaru. Wymóg oddzielnego źródła 

zasilania dla GSR ma służyć koncepcji redundancji; mniej prawdopodobne staje się, 

iż wszystkie systemy zawiodą, gdyż w celu zwiększenia niezawodności zastosowano więcej 

elementów, niż jest to wymagane ze względów funkcjonalnych. 

 

4.7 Obowiązki Grup Szybkiego Reagowania przed zadysponowaniem 

Oprócz przygotowania sektora bezpieczeństwa, w którym gromadzony jest sprzęt, grupa 

musi nieustannie śledzić wewnętrzne warunki pożarowe, na ile jest to możliwe. Dla 

przykładu, barwa i intensywność zadymienia może dostarczyć niektórych informacji 

o lokalizacji i skali pożaru. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, rozpoznania sytuacji może 

dokonać cała grupa, aby przyspieszyć ten proces. W ramach rozpoznania zaleca się obejście 

obiektu dookoła, zlokalizowanie wyjść i dróg ewakuacji oraz zapoznanie się z rodzajem 

i typem obiektu. W ramach działań późniejszych, obejście obiektu powinno być 

przeprowadzane często przez przynajmniej jednego z członków grupy, o ile nie zmniejszy 

to w sposób istotny możliwości bojowych i szybkiego reagowania grupy. 

Ważnym elementem jest również ocena konstrukcji pod względem możliwości 

zawalenia się/runięcia. Gdy ściany zewnętrzne wybrzuszają się na zewnątrz lub gdy sufit 

(dach) zaczyna wyginać się ku dołowi, może to oznaczać niebezpieczeństwo runięcia. Należy 

niezwłocznie przekazać informację o takich warunkach dla KDR, a grupa powinna być w tym 

momencie gotowa do bezzwłocznego wkroczenia do działań. Należy pamiętać, iż Grupy 

Szybkiego Reagowania powinny stacjonować poza strefą runięcia w miejscu, które 

umożliwia obserwację dwóch stron obiektu, o ile jest to wykonalne. Grupa powinna również 

śledzić pracę zastępów wewnątrz obiektu poprzez nasłuchiwanie korespondencji radiowej, 

próby utrzymania kontaktu wizualnego oraz śledzenie rozkazów wydawanych ekipom 

wewnętrznym przez KDR. Mimo, iż trudno jest dokładnie wskazać lokalizację strażaka(ów) 

w budynku, podanie przybliżonego miejsca może znacznie wspomóc GSR. 

Strażacy przydzieleni do grupy powinni zadbać o bezpieczeństwo pozostałego personelu 

podejmując pewne czynności określane mianem pro-aktywnych. Polegają one na 
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pewnych zabiegach, które mogą usprawnić ewentualną akcję ratowniczą. Do tych czynności  

należą m.in.: 

• stacjonowanie w pobliżu miejsca wejścia strażaków do budynku (w budynkach wysokich 

1 lub 2 piętra poniżej piętra objętego pożarem) – umożliwi to błyskawiczne wejście 

do akcji i odnalezienie poszkodowanego, 

• wstępne a następnie okresowe przeprowadzanie rozpoznania sytuacji pożarowej, 

rozmieszczenia i działań personelu wewnątrz obiektu, wielkości rozkładu 

i charakterystyki pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz ewentualnych dróg 

ewakuacji – pomoże to w rzetelnej ocenie sytuacji i usprawnieniu ewakuacji, 

• przystawienie drabin do wszystkich (w miarę możliwości) okien budynku objętego 

pożarem – umożliwi to natychmiastową ewakuację strażaka przez okno, w przypadku, 

gdy warunki panujące wewnątrz uniemożliwią mu skorzystanie z innej drogi. Nawet jeżeli 

nie posiadamy wystarczającej ilości drabin, aby zabezpieczyć wszystkie okna, 

to przestawienie jednej z nich i tak zajmie o wiele mniej czasu, niż przyniesienie drabiny 

z samochodu i jej sprawienie/rozstawienie. 

• usunięcie wszelkich przeszkód z możliwych dróg ewakuacyjnych, w tym: krat w oknach, 

szyb i ich pozostałości, kłódek i blokad na drzwiach, przedmiotów blokujących wyjścia 

ewakuacyjne itp. 

• ciągłe śledzenie warunków pożarowych oraz działań personelu wewnątrz obiektu 

i przekazywanie tych informacji, wraz z innymi istotnymi spostrzeżeniami i obserwacjami 

dla dowódcy grupy, który powinien dostarczać je do KDR. 

Dodatkowo powinno się szkolić strażaków, aby przekazywali regularnie krótkie 

i treściwe informacje o swym położeniu, zadaniach i czynnościach. Podobny efekt można 

uzyskać, gdy KDR przeprowadzi tzw. „obwołanie”, czyli wywoła po kolei wszystkich 

strażaków i sprawdzi ich status. Czynność ta przeprowadzana co kilka minut, pozwoli 

na dokładniejsze nadzorowanie działań na miejscu zdarzenia. 

 

4.8 Komunikacja Radiowa. Nadawanie sygnału „Mayday” 

Są okoliczności, w których techniki samoratowania omówione wcześniej nie umożliwią 

uniknięcia niebezpieczeństwa. W tych okolicznościach strażacy powinni nadawać sygnał 

mayday i wzywać pomocy od innych strażaków. Mimo, iż istnieją różnice w nazewnictwie 

amerykańskich grup ratujących strażaków (np. Rapid Intervention Team, Rapid Intervention 

Crew, GO Team, FAST Team, Standby Team), termin „mayday” jest powszechnie 

akceptowany przez departamenty pożarnicze, jako sygnał oznaczający, iż strażak (lub grupa) 

znajdujący się wewnątrz obiektu potrzebuje natychmiastowej pomocy. Nadanie sygnału 

mayday powinno się zarezerwować dla sytuacji, w których pozostawanie w środowisku tam 
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panującym mogłoby doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Nadając sygnał 

mayday strażak powinien podawać swoje dane, jak najdokładniejszą lokalizację w obiekcie 

(podając piętro i kwadrant9 budynku, jeżeli jest to możliwe), naturę problemu (np. medyczna, 

częściowe zawalenie/runięcie, źródło powietrza na wyczerpaniu, dezorientacja, uwięziony 

pod spadającymi obiektami) oraz liczbę strażaków, którzy wymagają udzielenia pomocy.  

Niestety, niektóre departamenty amerykańskie nie stosują obligatoryjnego korzystania 

z radiostacji podczas pożaru wewnątrz obiektu, podczas gdy możliwość komunikacji radiowej 

stanowi naprawdę istotny element bezpieczeństwa strażaków operujących w obiekcie. 

Powinno się wyposażać każdego ze strażaków działającego na miejscu zdarzenia, 

w radiostację przenośną. Mimo kosztów związanych z tym wymogiem, radiostacja powinna 

być uważana za element podstawowego wyposażenia strażaka, jak np. hełm czy obuwie. 

Poprawne wezwanie pomocy poprzez nadanie sygnału mayday, powinno wyglądać w ten 

sposób: 

„Zastęp 21 do dowódcy... MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY… kończy nam się 

powietrze i nie możemy odnaleźć wyjścia... jesteśmy chyba na drugim piętrze, kwadrant 

prawdopodobnie D jak Dawid... Jest nas dwóch.” 

KDR lub sztab powinien w takim wypadku natychmiastowo potwierdzić odebranie 

komunikatu mayday poprzez podanie informacji zwrotnej o zrozumieniu treści („Zastęp 21, 

potwierdzam odebranie mayday, GSR udaje się na drugie piętro, kwadrant D jak Dawid, 

dwóch strażaków zagubionych i bez powietrza”) a następnie zadysponować do działań Grupę 

Szybkiego Reagowania. 

Powyższa przykładowa transmisja jest doskonałym przykładem, gdyż zawiera 

informację o sytuacji, lokalizacji oraz liczebności grupy. KDR powinien wiedzieć, że ekipy 

wewnętrzne nadające mayday najprawdopodobniej będą zaniepokojone i raczej zestresowane. 

Dowódcy powinni ćwiczyć prowadzenie opanowanej korespondencji w najtrudniejszych 

warunkach komunikacyjnych. Spokojna komunikacja pomaga utrzymywać odpowiedni 

poziom koncentracji na działaniach.. Jest ona jeszcze ważniejsza, gdy wprowadzona zostaje 

komunikacja awaryjna w wyniku nagłego pogorszenia się warunków. Gorączkowe i pełne 

emocji transmisje mogą niekorzystnie wpłynąć na strażaków obecnych na miejscu zdarzenia, 

w tym szczególnie na tych prowadzących bezpośrednie działania. 

 

4.9 Procedura postępowania w przypadku zgubienia się ratownika 

Strażacy podczas działań mogą spotkać się z różnego rodzaju zagrożeniami. Jest wiele 

sytuacji awaryjnych, w których mogą znaleźć się strażacy, wymagających odpowiedniego 

                                                 
9Kwadrant – każda z czterech części, na jakie dzieli płaszczyznę prostokątny układ osi współrzędnych 
kartezjańskich 
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zachowania się. Wcześniej omówiono sposoby zachowania się w przypadku kłopotów 

ze źródłem powietrza. Jeżeli natomiast strażak znajdujący się wewnątrz obiektu stwierdzi, 

iż nie potrafi odnaleźć drogi do wyjścia i zgubił się, lub też będzie potrzebował pomocy 

z innego powodu, powinien zastosować się w miarę możliwości do poniższych wskazówek: 

1. Pozostań spokojny, oszczędzaj zapas powietrza. 

2. Pozostań w kontakcie z partnerem lub grupą. 

3. Nadaj sygnał “Mayday!”, podając: 

 Jednostkę. 

 Warunki. 

 Czynności. 

 Potrzeby. 

4. Uruchom sygnalizator bezruchu. 

5. Śledź transmisję radiową/przekazuj regularnie sytuację dowódcy. 

 Wyłącz sygnalizator na czas korespondencji. 

 Uruchom ponownie sygnalizator. 

6. Wykorzystaj latarkę do nadawania sygnałów świetlnych. 

7. Użyj narzędzi lub innych przedmiotów do zaalarmowania ratowników. 

8. Spróbuj odnaleźć wyjście – poszukaj bezpiecznego miejsca. 

 Poruszaj się w stronę światła. 

 Nasłuchuj dźwięków. 

 Sprawdź ściany w poszukiwaniu okien, drzwi itp. 

 Spróbuj odnaleźć linię gaśniczą. 

 Spróbuj odnaleźć linę ratowniczą. 

9. Schodź schodami w dół, chyba że znajdujesz się w piwnicy lub niższym piętrze. 

10. Przyjmij postawę obronną. 

 Przemieszczaj się w przód prawym bokiem. 

 Chroń maskę ręką. 

4.10 Organizacja łączności po nadaniu sygnału „Mayday” 

Gdy strażak nadaje sygnał mayday przez radiostację, KDR musi zareagować szybkim 

wysłaniem do działań Grupy Szybkiego Reagowania. Inne obecne na miejscu zdarzenia 

jednostki, jeżeli nie są w sytuacji niebezpiecznej, nie powinny utrudniać akcji ratowniczej 

zakłócając transmisję czy podsuwając wskazówki. Dobrą praktyką okazuje się prowadzenie 

na jednym kanale korespondencji między ekipami wzywającymi pomocy, GSR oraz KDR lub 

dowódcą oddziału ratowniczego (większej liczby osób zadysponowanych do działań 

ratowniczych). Natomiast na drugim kanale powinno się przeprowadzać korespondencję 

pomiędzy wszystkimi innymi jednostkami obecnymi przy zdarzeniu. Wykorzystanie 
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oddzielnych kanałów radiowych pozwoli GSR na rozmowę bezpośrednio z ludźmi 

wzywającymi pomocy, co pomoże w ustaleniu ich lokalizacji bez zwłoki spowodowanej 

oczekiwaniem na „wolny eter”. Ilość jednostek na miejscu zdarzenia może cały czas rosnąć, 

gdyż wymagać tego mogą warunki pożarowe. KDR powinien prowadzić nasłuch obydwu (lub 

więcej) kanałów i koordynować pracę GSR oraz pozostałych zastępów. Pomocnym okaże się 

powołanie dowódców odcinków bojowych. DOB może koordynować pracę ekipy 

wewnętrznych pod kierownictwem KDR i jednocześnie śledzić działania ratownicze.  

 

4.11 Procedury postępowania po nadaniu sygnał „Mayday” i wejściu GSR do działań 

Istnieje określony sposób postępowania, pozwalający na przeprowadzanie 

najsprawniejszych możliwie działań w przypadku nadania sygnału mayday na miejscu 

zdarzenia. Zastosowanie się do tej gotowej procedury postępowania pozwoli w warunkach 

stresu i możliwego rozkojarzenia na wykonanie wszystkich koniecznych czynności i podjęcie 

odpowiednich działań. Zapoznanie się z procedurą umożliwi również przybliżenie sobie 

ewentualnego przebiegu sytuacji awaryjnej i pozwoli na bardziej przemyślane działania. 

1. Przyjąć najgorszy scenariusz – strażak uwięziony lub zagubiony. Po otrzymaniu 

sygnału mayday, KDR powinien przyjąć najniekorzystniejszy scenariusz: strażak został 

uwięziony lub jest zaginiony. Mimo, iż może to wyglądać na skłonność do przesady, 

konieczność szybkiej i stanowczej akcji przeprowadzanej natychmiastowo przez 

odpowiedni personel, nie może być niedoceniona. Poprzez założenie i przygotowanie się 

na najgorsze umożliwiamy sobie skuteczne przeciwdziałanie jakiejkolwiek mniej 

poważnej sytuacji. Gdy przygotujemy się na sytuację mniej wymagającą, a ta 

w rzeczywistości przerasta nasze możliwości, przechodzimy w tryb działań obronnych 

w atmosferze stresu i emocji, od których często zależeć może życie osób ratowanych. 

2. Przeprowadzić PAR10 (Raport Ewidencji Personelu). Natychmiastowe 

przeprowadzenie PAR pozwala dowodzącemu akcją na szybkie i skuteczne sprawdzenie 

liczby personelu, wielkości obszaru w obiekcie objętego działaniami i zakresu działań 

ratowniczych. Przekazanie raportu PAR oraz przeszukiwanie obszaru powinno być 

pierwszym ze zleconych zadań personelowi w strefie najbardziej niebezpiecznej (czyli, 

gdy np. zjawisko Flashover pojawia się w danym miejscu, to najbliższe jednostki powinny 

podlegać ewidencji jako pierwsze). Znaczenie natychmiastowego przeprowadzenia 

ewidencji jest kluczowe. Dopóki KDR nie dowie się dokładnie jaka liczba personelu 

została poszkodowana i potrzebuje pomocy, nie jest w stanie zapoczątkować akcji 

ratowniczej prowadzonej w odpowiedni sposób. Raport PAR pozwala dowodzącemu na 

ustalenie priorytetów i czasami na ograniczenie obszaru prowadzenia działań, co z kolei 

                                                 
10 Personel Accountability Repport 
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usprawni działania poszukiwawcze i ratownicze Grupy Szybkiego Reagowania lub 

zastępu z samochodu zabezpieczającego (przeznaczonego dla celów RIT). 

3. Zarządzić wyższy stopień alarmowania (wezwać dodatkowe siły i środki). Wczesne 

wezwanie pomocy przyniesie korzyści w postaci zwiększenia efektywności reagowania na 

sygnał mayday i niezwłocznego zadysponowania zastępu zabezpieczającego lub GSR. 

Jeżeli KDR nie wezwie dodatkowych sił i środków, to może być zmuszony do 

wykorzystania personelu obecnego na miejscu akcji i prowadzącego inne działania, które 

mogą już absorbować znaczną część sił tego personelu. Zadysponowanie zastępu 

zabezpieczającego lub GSR i podjęcie działań ratowniczych wymaga zaangażowania 

świeżych sił i środków, na co KDR powinien zwracać uwagę właściwie bez przerwy 

podczas zdarzenia. Zmęczenie bowiem może przyczynić się do znacznego pogorszenia 

poziomu przeprowadzanej akcji ratowniczej. 

4. Wprowadzić do działań zastęp zabezpieczający lub GSR. Wprowadzenie zastępu 

zabezpieczającego lub GSR do działań powinno być przeprowadzane dopiero po szybkim 

przekazaniu dostępnych informacji przez KDR lub dowódcę zajmującego się ewidencją. 

Powodzenie działań ratowniczych zależy w ogromnej mierze od upływającego czasu. 

Poprzez odpowiednie rozpoznanie ostatniej znanej lokalizacji, ilości personelu oraz 

sytuacji powodującej konieczność reagowania, reagujący personel może w odpowiedni 

sposób przygotować się do działań i upewnić się, iż zastosowany został odpowiedni sprzęt 

oraz taktyka. 

Ten sposób postępowania pozwala na odpowiednie przygotowanie GSR lub zastępu 

zabezpieczającego do działań. Są to czynności przeprowadzane właściwie przez KDR, choć 

mają niewątpliwie wpływ również na zachowanie i czynności GSR. Jednak po ich 

zakończeniu lub w ich końcowej fazie to właśnie grupa rozpoczyna aktywne działania mające 

na celu przeprowadzenie skutecznej akcji. Poniżej podano procedurę postępowania GSR 

po zadysponowaniu do działań: 

1. Raport PAR: bezpośrednio po otrzymaniu wezwania pomocy, KDR powinien 

przeprowadzić ewidencję personelu, z wynikami której powinna zaznajomić się GSR lub 

zastęp zabezpieczający. Raport pozwoli określić liczbę i lokalizację strażaków oraz 

okoliczności zdarzenia. 

2. Rozpoczęcie działań poszukiwawczych: GSR powinna rozpocząć działania 

poszukiwawcze, prowadzone metodami sprawnymi, odpowiednimi dla sytuacji 

i możliwymi do kontynuowania przez kolejne ekipy. 

3. Ocena zagrożenia: Po zlokalizowaniu poszkodowanego strażaka personel ratowniczy 

powinien przeprowadzić szybką ocenę zagrożenia dla zapewnienia własnego 
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bezpieczeństwa. Ratownicy powinni zidentyfikować każde potencjalne zagrożenie, np.: 

zawalenia się/runięcia, zaplątania/uwięzienia, nagłego rozprzestrzenienia się ognia itp. 

4. Rozpoznanie potrzeb poszkodowanego: strażacy powinni bezzwłocznie ocenić potrzeby 

poszkodowanego, w tym: źródło powietrza, linie gaśnicze do zabezpieczenia przed 

ogniem, potrzeby związane z uwolnieniem i ewakuacją (narzędzia, sprzęt itp.) 

5. Rozpoczęcie ewakuacji poszkodowanego: kiedy jest to możliwe personel ratowniczy 

powinien rozpocząć ewakuację poszkodowanego. Powinien również złożyć wstępny 

meldunek dla KDR, informując go o warunkach i podejmowanych czynnościach. 

6. Zapewnienie opieki medycznej: po ewakuacji poszkodowanego należy niezwłocznie 

przekazać go personelowi medycznemu w celu natychmiastowej oceny stanu 

i zapewnieniu odpowiedniej opieki. 

7. Raport Ewidencji Personelu: Po wydobyciu poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej, 

powinno się przeprowadzić natychmiastowy raport PAR. GSR powinna również jak 

najszybciej przygotować się do ponownego działania, o ile sytuacja na miejscu zdarzenia 

może tego wymagać. W czasie przygotowywania się, kolejna GSR powinna być 

w gotowości bojowej do wejścia do działań. [18] 

Po wszystkim powinno się przeprowadzać analizy, w celu sprawdzenia poprawności 

działań, udoskonalenia procedur i wyciągnięcia wniosków płynących z przeprowadzonej 

akcji. Powinno się również zwrócić uwagę na zapewnienie strażakom możliwości 

skutecznego debriefingu – zabiegu pozwalającego omówić emocje towarzyszące zdarzeniu, 

co jest korzystne z punktu widzenia minimalizowania obciążeń psychicznych związanych ze 

wszystkimi trudnymi akcjami. [19] 

Część z opisanych powyżej czynności wymaga dodatkowego komentarza. Warto dodać 

kilka uwag odnośnie technik poszukiwawczych, zachowania się po odnalezieniu 

poszkodowanego strażaka, ewakuacji poszkodowanego, wreszcie wprowadzania większej 

ilości GSR do działań. Szerzej tematyka ta przedstawiona została w dalszej części niniejszej 

pracy. 

4.12 W momencie zlokalizowania strażaka 

W momencie odnalezienia strażaka należy zachować szczególną uwagę, gdyż 

poszkodowany może być w stanie i chcieć zerwać maskę ratownikowi. Jest to zresztą odruch 

bezwarunkowy w takich okolicznościach, na który strażacy powinni być uczulani, wykonując 

również swe codzienne zadania, nie tylko te związane z ratowaniem kolegów. 

Po zlokalizowaniu położenia strażaka w obiekcie, GSR powinna wyłączyć sygnalizator 

bezruchu strażaka(ów), jeżeli ten wydaje sygnał alarmowy. Pomoże to w zmniejszeniu 

napięcia towarzyszącego akcji ratowniczej i pozwoli usłyszeć ewentualne alarmy 

sygnalizatorów należących do innych strażaków. Po wyłączeniu sygnalizatora ratownicy 
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powinni bezzwłocznie ocenić obecność oddechu oraz krążenia u poszkodowanego, o ile 

to drugie jest możliwe. Jeżeli poszkodowany nie oddycha lub nie ma krążenia, 

natychmiastowe wyniesienie staje się priorytetem. Zapas powietrza oraz sprawność aparatu 

ODO powinny być sprawdzone jednocześnie z badaniem funkcji życiowych. Pamiętajmy, iż 

wyczerpanie zapasów powietrza może doprowadzić do zatrzymania oddechu. Zapewniając 

strażakowi nowe źródło powietrza doprowadzamy do wyeliminowania tego problemu. Po 

wymianie źródła powietrza, ratownicy powinni zając się uwolnieniem strażaka 

i wyniesieniem go z budynku (a przynajmniej z atmosfery zagrażającej życiu i zdrowiu). 

Główną zasadą przy ratowaniu strażaków jest fakt, iż przetrwanie poszkodowanego 

strażaka zależy od dwóch czynników: czasu oraz powietrza. Dlatego też decydującym jest jak 

najszybsze wejście do działań i odnalezienie poszkodowanego. Poszkodowany strażak może 

potrzebować zapasu powietrza a im szybciej można je mu zapewnić tym większe szanse 

na uratowanie. Mając to na uwadze, warto pamiętać o pewnych wskazówkach oraz celach 

strategicznych. Gdy grupa dociera do poszkodowanego powinna zapewnić mu źródło 

powietrza (podstawowe + w miarę możliwości zapasowe). Można to osiągnąć poprzez 

wykorzystanie kilku aparatów ODO lub posiadanie kilku butli na wymianę – wtedy zalecane 

są 2 aparaty, o ile są dostępne. W przypadku braku dodatkowego aparatu, personel powinien 

być w stanie przeprowadzić wymianę butli w aparacie poszkodowanego strażaka, oczywiście, 

jeżeli ten jest sprawny. Jest to jednak sytuacja skrajna a technika ryzykowna. Gdy już 

poszkodowany został odnaleziony i zapewniono mu źródło powietrza, GSR należy zająć się 

wykorzystaniem linii gaśniczych do obrony miejsca prowadzenia akcji ratowniczej. 

Stworzenie strefy chronionej i zapewnienie powietrza poszkodowanemu pozwolić może na 

przygotowanie go do ewakuacji z obiektu. Zadaniem GSR jest wtedy ewakuacja 

poszkodowanego ze strefy chronionej prądem wodnym do strefy bezpiecznej w obiekcie lub 

poza nim. Gdy poszkodowany strażak jest przytomny a dotarcie do niego będzie wymagało 

pewnego nakładu czasu, z uwagi na zaplątanie, runięciem elementów konstrukcji czy otwory 

w podłodze, należy rozważyć możliwość podania mu nawodnionej linii gaśniczej, aby mógł 

ochronić się przed ewentualnym działaniem wysokich temperatur. Gdy poszkodowany jest 

nieprzytomny, konieczne może okazać się skierowanie prądu mgłowego bezpośrednio na 

niego, przez jakikolwiek istniejący lub stworzony otwór. Wreszcie, agresywna i dynamiczna 

wentylacja wzdłuż drogi przemieszczania się grupy i w miejscu odnalezienia 

poszkodowanego również może okazać się kluczowa dla powodzenia akcji. Wentylacja 

uwolni rozgrzane gazy pożarowe i dym, co nie tylko pozwoli uspokoić poszkodowanego, ale 

również zapewni lepsze warunki pracy w miejscu prowadzenia czynności ratowniczych. 

W niewielkich obiektach, wentylacja pozioma prowadzona w pobliżu miejsca działań GSR 

pozwoli dowodzącemu akcją w ustaleniu dokładnej lokalizacji poszkodowanego strażaka. 
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Rozstawienie drabin, rozmieszczenie linii gaśniczych oraz miejsca wykonania lub 

powiększenia otworów można dostosować do warunków, gdy znana jest dokładna lokalizacja 

poszkodowanego. 

 

4.13 Ewakuacja poszkodowanego 

Kluczowym celem GSR jest skuteczne i sprawne wydobycie poszkodowanego. 

W niektórych przypadkach wykorzystanie lin i prostych układów mechanicznych może 

przyspieszyć wydobycie (np. zakotwiczenie uprzęży ratowniczej do szczebli drabiny). 

W innych, przygotowanie takiego układu może zająć więcej czasu, niż wykorzystanie 

naturalnej siły mięśni i wyniesienie lub wyciągnięcie strażaka w bezpieczne miejsce. 

W każdym przypadku należy pamiętać o zabezpieczeniu dodatkowego aparatu, najlepiej 

do dolnej części ciała (biodra, między nogami – na noszach), aby zapobiec przed jego 

przemieszczaniem się i np. uderzeniem poszkodowanego. Jest to szczególnie ważne, gdy 

ratownicy wykorzystują uprząż/stelaż aparatu poszkodowanego do ciągnięcia go po podłożu 

lub opuszczenia go z wysokości na bezpieczny grunt przy pomocy mechanizmu ratowniczego 

lub prostego układu mechanicznego. Każda akcja przebiegać będzie według innego 

scenariusza, na co ratownicy muszą być przygotowani. Niektóre ze scenariuszy, jakie 

departamenty biorą pod uwagę przy ćwiczeniach, to: zaplątanie lub uwięzienie przez części 

konstrukcji i obiekty, przemieszczanie poszkodowanego w dół lub w górę po schodach, 

przemieszczanie ofiary w górę przez zapadniętą podłogę lub na zewnątrz obiektu przez okno. 

Możliwych jest wiele różnych scenariuszy, jednak każdy powinien być ćwiczony 

w warunkach jak najbardziej zbliżonych do prawdziwych (ograniczona lub zerowa 

widoczność, najczęstsza obsada dysponowana do zdarzenia w danym departamencie oraz 

praca w środowiskach o wysokiej temperaturze – o ile istnieje możliwość bezpiecznego 

przeprowadzenia ćwiczeń). 

 

4.14 Podział zadań i obowiązków w czteroosobowej Grupie Szybkiego Reagowania. 

Priorytety taktyczne. 

Aby zapewnić sprawny i przemyślany przebieg akcji ratowniczej, należy 

poszczególnym członkom grupy przydzielić konkretne zadania. Sposób tego przydziału ról 

wiąże się bezpośrednio z potrzebami poszkodowanego, stanowiącymi jednocześnie 

priorytety taktyczne planu akcji ratowniczej podczas ratowania strażaków. W celu 

prawidłowego przeprowadzenia działań określono następujące priorytety: 

1. Powietrze: jak wcześniej wspomniano, oprócz czasu głównym czynnikiem powodzenia 

akcji jest zapewnienie poszkodowanemu powietrza. Bez jego zapasu dojdzie w końcu 

do zatrzymania oddechu. Dlatego jest to pierwszy z priorytetów taktycznych. Powietrze 
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można zapewnić poszkodowanemu poprzez przyłączenie zapasowego aparatu ODO 

do maski lub wymiany kompletnej ochrony, wraz z maską, gdy ta jest niesprawna. 

Pamiętajmy, że możemy natrafić na dwie potencjalne sytuacje: strażakowi niedługo 

zabraknie powietrza lub strażakowi już zabrakło powietrza. Dlatego należy zawsze 

pamiętać o zabraniu dla poszkodowanego dodatkowego aparatu, który będzie 

kompatybilny z używanym przez niego. 

2. Woda: podczas akcji ratowniczej często dochodzi do sytuacji, w której wymagany jest 

prąd gaśniczy do zabezpieczenia ratowników, poszkodowanego i umożliwienia działań. 

Prąd wodny będzie zatem kolejnym priorytetem taktycznym podczas tego typu akcji. 

Operowanie prądem pozwoli na zabezpieczenie całego personelu przed wpływem 

wysokiej temperatury, gazów pożarowych i zadymienia. Jeżeli poszkodowany niezdolny 

jest do przemieszczania się z powodu uwięzienia czy zaplątania, nie będzie w stanie 

ewakuować się przed nadciągającym pożarem do czasu, gdy zostanie uwolniony. Może 

to w różnych przypadkach zająć pewien czas, dlatego należy uwzględnić taką możliwość 

i w ramach działań GSR zapewniać poszkodowanemu taką ochronę. Uwagę warto 

zwrócić na to, aby nadmiar woda nie zbierał się wokół poszkodowanego, pogarszając jego 

komfort psychiczny. Oczywiście, gdy np. z powodu zagrożenia stwarzanego przez ogień 

nie ma możliwości natychmiastowego zapewnienia powietrza poszkodowanemu, należy 

wstępnie użyć linii gaśniczej w celu umożliwienia podjęcia działań. 

3. Łączność radiowa: jeżeli poszkodowany strażak jest przytomny, należy upewnić się, 

iż posiada możliwość komunikowania się drogą radiową z resztą personelu, 

w szczególności z KDR. Może dojść do sytuacji, w której po odnalezieniu 

poszkodowanego, zapewnieniu źródła powietrza oraz prądu gaśniczego, strażacy będą 

musieli się wycofać. Powodem tego może być brak możliwości uwolnienia 

poszkodowanego bez dodatkowego sprzętu czy też kończący się zapas powietrza (który 

w warunkach wytężonej pracy może ulec wyczerpaniu już po ok. 25-30 minutach). 

W takiej sytuacji poszkodowany zostanie sam, dlatego powinien bezwzględnie mieć 

możliwość komunikacji z pozostałymi strażakami. Jeżeli nie posiada radiostacji lub jest 

ona niesprawna, GSR przed wycofaniem się „po posiłki” wyposaża go w radiostację, 

co umożliwia mu przekazywanie komunikatów, również dotyczących warunków 

wewnętrznych, jego czynności itp. Powinno się przyjmować zasadę, iż komunikacja 

z poszkodowanym odbywa się na tym samym kanale co cała komunikacja dotychczas, 

natomiast pozostałe transmisje powinny być przeniesione na inny kanał. Nie należy 

bowiem wymagać od poszkodowanego manipulowania przy radiostacji, a jedynie 

wręczyć mu gotowe do działania urządzenie. Jest to zasada postępowania pozwalająca 

na istotne usprawnienie komunikacji awaryjnej, gdyż można rozpocząć natychmiastową 
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korespondencję z poszkodowanym, nieprzerywaną innymi komunikatami. Trzeci priorytet 

taktyczny umożliwia także śledzenie stanu poszkodowanego i zdobywanie kolejnych 

informacji, w tym np. o samodzielnym opuszczeniu strefy niebezpiecznej. 

4. Wyniesienie, wydobycie: jest to ostatni element planu. Po zapewnieniu 

poszkodowanemu bezpieczeństwa i uwolnieniu z ewentualnego uwięzienia czy zaplątania 

możemy przystąpić do jego ewakuacji z obiektu. Warto przy tym być przygotowanym na 

fakt, iż poszkodowany może być w złym stanie (nosze, kołnierz usztywniający itp.). 

Autor planu taktycznego, Jay B. Olson, nazwał go skrótem AWARE, utworzonym 

z pierwszych liter wyrazów stanowiących Priorytety taktyczne (Air, WAter, Radio, 

Extrication). Jest to zabieg umożliwiający łatwe zapamiętanie procedury i jej elementów. 

W języku angielskim słowo to oznacza: świadomy, zorientowany, poinformowany, lub 

tworzy z operatorem (be aware) wyrażenie: uwaga. Język angielski stwarza pod względem 

tworzenia akronimów i skrótów o wiele więcej możliwości niż polski, jednak zostało 

zaproponowany polski akronim, ułatwiający zapamiętanie procedury – PoWoRaWy. Słowo 

nie kojarzy się z żadną nazwą, lecz zapamiętanie go i zrozumienie priorytetów taktycznych 

pozwoli na szybkie odtworzenie elementów założenia w warunkach stresu i emocji. 

Na podstawie znanych nam potrzeb poszkodowanego strażaka możemy określić plan 

prowadzenia działań ratowniczych. [20,21] Należy jeszcze dodać, iż wykorzystanie prądu 

gaśniczego do zabezpieczenia działań ratowniczych może być opcjonalne. W niektórych 

przypadkach będzie zbędny oraz będzie spowalniał działania. W innych może okazać się 

absolutnie konieczny, aby móc podjąć działania. Między innymi, dlatego tak ważne jest 

prowadzenie ciągłego rozpoznania na miejscu zdarzenia. 

Wspomniany wcześniej podział zadań w czteroosobowej grupie szybkiego reagowania 

powinien być oparty na powyższych priorytetach taktycznych. Omawiana jest grupa 

czteroosobowa, gdyż taka zalecana jest przez wiele amerykańskich departamentów 

pożarniczych (grupa dwuosobowa może w wielu przypadkach okazać się niewystarczająca). 

W skład takiej grupy wchodzi jeden dowódca oraz trzech ratowników. Każdy z nich 

odpowiada za następujące elementy akcji ratowniczej: 

Dowódca – pełni nadzór i dowodzi działaniami grupy. Prowadzi komunikację i wymianę 

wszelkich informacji z KDR. Jego zadaniem jest wskazywanie drogi wyjścia strażakom 

transportującym poszkodowanego. 

Wydobycie – strażak odpowiedzialny za wydobycie poszkodowanego niesie sprzęt burzący 

(topór, łom, halligan, nożyce do cięcia drutu itp.). Odpowiedzialny jest za uwolnienie 

poszkodowanego oraz za pomoc w wymianie źródła powietrza. 

Powietrze – strażak niesie zapasowy aparat ODO wraz z maską (i ewentualnie dodatkową 

butlą) w specjalnej torbie. Odpowiedzialny jest za zapewnienie poszkodowanemu 
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powietrza (wymiana aparatu, maski, butli). Pomaga również w uwolnieniu 

poszkodowanego. 

Lina – strażak ten niesie linę zabezpieczająco-poszukiwawczą. Jego zadaniem jest rozwijanie 

za grupą liny, która wskazywać będzie drogę wyjścia. Podczas wychodzenia strażak ten 

zwija linę i umieszcza powrotem w specjalnej torbie. 

Niektóre grupy stosują pewien podział akcji ratowniczej na etapy, uzależnione 

od potrzeb poszkodowanego. W takim przypadku grupa dzieli się na dwie części: 

• grupę poszukiwawczo/zabezpieczającą, 

• grupę wydobywającą 

Każda z nich ma określone zadania po nadaniu sygnału mayday (lub wezwania 

pomocy w inny umówiony sposób). W czteroosobowej grupie, podział wygląda 

w następujący sposób. Pierwsza grupa, po wezwaniu pomocy, wchodzi do działań zabierając 

ze sobą aparat ODO, linę poszukiwawczą oraz podręczny sprzęt burzący. Grupa 

odpowiedzialna jest za odnalezienie poszkodowanego, zapewnienie mu źródła powietrza 

(ew. wody itd., zgodnie z priorytetami taktycznymi), ocenę stanu poszkodowanego oraz 

ustalenie, czy jest w stanie przeprowadzić samodzielnie jego ewakuację. W przypadku 

konieczności wsparcia przez grupę wydobywającą, grupa poszukiwawczo/zabezpieczająca 

musi rozpoznać ewentualne potrzeby (np. sprzętowe). Poinformowana o sytuacji i potrzebach 

drogą radiową grupa wydobywająca wkracza do działań, zapewniając odpowiedni sprzęt 

i wspólnie z pierwszą grupą wydobywa/uwalnia i ewakuuje poszkodowanego.[22] 

 

 
Zdjęcie 9: Kolejno: dowódca GSR oraz strażak odpowiedzialny za wydobycie 

poszkodowanego. Źródło: Slinger Fire Department (http://slingerfd.com) 
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Zdjęcie 10: Kolejno: strażak odpowiedzialny za zapewnienie powietrza poszkodowanemu 

oraz strażak odpowiedzialny za wykorzystanie liny poszukiwawczo ratowniczej 
podczas działań. Źródło: Slinger Fire Department http://slingerfd.com 

 

4.15 Plan akcji ratowniczej 

Plan akcji ratowniczej jest zasadniczym elementem sprawnych działań. W warunkach 

intensywnego obciążenia fizycznego i psychicznego istnieje pewne prawdopodobieństwo 

podjęcia błędnych kroków i decyzji. Należy zatem przygotować się na ewentualność niesienia 

pomocy strażakom, poprzez przeanalizowanie hipotetycznych sytuacji. 

Jeżeli poszkodowany strażak zostanie odnaleziony przypadkowo przez innych 

strażaków lub przez grupę szybkiego reagowania, należy postępować według poniższych 

wskazówek: 

1. Wyłączyć sygnalizator bezruchu, jeżeli jest obecny i wydaje sygnał alarmowy. Pomoże 

to w lepszej komunikacji radiowej oraz z poszkodowanym, o ile jest ona możliwa. 

2. Sprawdzić obecność oddechu u poszkodowanego. W przypadku obecności maski 

na twarzy należy sprawdzić, czy zachodzi przepływ powietrza. Jeśli aparat jest typu 

nadciśnieniowego, wtedy powietrze wypływać będzie po niewielkim rozszczelnieniu 

maski, co można usłyszeć lub poczuć. W aparatach podciśnieniowych pozostaje 

nasłuchiwanie w okolicach reduktora ciśnienia. W przypadku wyczerpania zapasu 

powietrza w butli (wskazanie manometru) należy, jak w przypadku awarii aparatu ODO, 

odłączyć reduktor ciśnienia od maski a otwór wdechowy maski zakryć kominiarką. Jeżeli 

strażak nie ma na sobie maski, należy sprawdzić czy jest sprawna przed założeniem jego 

własnej maski, lub założyć maskę zapasową, zabraną przez GSR. Do tego czasu należy 

chronić poszkodowanego przed wdychaniem szkodliwych substancji. 
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3. Ocenić stan poszkodowanego: czy będzie pomagał w ewakuacji czy też trzeba go będzie 

wynieść bezwładnego?  

4. Wezwać pomoc drogą radiową lub w inny możliwy sposób (werbalnie, za pomocą 

umówionych sygnałów świetlnych, pociągnięć liny ratowniczej itp.). Najlepszą metodą 

jest komunikat radiowy, znany i rozumiany przez wszystkich strażaków. Dla przykładu, 

amerykańscy strażacy używają słowa MAYDAY powtarzanego trzykrotnie. 

W komunikacie należy podać lokalizację poszkodowanego strażaka oraz opisać jego stan, 

aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego wsparcia sił i środków przy działaniach 

ratowniczych. 

5. W miarę możliwości przemieścić poszkodowanego w bezpieczne miejsce (oddalone 

od strefy zawalenia się, pożaru, zadymienia itp.). Miejscem korzystnym z uwagi na dalszy 

przebieg akcji ratowniczej może być pobliże okna, klatki schodowej lub w określonych 

warunkach sąsiednie pomieszczenie. 

6. Jeżeli nie ma możliwości natychmiastowej ewakuacji poszkodowanego, należy zadbać 

o jego zapas powietrza. Jeżeli poszkodowany został odnaleziony przypadkowo, 

to z pewnością nie będziemy odpowiednio przygotowani do udzielenia mu pomocy. Jak 

najszybsze wezwanie pomocy staje się wtedy najważniejszym do wykonania zadaniem. 

Amerykańscy strażacy wykorzystują aparaty ODO, które można połączyć i wyrównać 

w nich ciśnienie, po przez co ratownik oddaje poszkodowanemu połowę swojego zapasu 

powietrza. Sami Amerykanie ostrzegają przed takim postępowaniem, w Polsce 

wykorzystanie podobnych rozwiązań w postaci tzw. „masek ucieczkowych” zostało 

zabronione i wycofane z użycia. Należy zauważyć, iż jest to metoda stwarzająca duże 

ryzyko, gdyż może doprowadzić do sytuacji, w której ilość posiadanego powietrza 

w butlach aparatów obu strażaków może nie wystarczyć, aby byli oni w stanie opuścić 

strefę niebezpieczną. 

7. Jeżeli nie mamy możliwości szybkiego przetransportowania poszkodowanego poza strefę 

niebezpieczną, to po dotarciu sił i środków zapewniamy mu zapas powietrza 

i rozpoczynamy jego uwalnianie. 

 

W przypadku, gdy specjalnie do poszkodowanego strażaka zostaje zadysponowana 

GSR, pewnym jest, iż zabierze dodatkowy aparat ODO dla niego oraz zabezpieczy się przed 

zagubieniem poprzez przymocowanie przy wejściu liny i rozwijanie jej w miarę 

przemieszczania się wgłąb obiektu. Jest to istotny element udanej akcji. Pozostałe czynności 

będą zbliżone do wykonywanych przy przypadkowym odnalezieniu poszkodowanego: 

1. Po odnalezieniu strażaka(ów) wyłączyć sygnalizator(y) bezruchu. 
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2. Powiadomić KDR o odnalezieniu poszkodowanego i jego lokalizacji (ew. ilości 

poszkodowanych). 

3. Sprawdzić obecność oddechu. W przypadku braku oddechu priorytetem taktycznym staje 

się wyniesienie, o ile jest możliwe, gdyż w strefie niebezpiecznej nie będziemy w stanie 

udzielić mu pomocy. 

4. Sprawdzić ciśnienie w butli aparatu poprzez odczyt wskazania manometru. 

5. W przypadku wyczerpanych zapasów powietrza, należy wymienić aparat ODO poprzez 

odłączenie od maski reduktora aparatu poszkodowanego i przyłączenie reduktora aparatu 

zapasowego. W przypadku niesprawnej, uszkodzonej maski, GSR powinna wymienić 

poszkodowanemu również tą część wyposażenia. Czynności te powinny być opanowane 

w stopniu pozwalającym na wykonanie ich przy zerowej widoczności. 

6. Sprawdzić przepływ powietrza w nowym aparacie i obecność oddechu 

u poszkodowanego. 

7. Przeprowadzić rozpoznanie, mające na celu ustalenie, czy poszkodowany jest uwięziony, 

zaplątany lub w inny sposób unieruchomiony i jaki sprzęt będzie potrzebny do jego 

uwolnienia i ewakuacji. 

8. Przed rozpoczęciem ewakuacji należy zabezpieczyć dodatkowy aparat, najlepiej 

przywiązując go lub mocując w inny sposób do uprzęży aparatu poszkodowanego 

w części brzusznej lub w przestrzeni między nogami w przypadku wykorzystania noszy. 

9. Grupa gotowa do opuszczenia strefy niebezpiecznej wraz z poszkodowanym 

przemieszcza się śladem liny rozwiniętej na początku akcji. Odpowiedzialny za linę 

strażak zwija ją powrotem do torby. 

 

Większość czynności może być wykonana jednocześnie przez poszczególnych 

członków grupy. Zazwyczaj dowódca pełni nadzór i kieruje działaniami grupy, jednak w razie 

potrzeby może włączyć się do czynności związanych z oceną stanu poszkodowanego, 

wymianą źródła powietrza czy też uwalnianiem i ewakuacją poszkodowanego.[6,12,22] 

 

4.16 Dowodzenie Grupami Szybkiego Reagowania 

Wykorzystanie odpowiedniego systemu dowodzenia przy wszystkich zdarzeniach 

znacznie ułatwia kierowanie działaniami w przypadku wprowadzenia GSR do działań. 

W takim wypadku wyznaczany powinien być dowódca grupy. Działania powinny zostać 

podzielone na mniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu części i odcinki bojowe lub grupy 

personelu. Działalność GSR, obok działań gaśniczych czy ratownictwa medycznego, powinna 

stanowić jeden z elementów struktury dowodzenia zdarzeniem. Oznacza to, iż GSR powinna 

stanowić oddzielny odcinek bojowy o własnej strukturze, funkcjonujący równolegle do 
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pozostałych działań. Dowodzący grupą winien podlegać bezpośrednio pod KDR. Kierujący 

działaniami musi uwzględniać obecność GSR w planowaniu przeprowadzanym podczas 

zdarzenia pod względem bezpieczeństwa, łączności oraz logistyki. Fakt, iż najczęściej grupa 

nie będzie potrzebna podczas prawdziwych działań nie powinien bowiem oznaczać, iż w 

przypadku zaistnienia rzeczywistej konieczności przeprowadzenia działań ratowniczych 

skupionych na poszkodowanym strażaku lub ich grupie, nie będziemy w stanie zapewnić 

maksymalnego wsparcia naszemu własnemu personelowi, znajdującemu się w 

niebezpieczeństwie. 

Sektor działań operacyjnych, przy mniejszych zdarzeniach dowodzony przez KDR, 

opracowuje strategię reagowania na zdarzenie, przerwania go i likwidowania jego 

negatywnych skutków. Dowódca RIT powinien podlegać bezpośrednio pod dowódcę sektora 

działań operacyjnych (lub KDR) i jemu zdawać sprawozdania z działalności swego odcinka 

bojowego. Jest on odpowiedzialny za Grupę(y) Szybkiego Reagowania oraz działania 

ratownicze związane z ratowaniem strażaków. Jego zadaniem jest kontrola nad czasem 

spędzonym w strefie niebezpiecznej przez personel grupy oraz nadzór nad ewidencją 

personelu. Można mu przypisać miano „dowódcy wewnętrznych działań ratowniczych GSR”. 

Jest to bardzo ważnym elementem przy obecności wielu grup na miejscu zdarzenia, gdyż 

pozwala poszczególnym dowódcom na sprawniejsze nadzorowanie swych grup. 

Szkolenie dowódców powinno również stanowić element szkolenia GSR. Tematyka 

takiego szkolenia powinna skupiać się na aspektach pracy w grupie w trudnych warunkach. 

Szkolenie takie powinno pozwolić na opanowanie umiejętności dowodzenia, podejmowania 

decyzji, skutecznego motywowania, wpływania na podejście personelu do pewnych 

zagadnień, zyskania autorytetu. Powinno się jak najczęściej sprawdzać nabyte umiejętności 

w praktyce, co można zyskać jedynie dzięki regularnemu ćwiczeniu działań ratowniczych 

z udziałem poszkodowanych strażaków. Podczas ćwiczeń (i działań) grupa sprawdza swój 

stopień wyszkolenia. Dowodzący nabywa praktyki w kierowaniu działaniami i poznaje wraz 

z grupą różnorakie aspekty ratowania strażaków oraz wynikające przeszkody i ewentualne 

braki w wyszkoleniu czy wyposażeniu. Praktyka umożliwia o wiele lepszą komunikację 

i wzajemne rozumienie się, tak podczas ćwiczeń jak i prawdziwych działań. Ćwiczenia, 

a w szczególności akcje, zakończone sukcesem, mają wprost niewyobrażalny wpływ 

na podnoszenie tzw. morale personelu oraz znacznie wpływają na zmianę podejścia 

do zagadnienia szybkiego reagowania, które to podejście jest cały czas w dużym stopniu 

niezadowalające. Znacznym ułatwieniem w podejmowaniu często krytycznych decyzji jest 

znajomość swojego personelu, stopnia wyszkolenia i posiadanego doświadczenia 

poszczególnych strażaków oraz ich poziomu wydolności fizycznej i sprawności 

psychomotorycznej, a także istotnych cech osobowości. Nie ma również żadnych 
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przeciwwskazań dla uczestnictwa pozostałych członków grupy w szkoleniu dowódców RIT. 

Przeciwnie, często znajomość zagadnień przedstawianych na takich szkoleniach pozwala na 

pełniejsze zrozumienie tej charakterystycznej dziedziny ratownictwa i jej wielorakich 

aspektów. 

Ważną częścią skutecznej działalności GSR jest także dyscyplina. Wpajanie strażakom 

indywidualnej oraz zbiorowej dyscypliny bez wątpienia pozwoli wesprzeć wysiłki podjęte 

w wyniku wezwania pomocy przez strażaka oraz w trakcie przygotowywania się w ramach 

ćwiczeń na taką ewentualność. Powinno się jednak dążyć do wytworzenia w grupie jak 

najlepszej atmosfery (co zresztą dotyczy całej zmiany służbowej, a nawet jednostki itd.), gdyż 

funkcjonowanie grupy nie powinno opierać się na przymuszaniu a na skutecznym 

motywowaniu i zrozumieniu – jest to jednym z najpoważniejszych i wymagającym najwięcej 

wysiłku zadaniem dowódcy GSR, ale i wszystkich dowódców. 

 

4.17 Zastosowanie wielu GSR. Zasada „Trzech” 

W większych obiektach, szczególnie o przeznaczeniu handlowym lub w obiektach 

wysokich i wysokościowych, obszar działań strażaków może być niezmiernie duży. 

W przypadku obecności jednej GSR na miejscu zdarzenia, wartościowy czas tracony jest 

podczas przemieszczania grupy w miejsce odpowiednie do podjęcia działań. W celu 

uniknięcia tego typu opóźnień, KDR powinien zadbać o obecność kilku grup. W razie 

potrzeby mogą one zostać przypisane do konkretnego odcinka bojowego lub obszaru. Każda 

z tych grup, mająca pełnić funkcje GSR powinna być odpowiednio obsadzona pod względem 

kadrowym oraz w pełni wyposażona. 

Omawiane powyżej zagadnienie obecności kilku GSR na miejscu zdarzenia dotyczy 

sytuacji, w której przemieszczanie grupy na miejscu zdarzenia w odpowiednie miejsce może 

doprowadzić do znacznych opóźnień. Poniżej została opisana tzw. „Zasada Trzech”, 

stworzona przez Jamesa K. Crawforda z Biura Pożarniczego w Pittsburghu. Autor jest jednym 

z autorytetów tematyki RIT w Stanach Zjednoczonych oraz założycielem Stowarzyszenia 

Szkolenia Grup Szybkiego Reagowania (Rapid Intervention Training Associates) oraz 

witryny www.rapidintervention.com, która jest źródłem wielu materiałów pomocnych 

w tworzeniu i doskonaleniu Grup Szybkiego reagowania. Zasada Trzech GSR stanowi 

uzupełnienie taktyki prowadzenia działań z zakresu szybkiego reagowania o istotny element – 

wsparcie pierwszej działającej na miejscu zdarzenia grupy. Powinno się ją stosować przy 

obecności jednej grupy na miejscu zdarzenia a także w miarę możliwości podczas działań 

wielu grup. Jak twierdzi autor zasady: „Dysponowanie odpowiednimi siłami ludzkimi, które 

można zaangażować w to pozornie niewykonalne zadanie, będzie jednym z kluczowych 

czynników decydujących o powodzeniu lub tragicznej porażce tych działań ratowniczych.” 
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Zasada trzech GSR uwzględnia obecność lub dostępność minimum trzech grup przy 

zdarzeniu. Wszystkie trzy nie muszą być od razu zadysponowane i obecne na miejscu 

zdarzenia. Należy jednak posiadać plan i odpowiednie środki dla zapewnienia w razie 

potrzeby takiej właśnie ilości grup. Pierwsza z grup, której obecność na miejscu zdarzenia 

powinna być wymagana, może zostać wprowadzona do działań. Dodatkowym argumentem 

przemawiającym za takim podejściem jest fakt, iż według badań Crawforda, obecność 

strażaków przy pożarze w przeciągu 20 pierwszych minut pożaru stwarza największe 

niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wypadki, obrażenia, dezorientację czy zagubienie się oraz 

wyczerpanie zapasu powietrza. Dlatego pierwsza grupa powinna znajdować się najlepiej 

wśród sił pierwszego rzutu. W takim przypadku grupa przygotowuje się do działań (sprzęt, 

rozpoznanie, działania pro-aktywne, nasłuch korespondencji itd.). w trakcie trwania 

przygotowań i rozpoczęcia działań przez pozostały personel na miejscu zdarzenia. 

W przypadku alarmu fałszywego, zastęp mający pełnić obowiązki grupy może zostać 

zawrócony do jednostki. 

W momencie wezwania pomocy przez strażaka, zadaniem grupy (RIT1) staje się 

odnalezienie poszkodowanego, ocena jego stanu i ewentualne udzielenie mu pomocy 

na miejscu zdarzenia (w tym np. zapewnienie źródła powietrza), w razie potrzeb i możliwości 

uwolnienie lub rozpoczęcie tego procesu, a następnie ewakuacja. Jeżeli pierwsza z grup 

da radę podołać wszystkim tym zadaniom, to wprowadzanie kolejnych grup do działań będzie 

zbędne. Jednak może dojść do wyczerpania zapasów powietrza w aparatach ratowników. 

Wtedy konieczne będzie wycofanie się po linie wykorzystanej przez RIT do oznaczenia drogi 

wyjścia. Gdy pierwsza z grup zostanie wprowadzona do działań, KDR powinien zadbać 

o trzy istotne sprawy. Po pierwsze należy bezzwłocznie zadysponować na miejsce zdarzenia 

drugą grupę – RIT2. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego pojawienia się RIT2 na miejscu 

zdarzenia, należy stworzyć taką „prowizoryczną” grupę ze strażaków obecnych przy 

działaniach, w celu zabezpieczenia działań grupy pierwszej. Po drugie, należy również 

zadysponować lub stworzyć na miejscu grupę trzecią – RIT3, której zadaniem będzie 

zabezpieczanie pozostałych strażaków na miejscu zdarzenia. Jeżeli pierwsza z grup nie będzie 

w stanie uwolnić strażaka, wtedy grupa druga, kierując się wzdłuż liny rozciągniętej 

wcześniej, może dostarczyć odpowiedni sprzęt i pomóc w uwolnieniu oraz kontynuować 

działania w przypadku konieczności wycofania się RIT1, które ostatecznie musi nastąpić 

w wyniku wyczerpania się zapasów powietrza. Zestaw narzędzi, jaki zabierze RIT2 powinien 

uwzględniać potrzeby przekazane przez RIT1, oraz pewne dodatkowe, ciężkie narzędzia 

burzące, wśród których zaleca się zawsze zabieranie młota ciężkiego oraz kamery 

termowizyjnej. Potrzeby mogą okazać się różnorakie – od narzędzi hydraulicznych, poprzez 

sprzęt medyczny i służący do udzielania pierwszej pomocy po dodatkowe aparaty ODO. 
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Autor „zasady trzech” zaleca również wykorzystanie specjalnych noszy, popularnych 

w Stanach Zjednoczonych wśród strażaków, zwanych „Stokes Basket” – „Koszem Stokesa”, 

które są wykorzystywane często w ratownictwie wysokościowym. Użycie tych noszy ułatwia 

transport sprzętu w miejsce prowadzenia akcji ratowniczej oraz późniejszą ewakuację 

poszkodowanego. Trzecim wreszcie elementem jest zwrócenie się do dyspozytora 

o zadysponowanie odpowiedniej ilości sił i środków do zdarzenia. Powinno być to czynione 

po pewnym wstępnym rozpoznaniu nowej sytuacji i oparte na wiedzy odnośnie potrzeb 

na miejscu zdarzenia. 

Trzecia z grup, RIT3, pełni rolę zabezpieczenia pozostałych strażaków pracujących 

na miejscu zdarzenia. Można ją jednak zadysponować do wsparcia RIT2, gdy działania 

ratownicze nie przebiegają tak sprawnie, jak to założyliśmy. Stosowanie taktyki „podwójnego 

zabezpieczenia” pozostawia dowódcy możliwość wprowadzenia do działań „świeżej” grupy, 

będącej w pełni sił, w przypadku, gdy działająca wcześniej grupa(y) zużyła zapas powietrza 

lub potrzebuje odpoczynku. W przypadku przedłużenia działań na tyle, iż konieczne będzie 

wycofanie również grupy trzeciej, RIT1 powinna być już gotowa do działania. Oczywiście 

taka rotacja nie wyklucza stosowania większej ilości grup i przy naprawdę dużych 

zdarzeniach powinno się rozpatrywać taką możliwość, jednak obecność trzech grup po 

wezwaniu pomocy przez strażaka, uważa się za minimum.  

Autor strategii trzech GSR po raz kolejny podkreśla zasadność stosowania grup 

czteroosobowych. Stwierdza, iż w takim przypadku obowiązki są równomiernie rozłożone 

pomiędzy poszczególnych członków grupy, co daje dowódcy grupy możliwość nadzoru nad 

jej działaniami, podejmowania ważnych decyzji oraz pomocy podwładnym, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Na koniec krótki cytat, podsumowujący artykuł pana Jamesa K. Crawforda 

w amerykańskim piśmie o tematyce pożarniczej – Fire Engineering: 

„Przedstawiona "zasada trzech" stanowi absolutne minimum w jakim wasza komenda 

powinna starać się dojść do perfekcji - w dziedzinie grup szybkiego reagowania. Nie dajcie 

się złapać na poleganiu tylko na jednej grupie szybkiego reagowania. Jeśli wasz strażak 

zostanie uwięziony w płonącym budynku, będziecie bez wątpienia potrzebowali przynajmniej 

trzech grup szybkiego reagowania by choć rozpocząć tą walkę. Jeśli dzisiaj polegacie zwykle 

tylko na jednej grupie dostępnej na miejscu pożaru, może zechcecie ponownie przemyśleć 

swoją strategię szybkiego reagowania. Jeśli natomiast zdecydujecie się na zastosowanie 

"zasady trzech" i staniecie się biegli w stosowaniu tego podejścia do ratowania strażaków, 

wierzę, że podczas następnego wezwania "Mayday" z jakim się spotkacie, rezultat działań 

ratowniczych będzie pomyślny. Miejmy jednak nadzieję, że dzień ten nie nadejdzie 

nigdy...”[23] 
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4.18 Grupy Szybkiego Reagowania w budynkach wysokościowych 

Rozmieszczenie GSR na poziomie terenu przy działaniach w budynkach wysokich 

i wysokościowych na jednym lub kilku z wyższych pięter, czyni grupę nieskuteczną. Dystans 

do przebycia przed podjęciem działań wyczerpuje siły personelu i wydłuża czas dotarcia do 

poszkodowanewgo. Podczas zdarzeń w takich obiektach, GDR powinna stacjonować jedno 

piętro poniżej prowadzonych działań (lub dwa w razie takiej konieczności, np. z uwagi 

na bezpieczeństwo). Dotyczy to również przygotowania odpowiedniego sprzętu w tym 

miejscu, jak to ma miejsce podczas osiągnięcia i utrzymania stanu gotowości bojowej na 

poziomie terenu. GSR powinna przeprowadzić rozpoznanie na piętrze, na którym stacjonuje, 

aby ustalić konfigurację pomieszczeń, obecność sprzętu pomocniczego (szafki hydrantowe, 

SUG itp.), rozmieszczenie klatek schodowych, szybów wind itp. Ogólnie, lokalizacja GSR 

powinna nie tylko zapewniać bezpieczne miejsce stacjonowania. Ma również umożliwić 

szybkie podjęcie działań w razie konieczności.[6,16] 

 

4.19 Nowe technologie 

W branży pożarniczej, tak jak w innych, wciąż udoskonala się i tworzy pomocne 

technologie. Przykładem tego są pojazdy, osobisty ubiór ochronny czy też wyposażenie 

strażaków (np. kamery termowizyjne). Jest to jedynie kilka z wielu dziedzin, w których 

postęp umożliwia sprawniejsze prowadzenie działań. Jednym z obszarów zainteresowań, 

który jak na razie nie jest wystarczająco rozwinięty, jest możliwość śledzenia i namierzania 

lokalizacji i aktywności personelu, znajdującego się wewnątrz obiektów z oddalonego 

miejsca, przy wykorzystaniu komputera czy monitora. Kilka z prywatnych amerykańskich 

firm informuje o postępach w tej dziedzinie, jednak rynek nie ujrzał jeszcze produktu 

pozwalającego na umożliwienie takiego stopnia kontroli lokalizacji strażaków podczas 

działań. Taka technologia pozwoliłaby dowodzącemu na śledzenie aktywności personelu na 

specjalnym ekranie, który pokazywałby również plan konfiguracji pomieszczeń (piętra) w 

budynku. Technologia taka powinna również pozwalać na określenie wysokości położenia 

strażaka (czyli np. piętra, na którym się znajduje).[6] 
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ROZDZIAŁ V - Metody i sposoby prowadzenia działań ratowniczych przez Grupy 

Szybkiego Reagowania. 

 

Znając taktykę działań oraz obszary szkolenia towarzyszące Grupom Szybkiego 

Reagowania, należy w tym miejscu omówić dokładniej metody i sposoby prowadzenia 

działań. Istnieje dużo przydatnych technik i umiejętności, które w znacznym stopniu 

usprawniają działania; ich znajomość nie tylko pozwala łatwiej określić cel i przebieg akcji 

ratowniczej, ale daje również pogląd na stopień trudności akcji mającej na celu udzielenie 

pomocy poszkodowanemu strażakowi. Wśród umiejętności i technik, które strażacy 

przydzieleni do RIT powinni opanować, możemy wyróżnić kilka głównych grup. Będą to: 

• Techniki i metody przeszukiwania, w tym przeszukiwanie dużych obszarów. 

• Techniki i metody samoratowania. 

• Techniki i metody udzielania pomocy poszkodowanemu strażakowi, uwalniania 

i wyswobadzania go oraz ewakuacji. 

Każdą z wymienionych wyżej grup można podczas szczegółowego omawiania podzielić 

na kolejne podgrupy. W przypadku pierwszej z grup, podział będzie dotyczył poszczególnych 

metod przeszukiwania. W drugim przypadku, podział skupi się na różnych metodach, przy 

pomocy których strażak sam może wpłynąć na poprawę swojego bezpieczeństwa. Ostatnia 

grupa podlega podziałowi na poszczególne techniki udzielania pomocy strażakowi 

w zależności od sytuacji na miejscu zdarzenia oraz stanu poszkodowanego. Szczegółowe 

opisanie wszystkich zagadnień wymagałoby ogromnej ilości miejsca oraz czasu 

i z powodzeniem mogłoby stanowić nawet treść całej książki, dlatego rozdział niniejszy 

skupia się na przedstawieniu podstawowych informacji odnośnie działań taktycznych Grup 

Szybkiego Reagowania oraz na szerszym opisaniu wybranych zagadnień.[24,25] 

 

5.1 Techniki i metody przeszukiwania 

Poniżej podane zostały trzy podstawowe rodzaje działań poszukiwawczych, które 

powinna znać i ćwiczyć Grupa Szybkiego Reagowania: 

• Przeszukanie wstępne – szybkie przeszukanie wnętrza w poszukiwaniu ofiar przed 

uzyskaniem kontroli nad pożarem. Przeszukanie to pokrywa jedynie obszary bezpośrednio 

dostępne oraz pewne obszary, w których można najprawdopodobniej spodziewać się 

odnalezienia ewentualnych poszkodowanych (wnętrza łóżek, przestrzenie za drzwiami, 

wnętrza wanien itp.) 

• Przeszukanie ponowne (właściwie) – kompletne i systematyczne przeszukanie obszaru 

objętego pożarem, piętra na którym występuje pożar, pięter powyższych oraz innych 
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obszarów podczas utrzymywania kontroli nad pożarem. Ta procedura przeszukania jest 

nieco bardziej czasochłonna niż przeszukanie wstępne. 

• Przeszukanie ostateczne – kompletne i systematyczne przeszukanie całego obiektu oraz 

terenów wokół: przylegających dachów, szybów świetlnych, szybów wentylacyjnych, 

podwórzy, alej, piwnic oraz innych obszarów niezwiązanych bezpośrednio z pożarem, 

gdzie jednak można czasem odnaleźć poszkodowanych. Procedura ta uważana jest raczej 

za badanie miejsca zdarzenia niż działania ratownicze.[25] 

 

5.1.1 Procedura przeszukiwania 

1. W pierwszej kolejności należy przeszukać obszar bezpośrednio objęty pożarem, aby 

dotrzeć do poszkodowanych będących w największym bezpieczeństwie (najbliżej ognia). 

Strażak powinien porównać występujące ryzyko z realną szansą na ocalenie 

poszkodowanego. W podjęciu rozważnej decyzji pomoże z pewnością doświadczenie oraz 

stopień wyszkolenia. 

2. W następnej kolejności należy przeszukać piętro objęte pożarem, oddalając się od 

zagrożenia w stronę wyjść (drzwi i okien), sypialni i innych obszarów codziennego 

pobytu. 

3. Otworzyć tylne lub inne dodatkowe drzwi i okna, aby zastępy gaśnicze mogły zastosować 

technikę: wentylacja, wejście, przeszukanie (ang. vent, enter and serach – VES). Technika 

zostanie dokładniej omówiona w dalszej części pracy. Zdaniem wielu strażaków 

przeprowadzających przeszukania około 70% poszkodowanych w pożarach 

odnajdywanych jest w pobliżu drugiego czy awaryjnego wyjścia z budynku  

(a nie w części frontowej przy głównym wejściu).11 

4. Przeszukać piętro powyższe, o ile personel jest wystarczająco liczny. Najlepiej, gdy 

to piętro można przeszukać jednocześnie z przeszukaniem piętra objętego pożarem. Jeżeli 

nie ma wystarczającej ilości osób, należy w pierwszej kolejności przeszukać dojścia 

do klatek schodowych, okien oraz sypialni (lub innych potencjalnych miejsc, do których 

mogliby kierować się ludzie). 

5. Stosować technikę VES przy przeszukaniu wstępnym (należy to wykonywać 

w porozumieniu z KDR lub DOB). Gdy warunki pożarowe i/lub strukturalne nie 

pozwalają ekipom przeszukującym na wejście w sposób tradycyjny, należy wykorzystać 

okna poniżej, użyć drabin przenośnych lub mechanicznych do dotarcia do obszarów, które 

należy przeszukać. Należy rozważyć konieczność zamknięcia przeszukiwanego 

pomieszczenia, aby zapobiec przemieszczaniu się ognia w stronę ratowników. 

Dokonując przeszukania należy pamiętać o pewnych wskazówkach: 

                                                 
11 Dane władz Stanu Nowy Jork. 
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• sprawdzić na zewnątrz rozmieszczenie drzwi i okien (szczególnie pod kątem drogi 

ucieczki w przypadku pogorszenia się warunków pożarowych). 

• sprawdzić, w których miejscach widoczna jest z zewnątrz oczywista obecność ognia oraz 

gęstego zadymienia. 

• przy wchodzeniu przez okno, udrożnić je. Usunąć szkło, elementy parapetu, konstrukcję 

podtrzymującą szyby (kratownicę), zasłony itp., przed przystąpieniem do przeszukiwania. 

• nasłuchiwać w poszukiwaniu ofiar (można spowolnić lub powstrzymać oddychanie 

w aparacie ODO na czas nasłuchiwania). 

• znać postępy rot gaśniczych. Wiedzieć, gdy ogień przemieszcza się w stronę 

przeszukiwanego obszaru. Ocenić, czy dla kontynuacji przeszukania wymagany jest 

kolejny zastęp gaśniczy czy też jedynie linia gaśnicza.  

• mijając się w trakcie przeszukiwania z rotami gaśniczymi meldować o powyższym 

dowódcy. Gdy roty gaśnicze mają problemy z działaniami (np. uszkodzenie linii, 

niebezpieczne warunki pożarowe) można wprowadzić kolejną linię gaśniczą lub grupa 

poszukiwawcza może przemieścić się w bezpieczniejsze miejsce. 

• Wykorzystywać narzędzia podczas przeszukania wstępnego lub właściwego: 

- do zwiększenia zasięgu przeszukania, 

- do udrażniania okien do celów wentylacji, 

- przy ewakuacji poszkodowanego, 

- do dokonywania wyłomów w ścianach, 

- do sprawdzania podłóg i schodów na obecność otworów, 

- do klinowania drzwi, 

- do sygnalizowania swej obecności dźwiękiem w pomieszczeniu lub na kondygnacji. 

Warto zabierać dwa narzędzia np. łomy, bosaki podręczne – jedno odkładać i dokonywać 

przeszukania itp. przy użyciu drugiego. 

• trzymać się ściany przy średnich i ciężkich warunkach zadymienia. W celu dosięgnięcia 

obszaru oddalonego od ściany, wykorzystać narzędzie (np. łom) dla utrzymania kontaktu 

ze ścianą i ręką sprawdzać dany obszar. Pozwala to uniknąć utraty kontaktu ze ścianą.  

• obiekty przemieszczać tylko w zakresie pozwalającym na prowadzenia przeszukania. Nie 

należy rozstawiać i rozrzucać szeroko elementów umeblowania i innych obiektów. Może 

to spowodować zablokowanie trasy przemieszczania się oraz przykrycie/przywalenie 

poszkodowanego. 

• sprawdzać obszar za każdymi drzwiami i klinować lub blokować je. Gdy wszyscy 

poszukujący muszą wejść do pomieszczenia, należy umieszczać bosak lub łom w poprzek 

progu, aby zapobiec całkowitemu zamykaniu się drzwi oraz informować o obecności 

strażaków wewnątrz pomieszczenia. 
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• jeżeli to możliwe, wykorzystywać otwory okienne do wentylacji pomieszczeń podczas 

przeszukania wstępnego. Należy znać konstrukcje budynku, obecność ukrytych 

przestrzeni oraz ludzi w obiekcie. Należy śledzić warunki pożarowe (temperaturę) 

dookoła i mieć świadomości możliwej nagłej zmiany warunków podczas otwierania 

pomieszczeń, gdyż może to spowodować rozgorzenie lub ciąg wsteczny płomieni 

skierowane w stronę strażaków. [26] Należy upewnić się, iż do zwalczania pożaru 

wykorzystywana jest linia gaśnicza. Trzeba pamiętać, iż przedwczesna wentylacja może 

zaszkodzić osobom uwięzionym wewnątrz oraz ratownikom. 

• sprawdzić nietypowe lokalizacje podczas przeszukania właściwego (pośród wielu innych 

można wymienić: wanny i prysznice, sterty ubrań w szafach, spiżarnie, miejsca 

za zasłonami, duże komody i skrzynie itp.) 

• informować KDR o rezultatach przeszukania oraz warunkach pożarowych. W wielu 

przypadkach taki raport z przebiegu czynności wpłynie na kształt założenia taktycznego. 

Raporty o przebiegu akcji mogą poinformować o konieczności wentylacji dachowej, 

potrzebie wykorzystania większej ilości drabin rozstawionych przy oknach, potrzebie 

zadysponowania kolejnych grup poszukiwawczych i/lub konieczności użycia 

dodatkowych linii gaśniczych. [24,25] 

 

5.1.2 Wykorzystanie liny osobistej do przeszukiwania 

Jak wcześniej wspomniano, lina osobista powinna być na wyposażeniu każdego 

strażaka. Oprócz wykorzystania jej do technik samoratowania, może również okazać się 

przydatna przy przeprowadzaniu zbiorowych działań przeszukiwania. Należy rozważyć, czy 

wykorzystanie liny osobistej (7,5-15 m) jest w danym przypadku uzasadnione i pożądane. 

Lina pozwala na w miarę bezpieczne działania, gdyż nie pozwala wejść odejść zbyt daleko 

od grupy (partnera), natomiast umożliwia łatwy powrót. Do zasad bezpieczeństwa przy 

działaniu z wykorzystaniem liny osobistej należą poniższe: 

1. Przy wejściu do obszaru przeszukiwanego powinien znajdować się strażak wyposażony 

w radiostację oraz wydajną latarkę. Pomoże on w ewidencji przeszukującego 

pomieszczenia personelu oraz przy komunikacji werbalnej lub radiowej. Będzie również 

nadzorował bezpieczeństwo, monitorując warunki pożarowe, możliwość zawalenia się 

czy też zabezpieczając drzwi przed samoczynnym zamknięciem. Użycie latarki (lub 

innego źródła światła) pomoże przeszukującym odnaleźć wyjście. 

2. Liny osobistej należy używać również podczas przeszukiwania dużych obszarów 

z wykorzystaniem kamery termowizyjnej (zazwyczaj nie używa się jej w małych 

obiektach ze względu na bliską obecność ścian i linii gaśniczych ułatwiających 

utrzymanie orientacji oraz okien i drzwi do celów ewakuacji). Lina służy nie tylko przy 
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samoratowaniu, ale również w celu odnalezienia strażaków (również tych z GSR), gdyby 

potrzebowali pomocy.  

3. Należy oznakować jeden z końców głównej liny poszukiwawczej, zakotwiczony przy 

wejściu (dla celów ewidencji) oraz zabezpieczać przez zgubieniem drugi z końców. 

Można ten koniec liny przytwierdzić do wnętrza torby, z której jest rozwijana lub 

ostatecznie do ubioru strażaka, gdyż może dojść do całkowitego rozwinięcia liny i jej 

wysunięcia się z torby/ręki i wypuszczenia/zagubienia.[25] 

 

5.1.3 Kamera termowizyjna 

Jest to urządzenie pozwalające na znaczne poprawienie warunków pracy w warunkach 

ograniczonej widoczności. Powinno się go używać, nawet mimo posiadanych przez nie wad, 

które w trakcie akcji mogą wpłynąć na jej nieużyteczność: awaria mechaniczna urządzenia, 

uszkodzenie w wyniku upadku lub uderzenia, utrata zasilania, utrata urządzenia po spadnięciu 

czy ześlizgnięciu się. Dlatego nie należy polegać jedynie na posiadaniu kamery 

termowizyjnej, choć w większości przypadków spełni ona swą funkcję i znacznie ułatwi 

działania. Jej użycie jest doskonałym uzupełnieniem znanych technik i metod postępowania, 

umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia. Dla optymalnego wykorzystania kamery 

termowizyjnej należy pamiętać o pewnych zasadach: 

1. Kamerą powinien operować dowódca GSR, w celu ustalenia: 

- wewnętrznej konfiguracji ścian, umeblowania, korytarzy itp. 

- niebezpieczeństw strukturalnych, jak otwory w podłodze, obszary zagrożone 

runięciem, obiekty na drodze itp. 

- nagrzanych miejsc, w których można odnaleźć zarzewie ognia, 

- obecności poszkodowanych w obserwowanym obszarze, 

- rozmieszczenia strażaków z GSR przeprowadzających działania. 

2. W miarę przemieszczania się dowódcy z kamerą, odpowiedzialny strażak powinien 

rozwijać linę poszukiwawczą i pozostawać w kontakcie z dowódcą. Nie należy poruszać 

się zbyt szybko, aby nie doprowadzić do rozdzielenia się członków grupy, dlatego 

odpowiednie tempo przemieszczania się powinno być przećwiczone. Oczywistym jest, 

iż osoba, która „widzi” więcej dzięki kamerze, będzie chciała poruszać się szybciej. 

3. Po wkroczeniu do obszaru przeszukiwanego, dowódca może przekazać kamerę innym 

strażakom, którzy mogą również „obejrzeć” pomieszczenie, dla nabrania lepszej orientacji 

w jego konfiguracji oraz warunkach pożarowych. 

4. Gdy GSR będzie zmuszona podjąć akcję ratowniczą, łatwiej będzie przy wykorzystaniu 

kamery ocenić ewentualne potrzeby związane z uwięzieniem, zaplątaniem, rumowiskiem 

itp. Czasami nie jest wskazane, aby dowódca fizycznie włączał się do działań, w takim 
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przypadku jego praca z kamerą chroni przed taką ewentualnością, kierując działania 

dowódcy na nadzór i dowodzenie. 

5. Jeżeli dostępna jest kolejna kamera termowizyjna, powinna ona być przydzielona 

Dowódcy Odcinka Bojowego GSR, aby mógł on dokładniej śledzić warunki i działania 

wewnętrzne. 

Wykorzystanie kamery termowizyjnej może przyspieszyć przeszukanie. Członkowie 

GSR wchodzą do pomieszczenia wykorzystując ściany dla orientacji, przeszukując tylko 

poszczególne miejsca nie dostrzegalne kamerą termowizyjną (tj. szafy wnękowe, miejsca 

za meblami). Należy jednak taki sposób postępowania pozostawić jedynie dla pomieszczeń, 

gdzie występuje niewiele takich przestrzeni, gdyż istnieje możliwość opuszczenia pewnych 

obszarów, w których właśnie mogą znajdować się poszkodowani. Najczęściej 

wykorzystywanymi sposobami przeszukiwania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, 

są dwa przedstawione poniżej.[24,25] 

Przeszukiwanie krok po kroku – dowódca GSR wyposażony w kamerę termowizyjną 

wchodzi do pomieszczenia i dokonuje rozpoznania poprzez dokładne zbadanie pomieszczenia 

w wyjaśniony poniżej sposób. Następnie wybiera pewien punkt docelowy dla grupy (ściana, 

mebel, drzwi itp.) i kieruje tam grupę, która przemieszcza się znanymi metodami: po linie, 

linii gaśniczej czy przy ścianie lub w inny sposób. Po dotarciu do wyznaczonego punktu 

docelowego dowódca ponownie dokonuje rozpoznania i wybiera kolejny punkt docelowy. 

Procedura rozpoznania polega na kolejnym zbadaniu za pomocą kamery obszarów 

znajdujących się przed nami. 

 Punkt 1 – na górze po lewej stronie 

 Punkt 2 – na górze po prawej stronie 

 Punkt 3 – pośrodku po prawej stronie 

 Punkt 4 – po środku po lewej stronie i z powrotem  

 Punkt 5 – na dole po prawej stronie 

 Punkt 6 – na dole po lewej stronie 

 
Rysunek 1: Kolejność przeszukania obszarów przy pomocy kamery termowizyjnej. 
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Należy pamiętać o ciągłym śledzeniu warunków pożarowych w strefie pod sufitem. 

Wykorzystanie tej metody, w której ruch kamery przypomina kształtem cyfrę 3, pozwoli 

uniknąć przeoczenia pewnych obszarów, co może mieć miejsce przy wykorzystaniu kamery 

termowizyjnej, gdyż pojawia się tendencja do tzw. widzenia lunetowego, postrzegania obrazu 

jedynie przed sobą a braku postrzegania „kątem oka”. 

Przeszukiwanie w punkcie orientacyjnym – dowódca znajduje się w punkcie orientacyjnym 

dla grupy (framuga drzwi, okna, przy linii gaśniczej lub linie poszukiwawczej) i kieruje jej 

działaniami z tego miejsca. Ustala również sposób przeszukania i identyfikuje przeszkody, 

gdy pozostali członkowie grupy wykorzystują liny osobiste do dokładniejszego przeszukania 

danych obszarów. Wykorzystanie liny osobistej będzie zabezpieczeniem na wypadek awarii 

kamery. Ułatwi ratownikowi powrót do grupy lub też pomoże innym ratownikom na sprawne 

dotarcie do niego i udzielenie ewentualnej pomocy.[24] 

 
Rysunek 2: Przeszukanie w punkcie orientacyjnym z wykorzystaniem kamery termowizyjnej 

 

5.1.4 Sposoby prowadzenia poszukiwań 

GSR powinna znać różne rodzaje technik i metod przeszukiwania. Mimo, iż niektóre 

z wykazują pewne podobieństwa, to inne różnią się od siebie. Pewne czynniki występujące 

podczas zdarzenia mogą dyskwalifikować niektóre z metod. Pierwszym z dokonanych 

podziałów będzie rozróżnienie w zależności od ilości punktów wejścia ekip przeszukujących. 

Przeszukiwanie rozpoczęte z jednego miejsca, a więc z jednym punktem wejścia, 

będzie odpowiednie dla działań, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, lub wiemy 

na pewno, że poszkodowany znajduje się w danym pomieszczeniu. Najczęściej 

przeszukiwanie z jednym punktem wejścia wykorzystywane będzie: 

- w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, małych budynkach użyteczności publicznej, 

- podczas zawalenia się konstrukcji, gdzie istnieje niewiele przestrzeni ukrytych i/lub 

punktów wejścia, 
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- podczas zdarzeń związanych z zawaleniem/runięciem i ograniczeniem przestrzeni, gdzie 

działania może prowadzić tylko jedna grupa, ze względu na ryzyko ponownego 

zawalenia/runięcia w przypadku obecności większej ilości grup, 

- w obiektach posiadających małą ilość drzwi i okien (lub obiektach zabezpieczonych), jak 

np. banki czy placówki obrotu pieniędzmi, posiadające zabezpieczenia i wzmocnienia 

w postaci elementów (w ścianach, podłogach, dachach) stalowych czy z włókna szklanego. 

Przeszukanie przebiega w następujący sposób: 

1. Należy wykorzystać wszystkie dostępne informacje w celu zlokalizowania 

poszkodowanego strażaka. Często pomoże to w wybraniu dogodnego punktu wejścia. 

2. Przeprowadzić rozpoznanie. W miejscu wejścia, dowódca grupy powinien ocenić 

wielkość zdarzenia (akcji) i oszacować możliwość wejścia oraz związane z tym ryzyko. 

W trakcie rozpoznania może okazać się, iż punkt wejścia najbliższy poszkodowanemu nie 

jest na tyle bezpieczny, aby móc podjąć z niego akcję ratowniczą (ryzyko zawalenia się, 

ciężkie warunki pożarowe itp.). 

3. Wykorzystać linę poszukiwawczą. Zabezpieczyć (zakotwiczyć) do stabilnego elementu 

jeden z końców przy punkcie wejścia i wejść do obiektu rozpoczynając przeszukanie. 

Należy utrzymywać napiętą linę, aby ułatwić przemieszczanie się jej śladem kolejnym 

strażakom. Unikniemy tym samym również zaplątania liny oraz wykorzystamy 

maksymalną jej długość. 

4. W przypadku posiadania kamery, wykorzystać ją dla lepszej koordynacji działań 

poszukiwawczych oraz łatwiejszej lokalizacji poszkodowanych. 

5. W razie potrzeby zażądać ochrony linią gaśniczą miejsca przeszukania i akcji ratowniczej. 

6. Jeżeli GSR po przejściu niewielkiej odległości nie jest w stanie dalej działać z powodu 

warunków pożarowych lub strukturalnych (np. podłoga przepalona lub grożąca 

zawaleniem), należy wprowadzić do działań drugą GSR, przez inne wejście. Wtedy 

przeszukanie staje się działaniem z wieloma punktami wejścia. 

Przeszukiwanie z wieloma punktami wejścia ma na celu podzielenie na mniejsze 

części i dokładne sprawdzenie obszaru trudnego do przeszukania. W przypadku podzielenia 

obiektu lub jego części na sektory, co najmniej jeden dowódca GSR powinien podjąć decyzję, 

co do podziału obszarów działania (najlepiej wszyscy wspólnie). Takie przeszukanie 

przeprowadzane jest szybko i sprawnie. Należy wykorzystywać tą metodę w przypadku: 

- działania poniżej gruntu (piwnice, podpiwniczenia, spiżarnie lub stacje metra o dwóch 

punktach wejścia w postaci okien, tuneli, dodatkowych drzwi i klatek schodowych). 

- dużych akcji przeszukiwania mieszkalnych i biurowych budynków wysokich 

i wysokościowych, obiektów handlowych i produkcyjno-przemysłowych. 
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- zawaleń/runięć na dużą skalę w obiektach jednorodzinnych, wielorodzinnych, handlowych, 

przemysłowych, gdzie elementy konstrukcji uległy zniszczeniu wskutek oddziaływania 

ognia, różnych wody lub ciężaru obiektów i gdzie można wykorzystać kilka punktów 

wejścia. 

Celem i rezultatem takiego przeszukania jest szybsze objęcie działaniami całego terenu 

i dotarcie do poszkodowanych z korzystniejszego miejsca. Mimo, iż strażak mógł wejść 

od frontu, to wprowadzenie ekip poszukiwawczych zarówno od frontu, jak i przez wejście 

z tyłu prostego obiektu, może doprowadzić do szybszego odnalezienia poszkodowanego, 

często właśnie niemal od razu w okolicach wyjścia tylnego. 

Gdy pierwsza GSR nie może podjąć działań z powodu zagrożeń związanych z danym 

punktem wejścia, druga GSR wykorzysta bezzwłocznie kolejny punkt wejścia i rozpocznie 

przeszukanie. Czasami, w celu wykonania dodatkowej drogi (punktu wejścia), należy 

wykonać wyłom w ścianie, sforsować wytrzymałe zabezpieczenia (np. drzwi lub okna 

antywłamaniowe), przemieszczać duże i ciężkie obiekty lub uzyskiwać dostęp z innych 

obiektów (budynków). 

Przeszukanie przebiega w następujący sposób: 

1. Należy wykorzystać wszystkie dostępne informacje w celu zlokalizowania 

poszkodowanego strażaka. 

2. Wykorzystać linę poszukiwawczą, zakotwiczając jej koniec przy punkcie wejścia 

i rozwijając w miarę przemieszczania się wgłąb obiektu. 

3. W przypadku posiadania kamery, wykorzystać ją dla lepszej koordynacji działań 

poszukiwawczych oraz łatwiejszej lokalizacji poszkodowanych. 

4. W razie potrzeby zażądać ochrony linią gaśniczą miejsca przeszukania i akcji 

ratowniczej.[25] 

 
Rysunek 3,4: Kolejno: Przeszukiwanie pomieszczeń z wykorzystaniem jednego (GSR 1) i 

wielu (GSR 1 i 2) punktów wejścia. 
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5.1.5 Przeszukiwanie dużych obszarów 

Przeszukiwanie dużych obszarów wiąże się ze znacznym ryzykiem. Istnieje większa 

możliwość zgubienia się a konfiguracja wnętrza i jego wyposażenie może utrudnić 

przeszukanie całej powierzchni, gdyż łatwo pominąć niektóre obszary. Przeszukanie takie 

wymaga przemieszczania się znacznie wgłąb budynku, co jest niebezpieczne ze względu 

na określony zapas powietrza, a także ze względu na często niekorzystne warunki pożarowe 

i zadymienia. Niezwykle istotnym będzie zatem proces gromadzenia informacji, które mogą 

okazać się przydatne podczas przeszukiwania dużego obszaru. Wpływ na rozmiar działań 

poszukiwawczych ma również ilość poszkodowanych strażaków oraz to, czy są oni w grupie, 

czy rozdzieleni. Z kolei na technikę prowadzonych działań wpłynie rozmiar obiektu oraz 

pojedynczego piętra, ilość kondygnacji oraz konfiguracja wnętrza (np. obecność wind, 

obiektów składowanych na wysokich półkach czy ścian podatnych na przemieszczenie). 

Wreszcie, warunki pożarowe oraz konstrukcyjne (wytrzymałość i stan konstrukcji) wpłyną 

na odległość, na jaką GSR będzie w stanie przemieścić się wgłąb obiektu (zasięg 

przeszukania). Poniżej podano główne zasady prowadzenia działań poszukiwawczych 

na dużych obszarach: 

• Zameldowanie się do KDR po informacje i rozkazy. 

• Ustalenie, ile dodatkowych GSR będzie potrzebnych do wsparcia działań. 

• Ustalenie, ile dodatkowych zastępów gaśniczych będzie potrzebnych do wsparcia działań. 

• Ustalenie punktu zaczepienia liny i aktywacja kamery termowizyjnej (o ile jest dostępna). 

• Ustalenie, czy istnieje potrzeba dokonania dodatkowego rozpoznania przed podjęciem 

działań. 

• Rozpoczęcie działań. Dowódca GSR powinien prowadzić grupę, ustalając kierunek 

przemieszczania się oraz badając stopień zagrożenia. GSR podejmuje działania tylko, gdy 

ma możliwość wykorzystania liny lub gdy może orientować się względem ścian. 

Aby łatwiej odnaleźć poszkodowanego, należy: 

- kierować się wzdłuż linii gaśniczych, 

- szukać porzuconych narzędzi, które mogły należeć do poszkodowanego, 

- wypatrywać sygnałów świetlnych w zadymieniu lub stercie gruzu, 

- nasłuchiwać alarmu sygnalizatora bezruchu, alarmu aparatu ODO oznajmiającego kończący 

się zapas powietrza lub transmisji radiowych, o ile poszkodowany posiada (sprawną) 

radiostację, 

- nasłuchiwać wezwań pomocy (krzyków, głosu), kaszlania, stukania lub innych dźwięków, 

które może wydawać lub powodować poszkodowany. 
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Przy przeszukiwaniu dużych obszarów należy wprowadzać grupę minimum 

czteroosobową, wyposażoną w radiostacje przenośne i odpowiednie narzędzia i wyposażenie. 

Działania poszukiwawcze na dużym terenie występować będą w obiektach takich, jak: 

supermarkety, szkoły, warsztaty samochodowe, kręgielnie, audytoria, kina, teatry, stadiony, 

sale sceniczne, budynki wysokie i wysokościowe, obiekty produkcyjno-magazynowe, 

chłodnie itp. Przeszukać należy duży teren o skomplikowanej konfiguracji pomieszczeń 

i korytarzy oraz zazwyczaj pełen przeszkód. Działania poszukiwawcze na dużych obszarach 

wiążą się z dużym wysiłkiem i wymagają rzetelnego przygotowania (ćwiczeń). Angażowanie 

dużej ilości sił w pewien sposób również zwiększa ryzyko wypadku. Takie przeszukiwanie 

musi być wykonane w sposób jak najprostszy, zaleca się zasadę dzielenia obszaru na części 

i gruntownego sprawdzania. Wskazane jest również użycie wentylatorów oraz linii 

gaśniczych podczas tych działań. Warto też stworzyć proste i zrozumiałe hasła pomagające 

komunikować się na miejscu zdarzenia, również drogą radiową. Można także wykorzystać 

system „pociągnięć”, który polega na sygnałach przekazywanych przy pomocy liny 

poszukiwawczej. Odpowiednia ilość pociągnięć oznacza daną informację. Jednak w tym 

przypadku mogą występować nieporozumienia, które mogą mieć fatalne skutki. System 

werbalny powinien zatem być podstawowym systemem komunikacji. 

Przy przeszukiwaniu można wykorzystywać kilka lin jednocześnie. Główna lina 

poszukiwawcza służy do przemieszczania się w określonym kierunku i pozwala odnaleźć 

drogę powrotną. Lina pomocnicza (np. omawiana wcześniej lina osobista) umożliwia 

odłączenie się strażaka od grupy w celu przeszukania danego obszaru (np. wnęki). Nie 

powinna jednak być zbyt długa, gdyż może to doprowadzić do zbytniego oddalenia się 

strażaka od grupy. Przeszukanie przebiega w następujący sposób: 

1. Należy zlokalizować punkt wejścia do obiektu (bramy, drzwi). Odmiennie niż 

w przypadku przeszukania z wieloma punktami wejścia, należy zlokalizować wszystkie 

możliwe wejścia i w miarę potrzeb wprowadzić do działań liczne GSR. Należy klinować 

wszystkie drzwi i bramy, szczególnie przesuwane pionowo, gdyż mogą ulegać 

zamykaniu, zwłaszcza po nagrzaniu. Częstą metodą jest wykorzystanie drabiny 

do zablokowania takich drzwi lub klucza francuskiego, który zaciskamy na prowadnicy 

tychże drzwi, by uniemożliwić ich opadnięcie pod własnym ciężarem. 

2. Ocenić potrzebę wprowadzenia linii gaśniczej do działań gaśniczych zabezpieczenia 

przeszukiwania, na podstawie wielkości zdarzenia, warunków pożarowych oraz 

zadymienia. Linia gaśnicza, używana wraz z liną poszukiwawczą, stanowić może 

alternatywną pomoc w odnajdywaniu drogi wyjścia. 

3. Przygotować się do przeszukiwania dużego obszaru przed wejściem. W tym celu, należy 

spełnić poniższe zasady przed wprowadzeniem strażaków do wnętrza: 
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• Pozyskać najaktualniejsze informacje o poszkodowanych (lokalizacja, stan itp.). 

• Zakotwiczyć przy wejściu linę. Zaleca się linę o długości od 40 do 60 metrów, z materiału 

niepalnego i odpornego mechanicznie. 

• Przydzielić kolejność przemieszczania się w grupie i związane w nią zadania bojowe. 

Przydział powinien opierać się na zasadach stosowanych podczas ćwiczeń, brać pod 

uwagę ewidencję personelu, bezpieczeństwo i prostą formę. Zaleca się następującą 

kolejność strażaków w grupie: 

Pozycja 1 – dowodzenie. Pierwszy w grupie strażak odpowiedzialny jest za kierowanie jej 

działaniami, powinien również pracować z kamerą termowizyjną, o ile jest na wyposażeniu. 

Dowódca na pewną elastyczność poruszania się wzdłuż głównej liny, w razie potrzeb 

dokonania oceny konfiguracji wnętrza, warunków konstrukcyjnych, warunków pożarowych 

i pozostawać w kontakcie „twarzą w twarz” ze strażakami (element ewidencji). Dowódca 

powinien wchodzić do działań wewnętrznych z grupą, aby wybierać kierunek działań, 

dokonywać oceny zagrożenia, nadzorować zużycie zapasów powietrza, utrzymywać kontakt 

radiowy ze strażakiem stacjonującym w punkcie zakotwiczenia liny i wspomagać działania 

poszukiwawcze wykorzystując dostępną kamerę termowizyjną. Mogą wystąpić pewne 

sytuacje (duże niebezpieczeństwo, ciężkie zadymienie), w których dowódca będzie niósł, 

rozwijał i kontrolował linę poszukiwawczą. 

Pozycja 2 – Lina. Strażak na pozycji drugiej odpowiedzialny będzie za rozwijanie głównej 

liny poszukiwawczej (40-60 m). Ponadto, każdy członek grupy powinien posiadać dodatkową 

linę (np. osobistą). Lina dodatkowa powinna mieć na luźnym końcu zatrzaśnik służący 

do szybkiego przyczepiania jej do liny głównej. Strażak ten przeszukiwał będzie korytarze 

i przejścia między obiektami, obszarów otwarte, pomieszczenia oraz inne obszary, w których 

istnieje prawdopodobieństwo odnalezienia poszkodowanego. W początkowej fazie akcji 

strażak ten utworzy grupę z dowódcą, jednak w miarę obsadzania kolejnych pozycji w grupie, 

inni strażacy przydzieleni do kolejnych pozycji związanych z przeszukiwaniem, będą łączyć 

się w dwuosobowe grupy poszukiwawcze, zgodnie z wytycznymi dowódcy. 

Pozycja 3 – aparat ODO/kontrolowanie liny. Na kolejnej pozycji powinien przemieszczać 

się strażak znajdujący się przy linie w miejscu, gdzie członkowie grupy używają pozostałej 

części liny (lub liny dodatkowej) do przeszukiwania korytarzy, obszarów otwartych, klatek 

schodowych, maszynowni czy biur. Strażak ten powinien nieść wydajną latarkę i kierować 

ją w stronę poprzedzających go członków grupy poszukiwawczej, tym samym starając się 

utrzymać z nimi kontakt wzrokowy. W przypadku posiadania kolejnej kamery termowizyjnej, 

powinno się w nią wyposażyć tego strażaka, aby mógł monitorować warunki pożarowe 

dookoła grupy i weryfikować prawidłowość podejmowanych przez nią czynności 
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poszukiwawczych. Strażak ten odpowiedzialny będzie również za dostarczenie zapasu 

powietrza i trudniej mu będzie szybko przemieszczać się w trakcie przeszukiwania, dlatego 

zalecane jest, aby pozostawał w pozycji stacjonarnej przy linie poszukiwawczej i był gotowy 

do dostarczenia zapasu powietrza w razie potrzeby. 

Pozycja 4 – narzędzia/przeszukiwanie. Strażak na czwartej pozycji będzie niósł narzędzia 

(ew. dodatkową linę) i pomagał w przeszukiwaniu, gdy jesteśmy w stanie zapewnić obecność 

kolejnego strażaka, zlokalizowanego przy punkcie wejścia (Pozycja 5). Jeżeli ze względów 

kadrowych dostępnych jest tylko czterech strażaków, strażak ten może pozostać przy wejściu 

lub prowadzić działania wewnątrz obiektu, w zależności od decyzji dowódcy grupy. 

Pozycja 5 – wejście. Strażak stacjonujący przy wejściu podczas przeszukiwania dużych 

obszarów odpowiedzialny jest za zabezpieczenie głównej liny poszukiwawczej w miejscu 

wejścia grupy do działań, ewidencję personelu w grupie, umiejscowienie przy wejściu 

wydajnego źródła światła, ocenę warunków konstrukcyjnych i pożarowych oraz 

utrzymywanie łączności z grupą prowadzącą działania wewnątrz obiektu. 

 

4. Sprawdzić wyposażenie grupy. Dowódca powinien zweryfikować, czy cały potrzebny 

sprzęt jest do dyspozycji i nadaje się do wykorzystania (jest sprawny). Działania 

poszukiwawcze prowadzone na dużych obszarach różnić się będą od wcześniej opisanych 

metod (patrz 5.1.4) tym, iż będą one prowadzone w obiekcie dalej od punktu wejściu. 

Jeżeli członek grupy nie będzie posiadał sprawnej latarki, radiostacji z ustawionym 

odpowiednim kanałem czy też dodatkowej liny, może okazać się, iż jest za późno na 

wycofanie się czasami kilkadziesiąt metrów w ciężkich warunkach zadymienia w celu 

skompletowania sprzętu. Niesie to bowiem zagrożenie dla tego i pozostałych członków 

GSR, jak i dla strażaka, któremu na pomoc grupa została wysłana. 

5. Dowódca GSR powinien przed wejściem sprawdzić ilość powietrza w butlach aparatów 

ODO wykorzystywanych przez członków grupy. Należy przypomnieć, że działania 

są pracą w grupie i wymagają wysokiego stopnia dyscypliny. Gdy tylko w trakcie działań 

dojdzie do uruchomienia alarmu dźwiękowego oznajmiającego małą zawartość powietrza 

w butlach („gwizdek”), należy w większości przypadków przerwać działania i uzupełnić 

zapas powietrza zanim można ponownie zorganizować i przeprowadzić przeszukanie. 

Jeżeli warunki na miejscu zdarzenia wymagają użycia liny poszukiwawczej, cały personel 

GSR powinien zawsze mieć odpowiednią ilość powietrza, aby móc rozpocząć działania. 

6. Oszacować z punktu wejścia trasę działań poszukiwawczych. Do tego zadania przydatna 

okazuje się kamera termowizyjna. Dowódca GSR powinien się starać wykrywać 

wszystkie zagrożenia, jak np.: studzienki, kanały samochodowe, zagłębienia, otwory, 

obszary podatne na runięcie, możliwość zaplątania, skomplikowane przejścia między 
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obiektami lub rzędami obiektów składowanych do znacznej wysokości (np. półki 

w magazynach.), maszynerią, a także ogólne warunki pożarowe. W miarę możliwości 

należy takie rozpoznanie wykonać przed wejściem do działań a potem kontynuować w ich 

trakcie. 

7. Ustawić w wejściu duże i wydajne (np. 500 wat) źródło światła skierowane w stronę, 

w którą udała się grupa. W przypadku braku takiego sprzętu, należy wykorzystać jak 

najmocniejszą latarkę (lub kilka). Dzięki temu oświetlimy miejsce działań i ułatwiamy 

powracającej grupie szybsze odnalezienie właściwego kierunku. 

W zależności od specyfiki sytuacji, rozróżniać będziemy różne trasy przemieszczania 

się, nazwane umownie typami przeszukania. Wybór odpowiedniego typu przeszukania 

zależny będzie od trzech czynników:  

• Informacji o lokalizacji poszkodowanego, 

• Ogólnego kształtu obiektu, w tym ilości i rozmieszczenia wewnętrznych ścian, ilości 

pomieszczeń, zawartości wnętrz (umeblowania), przejść między obiektami lub rzędami 

obiektów, obecności i ilości towarów handlowych, obecności regałów wykorzystanych 

do składowania obiektów, obecności maszyn i automatów oraz stanu utrzymania wnętrz 

(porządek – brak przeszkód, bałagan – pełno przeszkód), 

• Ilości szczątków, gruzu i obiektów, które spadły z góry (np. elementów sufitu, obiektów 

z półek itp.). 

Każdy z tych czynników może wpłynąć na wybór typu przeszukania. Kluczem 

do powodzenia jest odpowiedni stopień wyszkolenia ratowników, przekładający się 

na prawidłowo przeprowadzone rozpoznanie zagrożenia oraz dotarcie do poszkodowanego, 

pokonując po drodze napotkane przeszkody. Należy upewnić się, iż wybrany typ 

przeszukania jest prosty, szybki w zastosowaniu, rozumiany przez wszystkich ratowników 

i jak najbezpieczniejszy w danych warunkach. Wybór typu przeszukania powinien być oparty 

na analizie pewnych czynników, w tym odległości, na jaką GSR oddali się od punktu wejścia 

przy danych warunkach pożarowych czy strukturalnych. Istotnym jest również, czy w pewien 

sposób możemy ustalić zbliżoną choćby lokalizację poszkodowanego (gdy jej nie znamy) 

dzięki okrzykom, alarmowi sygnalizatora, sygnałom świetlnym czy też poprzez transmisje 

radiowe. Oto przykłady kilku typów przeszukania dużych pomieszczeń: 

Przeszukiwanie przy ścianie – przeprowadzane jest wzdłuż ściany, ratownicy mogą 

sprawdzać obszar w pewnej odległości od ściany poprzez wykorzystanie głównej liny 

poszukiwawczej lub lin dodatkowych. Przeszukiwanie przy ścianie można przeprowadzać 

zarówno w poważnych warunkach pożarowych jak i w zadymieniu o niskiej temperaturze. 

Po wejściu do obiektu, ściana zewnętrzna służyć będzie za płaszczyznę odniesienia, 

a znajdując się przy niej po wejściu do strefy, dowódca (ew. grupa) zbiera informacje, 
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również dla innych ewentualnych grup poszukiwawczych. Przemieszczanie się przy ścianie 

daje lepsze wyobrażenie trasy przemieszczania się i ułatwia ratownikom odnalezienie wyjścia 

w razie potrzeby. Wielu poszkodowanych strażaków odnajdywanych jest przy ścianie 

zewnętrznej lub w jej pobliżu, często nie potrafią oni odnaleźć drzwi czy okna dla celów 

ewakuacji. Dlatego, gdy mamy mało informacji o umiejscowieniu poszkodowanego, dobrym 

sposobem rozpoczęcia działań jest wybranie przemieszczania się przy ścianach. 

Przeszukiwanie „wahadłowe” – zostało tak nazwane, gdyż układ ratowników oraz trasa ich 

przemieszczania się przypominają wahadło w ruchu. Gdy GSR dotrze do danego obszaru, 

można przeprowadzić przeszukanie wahadłowe, wykonane przez strażaków na pozycjach 

1 i 2 przy zabezpieczeni zapewnianym przez strażaka na pozycji 3. Należy przypomnieć, 

iż jest on odpowiedzialny za posiadanie dodatkowego aparatu ODO oraz czasem narzędzi, 

co stwarza pewne trudności w jego szybkim poruszaniu się podczas przeszukania. 

Dodatkowo, strażak na pozycji  3 jest zawsze w pobliżu dowódcy w razie potrzeby 

zapewnienia poszkodowanemu powietrza. Gdy GSR rozpoczyna przeszukanie wahadłowe 

(nazwę pozwala zrozumieć poniższy rysunek), wtedy łatwiej jest strażakom sprawdzać 

obszary za ścianami, obiektami, umeblowaniem czy urządzeniami. 

 
Rysunek 5,6: Sposoby przeszukania. Kolejno: przy ścianie i „wahadłowe”. 

 

Przeszukanie wahadłowe równoległe – jest to bardzo metodyczne sprawdzenie obszaru 

metodą wahadłową w poszukiwaniu poszkodowanego. Przeszukujący przyczepiają swe liny 

(liny osobiste lub inne posiadane) do głównej liny poszukiwawczej i kierują się prostopadle 

od niej na zewnątrz, w odległości na wyciągnięcie ręki od siebie. W trakcie przemieszczania 

się przeszukują równolegle dany obszar metodą wahadłową, co pozwala uczynić działania 

szybkimi i dokładnymi. Po powrocie do głównej linii poszukiwawczej, strażacy zajmują swe 

uprzednie pozycje. Wtedy dowódca może przemieścić całą grupę dalej i spróbować 

przeszukania równoległego w innym miejscu (lub przed przemieszczeniem grupy sprawdzić 

w miarę potrzeb obszar z drugiej strony liny głównej). 
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Przeszukanie wybiórcze – można je przeprowadzać również przy użyciu głównej liny 

poszukiwawczej jak i lin dodatkowych. Takie przeszukanie zaleca się przy przemieszczaniu 

się w linii prostej wzdłuż ściany, między rzędami obiektów, wzdłuż korytarzy, klatek 

schodowych, między półkami czy regałami oraz urządzeniami i w ograniczonych z powodu 

zawalenia się/runięcia przestrzeniach. Jest to jeden z najprostszych typów przeszukiwania 

i, w zależności od rozmiaru obszaru poddawanego przeszukaniu, pozwala jednemu lub kilku 

ratownikom na przemieszczanie się do przodu w trakcie rozciągania liny. Po dokonaniu 

przeszukania, ratownicy naciągają linę i wracają punktu rozpoczęcia działania przy linie 

głównej, aby przemieścić się w kolejne miejsce i tam rozpocząć przeszukanie (np. 

w kolejnym korytarzu lub w kolejnym przejściu między obiektami czy rzędami obiektów). 

Jeżeli istnieje potrzeba przeszukania obszaru w kształcie kanału czy tunelu lub innej 

przestrzeni ograniczonej, przeszukanie wybiórcze umożliwia ratownikom szybkie i sprawne 

działania. Należy zdawać sobie sprawę, iż strażacy mogą przemieszczać się zbyt szybko 

do zbyt oddalonych od wejścia obszarów, gdzie panujące warunki mogą być dosyć 

poważnym zagrożeniem. Dlatego ważnym jest, aby nad wyborem przestrzeni do 

jednorazowego przeszukania przez cały czas czuwał dowódca grupy. Po zlokalizowaniu 

poszkodowanego, należy dokonać oceny, czy można go ewakuować, ciągnąc po płaskiej 

powierzchni lub wynosząc, czy też potrzebne będzie jego uwolnienie. Jeżeli możliwe jest jego 

wyciągnięcie, strażak na pozycji 3, znajdujący się przy głównej linie poszukiwawczej 

powinien naciągnąć i trzymać w ten sposób główną linę poszukiwawczą, podczas gdy 

ratownicy wracają do niej z poszkodowanym. Jeżeli należy dokonać uwolnienia 

poszkodowanego, ważne jest, aby ratownik przywiązał lub w inny sposób przymocował linę 

jak najbliżej obszaru bezpośrednich działań ratowniczych (jak najbliżej poszkodowanego), 

ponownie dosyć mocno naciągając linę. Gdyby potrzebni byli kolejni ratownicy lub w razie 

znacznego pogorszenia się warunków, strażacy mogą pewnie złapać się liny i ewakuować się 

z budynku unikając plątania się liny lub też łatwiej znajdą miejsce bezpośrednich działań 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych strażaków do akcji. 
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Rysunek 7,8: Sposoby przeszukania. Kolejno: wahadłowe równoległe i wybiórcze. 

Poniżej podana została procedura postępowania przy przeszukiwaniu dużych obszarów 

przez Grupy Szybkiego Reagowania: 

• Ustalić punkty wejścia do przeszukania dużego obszaru. 

• Podzielić budynek na kwadranty i sektory. 

• Ustalić, czy do zabezpieczenia działań wymagana będzie linia gaśnicza. 

• Przydzielić pozycje poszukiwawcze członkom GSR. 

• Pozyskać najaktualniejsze informacje odnośnie lokalizacji poszkodowanego. 

• Zakotwiczyć główną linę poszukiwawczą. 

• Sprawdzić i zabezpieczyć podstawowe wyposażenie: 

- jedna główna lina poszukiwawcza (min. 40 m), 

- dwie liny dodatkowe (10 – 15 metrów), 

- minimum cztery radiostacje przenośne ustawione do pracy na tym samym kanale, 

- zapasowy aparat ODO, w miarę możliwości z drugą butlą, 

- narzędzia ręczne (burzące), 

- kamera termowizyjna, 

- należy również sprawdzić zapas powietrza w aparatach ODO członków grupy (butle 

muszą być pełne; jakikolwiek, nawet niewielki niedobór powietrza dyskwalifikuje butlę 

z użycia do działań) 

- sprawdzić obecność i sprawność latarek u każdego z członków grupy. 

• Dokonać rozpoznania i oceny rozmiarów zdarzenia (warunki pożarowe i konstrukcyjne, 

możliwość pogorszenia sytuacji, potencjalne zagrożenia, stan posiadanych informacji 

na temat poszkodowanego itp.). 

• W punkcie wejścia do działań ustawić wydajne źródło światła (np. reflektor o mocy 500 

wat). 
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• Przeprowadzić odprawę dotyczącą planów działania GSR i przeprowadzić ewidencję 

w grupie. 

• Dokumentować czas wejścia u strażaka na pozycji 5. 

• Rozpocząć przeszukiwanie dużego obszaru przez GSR. 

Na koniec warto dodać, iż nie sposób opisać w tym miejscu pewnych zasad, z którymi 

strażacy powinni być zaznajomieni już podczas szkolenia podstawowego, przed 

rozpoczęciem pracy w roli strażaka-ratownika. Powodem tego jest mnogość tychże zasad 

bezpieczeństwa i fakt, iż powinny one zostać opanowane na samym początku kariery 

strażackiej. Można jednak wspomnieć o kilku najistotniejszych sprawach w celu 

usystematyzowania i podsumowania niniejszego podrozdziału: 

- należy pamiętać, iż najodpowiedniejszym sposobem przemieszczania się, będzie poruszanie 

się jak najbliżej podłoża. W tym obszarze panuje najniższa temperatura oraz zazwyczaj 

najmniejsze zadymienie. 

- przemieszczając się w warunkach ograniczonej lub zerowej widoczności należy sprawdzać 

nieustannie podłoże przed sobą, na trasie przeszukania, w celu uniknięcia ryzyka związanego 

z zarwaniem się podłoża lub wpadnięciem w istniejące już otwory lub zagłębienia. 

- w miarę możliwości unikać przemieszczania się na kolanach i czołgania. Mimo ubioru 

ochronnego, często możemy doznać obrażeń z powodu obecnych na podłożu obiektów 

(gwoździe, ostre krawędzie, szkło itp.) 

- przez cały czas należy utrzymywać kontakt w grupie. Oczywiście na czas np. przeszukania 

wahadłowego bezpośredni kontakt dotykowy zostanie przerwany, jednak ratownicy 

zabezpieczeni będą główną liną poszukiwawczą. Należy regularnie przeprowadzać ewidencję 

personelu (w szczególności po zakończeniu przez ratowników przeszukania danego obszaru 

i powrocie do głównej liny poszukiwawczej – czynność ta zajmuje bardzo niewiele czasu). 

- sprawdzać teren zewnętrzną stroną dłoni (gdy nie używamy do tego celu narzędzia), 

szczególnie ściany. Ewentualne natrafienie na źródło prądu elektrycznego spowoduje 

zamknięcie dłoni. W przypadku sprawdzania zewnętrzną stroną dłoni, ręka odsunie się 

od źródła prądu, w przypadku strony wewnętrznej – zaciśnie się).[24,25] 

 

5.1.6 Technika: wentylacja, wejście, przeszukanie 

Warto opisać jeszcze jedną technikę, o której wspomniano wcześniej, podczas 

omawiania procedur przeszukiwania. Technika VES, czyli Wentylacja, Wejście, Przeszukanie 

– WWP, ułatwi odnalezienie poszkodowanego (tak osoby cywilnej jak i strażaka), gdy 

warunki pożarowe nie pozwalają na prowadzenie poszukiwań jedną z opisanych wcześniej 

metod. Można wtedy przy wykorzystaniu tej techniki sprawdzić obszary najistotniejsze 

w świetle posiadanych informacji (np. przypuszczalną lub ostatnią znaną lokalizację 
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poszkodowanego). Technikę WWP grupa powinna przeprowadzić natychmiast po otrzymaniu 

wezwania pomocy, w miejscu ostatniej znanej lokalizacji poszkodowanego. Technika 

ta pozwoli często na uzyskanie dostępu do pomieszczeń, do których wewnętrzne drogi dojścia 

zostały wyeliminowane wskutek warunków pożarowych. Technika opiera się w dużej mierze 

na umiejętności członków grupy do kontrolowania warunków wentylacji poprzez 

odizolowanie przeszukiwanego pomieszczenia (tj. natychmiastowe zamkniecie drzwi 

zewnętrznych do pomieszczenia w celu izolacji obszaru przez potencjalnym 

rozprzestrzenianiem się ognia). Poniżej opisano przykład zastosowania techniki 

do przeszukania pomieszczenia na drugim piętrze obiektu. Aby dostać się do pomieszczenia 

inną drogą niż drogi wewnętrzne, konieczne będzie rozstawienie drabiny i uzyskanie dostępu 

do pomieszczenia przez okno. Oczywiście, w związku z koniecznością wykorzystania 

wentylatora osiowego, który charakteryzuje się pewnym ciężarem, w proponowanym 

rozwiązaniu wykorzystano drabinę mechaniczną (a nie przenośną!). 

1. Rozstawić drabinę do okna pomieszczania, w którym (najprawdopodobniej) znajduje się 

poszkodowany strażak. 

2. Grupa składająca się z 2-3 strażaków wchodzi po drabinie (ew. wjeżdża wcześniej 

w koszu), usuwa okno i rozpoczyna wentylacje pomieszczenia. Należy przy tym 

zachować ostrożność, gdyż w przypadku, gdy pomieszczenie jest zamknięte, a jedynym 

ujściem dla dymu i gazów pożarowych jest usunięte właśnie przez strażaków okno, 

dojdzie do wypchania dymu i gazów tą właśnie drogą. Należy zatem rozpocząć 

wentylację w sposób umiarkowany, aby sprawdzić w jaki sposób gazy i dym będą się 

przemieszczać. W początkowej fazie wentylacji należy zająć pozycję w jak najniższej 

części okna lub pod nim. 

3. Członkowie grupy poszukiwawczej (1-2 strażaków), utrzymując kontakt ze ścianą 

po prawej lub lewej stronie, udają się w celu zlokalizowania drzwi. (Dowódca stojący 

na zewnątrz okna u szczytu drabiny lub w jej koszu utworzy punkt orientacyjny, 

utrzymując kontakt głosowy z przeszukującymi oraz nadając sygnały świetlne latarką. 

Można również wykorzystać linę poszukiwawczą w celu polepszenia orientacji 

przeszukujących). Dodatkowo, dowódcy GSR stojącemu na drabinie przy oknie, załoga 

wewnętrzna może przekazać poszkodowanego strażaka. Dowódca, który po odnalezieniu 

poszkodowanego przetransportuje go na dół, w miarę istniejących potrzeb organizuje 

pomoc dla poszkodowanego (w tym np. pomoc medyczną). 

4. Po zlokalizowaniu drzwi powinny być one natychmiast zamknięte, aby zapobiec 

rozwijaniu się pożaru w tą stronę oraz ułatwić wentylację i zwiększyć widoczność 

w danym pomieszczeniu. 

5. Rozpocząć przeszukanie pomieszczenia. 
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Rysunek 9: Metoda: Wentylacja, Wejście, Przeszukanie (WWP). 

 
Należy pamiętać, aby technikę tą rozpoczynać już podczas pracy wentylatorów 

wytwarzających nadciśnienie. Niezwykle ważnym jest również jak najszybsze odnalezienie 

i zamknięcie drzwi przez członków grupy w celu powstrzymania rozwoju pożaru w tym 

kierunku.[24] 

 

5.1.7 Podsumowanie 

Na końcu należy przypomnieć o pewnych istotnych aspektach przeszukiwania. Przede 

wszystkim, istnieją często różnice między poszukiwaniem osób cywilnych a strażaków. 

Nierzadko przy przeszukaniu niebędącym skutkiem wezwania pomocy przez strażaka, nie 

mamy informacji o liczbie i lokalizacji osób poszkodowanych wymagających odnalezienia 

i udzielenia pomocy. W przypadku poszkodowanych strażaków, zazwyczaj możliwe jest 

ustalenie ich obecnej lub ostatniej znanej lokalizacji oraz pozyskanie pewnych dodatkowych 

informacji wpływających na podjęte działania. Kolejną z ważnych spraw jest wykorzystanie 

przez grupę prowadzącą przeszukanie takich metod, które będą możliwe do naśladowania 

przez kolejne grupy, których to obecność okaże się konieczna w miejscu lokalizacji 

poszkodowanego, np. do pomocy w transporcie poszkodowanego. Musimy sobie zdać 

sprawę, że często wprowadzenie jednej GSR do działań nie będzie równoznaczne 

z zapewnieniem wystarczających sił i środków do ewakuacji poszkodowanego. Będzie 

to niejednokrotnie dopiero zapoczątkowaniem dłuższej akcji ratowniczo-gaśniczej, w której 

weźmie udział większa ilość grup. Dlatego należy pamiętać o stworzeniu możliwości 

zadysponowania kolejnych grup do działań poprzez zebranie odpowiedniej ilości personelu 

na miejscu akcji. Takie podejście powinno stosować się każdorazowo, gdy na miejscu 

zdarzenia dojdzie do sytuacji, w której strażak potrzebował będzie pomocy. 
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5.2 Techniki i metody samoratowania oraz udzielania pomocy poszkodowanemu 

strażakowi, uwalniania go oraz ewakuacji. 

 

Podczas trwania działań na miejscu zdarzenia dochodzi czasem do sytuacji, w której 

wykorzystanie przez strażaka jednej z metod ogólnie pojmowanego samoratowania pozwoli 

na wydostanie się z niebezpieczeństwa. Strażacy powinni zatem być szkoleni w technikach, 

które wpłyną na ich bezpieczeństwo, przed ewentualnym pojawieniem się GSR. 

 

5.2.1 Zaplątanie 

W trakcie działań może dojść do zaplątania się lub uwięzienia. Ryzyko takiej sytuacji 

stwarzają: 

- okablowanie telewizyjne i komputerowe, 

- okablowanie elektryczne i telefoniczne, 

- okablowanie i konstrukcja kratowa podtrzymujące podwieszane sufity, 

- przewody wentylacyjne i rury grzewcze, 

- zasłony, draperie, żaluzje i rolety, 

- elementy umeblowania (np. spalony materac z wystającymi sprężynami), 

- umeblowanie w obiektach handlowych (np. półki i wieszaki na ubrania), 

- oprzyrządowanie i urządzenia fabryczne (kable, dźwignie, przekładnie itp.), 

- elementy konstrukcji (poręcze, barierki, szczątki po zawaleniu się/runięciu), 

W celu uwolnienia się z zaplątania, należy zastosować opanowane wcześniej techniki 

zaprezentowane poniżej. W przypadku zaplątania elementów aparatu ODO, należy 

wykorzystać metodę: cofnij się i okręć. W tym przypadku należy postępować według 

poniższych zasad: 

1. Powiadom partnera (grupę) o zaplątaniu, aby uniknąć rozdzielenia się i uzyskać pomoc 

w uwolnieniu. 

2. Spróbuj wycofać się na tyle, aby usunąć naprężenie elementu powodującego zaplątanie 

(np. naprężenie kabla telefonicznego) a następnie powili okręcić się wokół własnej osi 

w lewą lub prawą stronę w zależności od sytuacji. Po dokonaniu obrotu, ponownie 

wycofaj się w celu uwolnienia się. Jeżeli nie spowoduje to uwolnienia, należy spróbować 

obracać się w drugą stronę. 

Kolejną metodą, jest metoda zredukowanego profilu aparatu ODO. W przypadku, 

gdy strażak nie może przemieszczać się z powodu ograniczonej przestrzeni lub zaplątania, 

czasami może być wymagane przemieszczanie aparatu ODO na plecach lub częściowe albo 

całkowite jego zdejmowanie. Można to czynić w pozycji klęczącej, leżącej lub stojącej, 

zależnie od okoliczności. 
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1. Poluźnij prawy lub lewy pasek uprzęży aparatu ODO, oraz pas biodrowy (w razie 

potrzeb). 

2. Przesuń aparat ze stelażem na prawą lub lewą stronę ciała lub na bok, poprzez 

pociągnięcie odpowiedniego paska uprzęży i wykonanie zamachu ciałem. Strona, na którą 

przesuwamy aparat, wybierana będzie zależnie od sytuacji, w tym także od możliwości 

wykonania ruchu w tym kierunku (np. w przestrzeni ograniczonej). 

3. Przemieścić się przez obszar ograniczony a następnie ponownie prawidłowo umiejscowić 

aparat ODO. 

W przypadku poważniejszych zaplątań, należy wykorzystać narzędzia do uwolnienia. 

Jednym z nich, które okazuje się być niezmiernie przydatne, są szczypce do cięcia drutu. 

Pozostali ratownicy, jeżeli są obecni, powinni bez wyraźnego wezwania pomóc uwolnić 

się strażakowi. Bez wątpienia są oni w stanie lepiej ocenić rodzaj zaplątania, mogąc obejrzeć 

je dokładnie oraz najczęściej mają większe możliwości działania z powodu swobody ruchów, 

której uwięziony/zaplątany może nie mieć. Grupa (lub strażak) udzielająca pomocy musi 

jednocześnie zwracać ciągłą uwagę, aby również nie uległa uwięzieniu czy zaplątaniu. 

Sposób postępowania w takim przypadku jest następujący:  

1. Wezwać pomoc, gdy tylko okaże się, że strażak został uwięziony czy zaplątał się i nie jest 

w stanie samodzielnie się uwolnić. 

2. Poszkodowany powinien zachować spokój i uspokoić oddech, aby oszczędzać zapas 

powietrza. 

3. Poszkodowany powinien pozostawać w bezruchu, podczas gdy jest uwalniany. 

4. Partner(zy) poszkodowanego musi być przygotowany do pokierowania GSR w miejsce 

podjęcia działań, powinien przekazać sytuację i wykazać potrzeby odnośnie sprzętu 

a także powinien pomagać przy oswabadzaniu, wymianie źródła powietrza itp. 

 

Niekiedy sytuacja wymagała będzie całkowitego zdjęcia aparatu ODO w celu 

uwolnienia się z zaplątania. Należy wtedy uważać, aby zdjęcie aparatu nie spowodowało 

ściągnięcia maski, uszkodzenia mechanicznego aparatu lub w inny sposób nie wpłynęło 

ujemnie na ochronę dróg oddechowych. Aparat można nieść pod pachą lub przesuwać 

po ziemi, w zależności od pozycji, w której się przemieszczamy. Należy unikać przestojów 

i marnowania czasu, dlatego bezzwłocznie po zdjęciu aparatu trzeba ponownie zacząć się 

przemieszczać.[25] 
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Zdjęcie 11: Pokonywanie ograniczonej przestrzeni z luźnymi paskami uprzęży aparatu ODO.  

Dzięki uprzejmości PennWell Books, 2003. zdjęcie: Kolomay.[25] 
 

5.2.2 Forsowanie przejść. Wyłom w ścianie. 

Umiejętność forsowania przejść i znajomość technik działania wymaga odpowiedniego 

treningu. Czasami możemy nie znaleźć odpowiedniej metody na uwolnienie poszkodowanego 

lub wydostanie się z tarapatów. Należy zawsze rozważać metodę forsowania ścian jako 

sposób na udostępnienie kolejnej drogi przejścia, dojścia czy wyjścia. Takie założenie 

wpłynie w sposób istotny na plan ratowniczy. Gdy zwykłe drogi ewakuacji nie będą dostępne, 

okaże się to ostatnią z możliwych metod na wydostanie się z niebezpieczeństwa. Czasem 

konieczne będzie przesuwanie obiektów (mebli czy innych przeszkód) znajdujących się przy 

ścianie pomieszczenia, do którego zostało wykonane przejście. Czasami konieczne będzie 

wykonanie wyłomu w innym miejscu, gdyż pierwszy otwór nie zapewniał możliwości 

bezpiecznego i sprawnego przedostania się na drugą jego stronę. Forsowanie przejść nie jest 

jednak wyjściem niezawodnym z kilku powodów: 

1. Konstrukcja obiektu może nie pozwolić na skuteczne wykonanie przejścia z powodu 

dużej wytrzymałości wykorzystanych materiałów. Czasem stare konstrukcje są bardziej 

wytrzymałe od ścian betonowych, gdyż wykonane są z kamieni czy bali drewnianych. 

Również boazeria i inne materiały wykorzystywane do wykładania ścian mogą stanowić 

znaczne utrudnienie. 

2. Mogły zostać wykonane zmiany konstrukcyjne np. z jednej strony ściana jest wykonana 

z płyt ściennych (okładzinowych) natomiast po drugiej stronie ściana jest wykonana 

z betonu. 

3. Po wykonaniu wyłomu może okazać się, iż obecność okablowania czy rur uniemożliwia 

przedostanie się na drugą stronę (grozi zaplątaniem/uwięzieniem w bardzo 

niebezpiecznym miejscu). 
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4. Po dokonaniu wyłomu może okazać się, iż po drugiej stronie nie jest wcale bezpieczniej 

i że trafiliśmy w kolejny „ślepy zaułek”. Regały kuchenne, lodówki czy szafy mogą 

uniemożliwić przedostanie się przez ścianę. 

5. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj narzędzi, w jakie wyposażony jest strażak. Należy dążyć 

do wyposażenia strażaka w odpowiedni sprzęt. Przykładowy zestaw powinien wyglądać 

tak: Halligan, młot ciężki i topór strażacki. 

6. Wykonywanie wyłomów w ścianach, podłogach czy dachach może doprowadzić 

do osłabienia konstrukcji, zwiększając ryzyko zawalenia się/runięcia. [6,25] 

 

5.2.3 Metoda „zawiśnij i zeskocz” 

Wielokrotnie istnieje potrzeba wykorzystania okna jako drogi ucieczki, gdy inne 

możliwości zostały wykluczone w wyniku rozwoju sytuacji. Może do tego dojść 

w przypadku: 

- wstępnego przeszukania na piętrze powyżej piętra objętego pożarem, 

- działań gaśniczych podejmowanych z piętra powyżej piętra objętego pożarem, 

- utraty zasilania w wodę do celów gaśniczych podczas działań na piętrze powyżej piętra 

objętego pożarem, 

- zawalenia się/runięcia klatki schodowej, podłogi czy dachu (sufitu), 

- nagłego rozgorzenia (również przy celowym podpaleniu, najczęściej z wykorzystaniem 

materiałów palnych), 

- nagłego zapłonu gazu z instalacji w budynku, 

- znacznego pogorszenia się warunków pożarowych z powodu innego niż powyższe. 

Metoda „zawiśnij i zeskocz” jest metodą ostateczną dla strażaka, który musi wydostać 

się z piętra powyżej pożaru poprzez zeskoczenie na ziemię lub inne twarde podłoże. Metoda 

ta pozwala na pewne zmniejszenie odległości do podłoża poprzez zawiśnięcie na zewnątrz 

okna trzymając się framugi lub parapetu i spokojne zeskoczenie na ziemię. Powiedzmy, 

iż wysokość, na której znajduje się okno wynosi 4 metry. Poprzez zawiśnięcie na parapecie, 

stopy zbliżą się do podłoża o średnio ponad dwa metry (średnia wysokość osoby 

z wyciągniętymi w górę rękami), przez co wysokość znacznie się zmniejszy. Pozwoli 

to na zmniejszenie ewentualnych obrażeń. Mimo, iż jak wcześniej wspomniano, jest 

to metoda należąca do ostatecznych, należy czasem rozważyć możliwość zastosowania jej 

i skręcenia kostki lub nawet połamania nogi, zamiast pozostania w pomieszczeniu, w którym 

warunki pożarowe mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Należy rozsądnie 

stosować tą metodę. Podczas prawdziwych działań trzeba oceniać, czy upadek nie spowoduje 

poważnych skutków. Trzeba pamiętać bowiem o dodatkowym obciążeniu w postaci ubioru 

ochronnego i aparatu ODO, które uczyni upadek bardziej niebezpiecznym. W trakcie ćwiczeń 
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należy wykorzystywać tylko takie obiekty ćwiczebne, które pozwolą na działania na 

doprawdy niewielkiej wysokości. Ćwiczenie powinno jedynie pomóc opanować metodę 

przechodzenia przez parapet i bezpiecznego zawiśnięcia. Dla przykładu, wysokość od stóp 

wiszącego na parapecie strażaka do podłoża nie powinna przekraczać 50-80 cm, natomiast 

w przypadku wysokości nieco wyższej (powiedzmy ok. 1 m) należy ćwiczyć technikę bez 

obciążenia w postaci aparatu ODO a czasami nawet kompletnego umundurowania 

ochronnego. Powinno się przyjąć zasadę, iż ćwiczenie na wysokościach większych 

od przyjętych jest niedozwolone. W zależności od konstrukcji budynku, powinno się również 

przestrzegać zasady, iż techniki nie powinno się wykonywać w trakcie prawdziwych działań, 

jeżeli strażak znajduje się wyżej niż na pierwszym piętrze, chyba że istnieje możliwość 

wykonania zeskoku z takiej samej wysokości jak poprzednia, np. z okna trzeciego piętra 

na poniższy dach, usytuowany nad piętrem pierwszym stojącego w pobliżu budynku.[25] 

 
Rysunek 10, Zdjęcie 14: Metoda ewakuacji przez okno: „zawiśnij i zeskocz”. 

 

5.2.4 Metody transportowania poszkodowanego  

Poniżej przedstawione zostały metody transportowania poszkodowanego strażaka. 

Można je generalnie podzielić na dwie kategorie: ciągnięcie i niesienie poszkodowanego. 

Pierwsza z nich omawia techniki polegające na przeciąganiu poszkodowanego w bezpieczne 

miejsce. Druga kategoria to metody przenoszenia poszkodowanego, w tym również 

po schodach. W zależności od warunków na miejscu zdarzenia, można te techniki łączyć 

w różny sposób, aby ułatwiać sobie transport poszkodowanego (np. odciągnąć 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce w pobliżu klatki schodowej i znieść 

po schodach).[25,27,28,29] 
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5.2.4.1 Ciągnięcie poszkodowanego strażaka po płaskiej powierzchni 

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia poszkodowanego strażaka zostały 

opisane wcześniej. W momencie, gdy jesteśmy gotowi do przetransportowania strażaka, 

możemy wykorzystać technikę przeciągania go po ziemi. Może ją wykonywać jeden lub kilku 

strażaków. Metoda polega na poruszaniu się przy ziemi, jedną ręką ciągnąc poszkodowanego 

za uprząż aparatu ODO, i przemieszczaniu się w pożądanym kierunku przy pomocy drugiej 

ręki i obu nóg. Poszkodowany powinien leżeć na jednym boku, natomiast udzielający pomocy 

powinien chwycić go za uprząż aparatu na drugim ramieniu. W utrzymaniu takiej pozycji 

poszkodowanego pomoże butla aparatu, która oprze się o ziemię, oraz pewny chwyt za uprząż 

aparatu. Należy zwracać uwagę, aby zbyt dynamiczne przeciąganie strażaka po nierównej 

nawierzchni nie spowodowało uszkodzenia aparatu ODO. Prawdopodobieństwo tego jest 

małe, gdyż z podłożem styka się zazwyczaj butla oraz stelaż aparatu, które wykonane 

są z wystarczająco wytrzymałych materiałów, aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu. 

Czasem należy rozważyć konieczność zdjęcia aparatu poszkodowanemu. Gdy poszkodowany 

nie ma na sobie aparatu, możemy ciągnąć go za kołnierz lub poły ubrania ochronnego. 

Ciągnięcie za uprząż aparatu pozwala wprawdzie na pewniejszy chwyt, jednak ciężar 

poszkodowanego będzie odczuwalnie większy. Mimo to, jedna osoba jest w stanie 

przeciągnąć poszkodowanego po płaskiej powierzchni na dosyć dużą odległość. Czasami 

może to wystarczyć do opuszczenia strefy niebezpiecznej. Sposób wykonywania techniki 

pokazują poniższe zdjęcia. Jeżeli obecnych jest dwóch ratowników, wtedy można zastosować 

kilka różnych technik. Po pierwsze, opisaną przed chwilą technikę może wykonywać dwóch 

strażaków. Poszkodowany jest wtedy bardziej przechylony na plecy, a strażacy ciągną za obie 

taśmy uprzęży zabezpieczającej aparat poszkodowanego. Nogi ratowników znajdują się obok 

poszkodowanego, zatem technika ta będzie nieco niewygodna w ograniczonych 

przestrzeniach. Zamiast tego, strażacy mogą wykorzystać linę, na której zawiążą węzeł 

„kajdankowy”. Jest to węzeł samozaciskowy pozwalający ułatwić transport poszkodowanego, 

nie jest trudny do opanowania i można go wykonać również w rękawicach ochronnych. 

Sposób jego wykonania pokazany jest na poniższej ilustracji. Poprzez zaciśnięcie dwóch pętli 

na nadgarstkach poszkodowanego, strażacy mogą przemieszczać się przed nim, ciągnąc go za 

sobą, każdy za swój koniec liny (technikę tą może również wykonywać jeden strażak, ciągnąc 

za oba końce liny). Pozwoli to na zredukowanie przestrzeni między nimi do minimum 

i ułatwi przemieszczanie się w wąskich przejściach. Kolejna metoda transportowania 

poszkodowanego przez dwóch strażaków polega na jednoczesnym stopniowym 

przemieszczaniu poszkodowanego poprzez ciągnięcie za uprząż przez jednego ze strażaków 

oraz pchanie poszkodowanego przez drugiego. Strażacy będą przemieszczać się 

z poszkodowanym w jednej linii, jeden za drugim. Pierwszy ze strażaków wykonuje czynność 
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opisaną na wstępie, czyli ciągnie poszkodowanego za uprząż, natomiast drugi ze strażaków 

powinien wykonać następujące czynności. Po zajęciu pozycji przy stopach poszkodowanego 

(poszkodowany leży na plecach), powinien zbliżyć się do jego bioder, zakładając jedną z jego 

nóg, zgiętą w kolanie, na ramię. Powinien również zająć taką pozycję, aby druga noga 

poszkodowanego nie utrudniała mu poruszania. Będzie wtedy mógł napierać na udo 

poszkodowanego i pomagać w jego przemieszczaniu. Proponowany i sprawdzony sposób 

przedstawiają zdjęcia zamieszczone poniżej.[25] 

 
Zdjęcie 12,13: Transportowanie poszkodowanego metodą ciągnięcia za uprząż: kolejno przez 

jednego i dwóch ratowników – zdjęcia własne. 

 
Zdjęcie 14,15: Transportowanie poszkodowanego, kolejno: przy wykorzystaniu liny i węzła 

„kajdankowego oraz przez dwóch ratowników metodą polegającą na 
jednoczesnym ciągnięciu i pchaniu – zdjęcia własne. 

 

 
Rysunek 11: Sposób wiązania węzła „kajdankowego”. Dzięki uprzejmości PennWell Books, 

2003.[25] 
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5.2.4.2 Metody przenoszenia poszkodowanego 

W wielu przypadkach GSR włączać się będzie do działań ratowniczych, w ramach 

których zaistnieje potrzeba przeniesienia poszkodowanego, zniesienia po schodach 

z wyższego piętra lub wniesienia w górę po schodach prowadząc ewakuację z piwnicy. 

Poziom trudności tych technik ratowniczych wzrośnie, gdy poszkodowany będzie 

nieprzytomny i nie pomoże nam w swej ewakuacji. Również ograniczona ilość personelu 

wpłynie ujemnie na skuteczność prowadzonych działań. Zaleca się, aby jednego 

poszkodowanego niosło czterech strażaków. Pozwala to na równomierne rozłożenie sił 

i zmniejszenie wysiłku. Nie zawsze jednak możliwe będzie uczestniczenie odpowiedniej 

ilości strażaków w akcji ratowniczej. Powodem tego może być ograniczona przestrzeń, 

w której będzie prowadzona akcja ratownicza czy też wykonywana jedna z technik 

przenoszenia poszkodowanego. Istnieje szereg czynników powodujących zwiększenie ryzyka 

podczas prowadzenia akcji ratowniczej z wyższego i niższego poziomu: 

• jeżeli poszkodowany wpadł przez osłabioną działaniem ognia podłogę, ratownicy idący 

mu na pomoc mogą ulec podobnemu wypadkowi, wpadając przez ten sam otwór lub 

swym połączonym ciężarem powodując ponowne runięcie konstrukcji. 

• kierowanie ratowników do piwnic w celu zlokalizowania poszkodowanego i udzielenia 

mu pomocy zawsze wiąże się z ryzykiem, gdyż najczęściej istnieje tylko jedna droga 

wejścia/wyjścia. 

• gdy ratownicy niosą lub ciągną strażaka po schodach, zazwyczaj obciążają w danej chwili 

cztery do pięciu stopni. Jeżeli klatka schodowa jest wykonana z drewna (jak niektóre 

z wąskich, starych klatek schodowych), strażacy powodują kilkukrotne przekroczenie 

ciężaru, dla jakiego stopnie zostały zaprojektowane. Może to doprowadzić do runięcia 

klatki schodowej lub jej części, gdyż dodatkowo strażacy przemieszczają się nieregularnie 

i co chwila powodują działanie dynamicznych sił na konstrukcję klatki schodowej. 

• jeżeli poszkodowany nie jest zabezpieczany w odpowiedni sposób może dojść do upadku 

ze schodów jego, jak i ratowników, którzy go transportowali. 

• akcje ratownicze, wiążące się z koniecznością wnoszenia/znoszenia poszkodowanego (ale 

też ewakuacji po drabinie), zazwyczaj trwają na tyle długo, że wystąpić może jeden lub 

kilka z poniższych czynników utrudniających prowadzenie akcji: 

- ryzyko zawalenia się/runięcia, 

- pogorszenie się warunków pożarowych, 

- wyczerpanie zapasów powietrza w aparatach ODO, 

- utrata orientacji w warunkach słabej lub zerowej widoczności, 

-obrażenia/wypadki wśród ratowników. 
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Techniki te wymagają stopniowego poznawania i doskonalenia. Należy wstępnie 

ćwiczyć techniki w warunkach nieutrudnionych, aby później opanowane umiejętności zacząć 

używać w warunkach symulujących rzeczywiste. Można dokonać ogólnego podziału 

na metody wnoszenia/znoszenia poszkodowanego po wąskich schodach oraz po schodach 

szerokich. 

Gdy mowa o wnoszeniu/znoszeniu poszkodowanego po wąskiej klatce schodowej, 

oznacza to, że szerokość schodów nie pozwala na przemieszczanie się więcej niż jednego 

strażaka jednocześnie. Strażacy nie są w stanie nieść poszkodowanego idąc obok siebie, a już 

w ogóle znajdując się po jego obu stronach. Oznacza to, że trudno będzie prowadzić działania 

więcej niż dwóm ratownikom. Takie wąskie schody i klatki schodowe można najczęściej 

znaleźć w domach mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych. Z wielu powodów, wnoszenie 

strażaka po schodach będzie najtrudniejszym z opisanych w tym podrozdziale zadaniem: 

- konieczne jest wspinanie się pod górę i pokonywanie siły grawitacji, 

- stromość i krętość schodów mogą znacznie utrudnić zadanie, 

- brak poręczy lub jej słaba wytrzymałość nie pozwolą na dodatkowe ułatwienie zadania, 

- może dojść do szybkiego zmęczenia ratownika z powodu wytężonego wysiłku fizycznego 

oraz małej liczebności grupy wykonującej zadanie (czasami może to być tylko jeden strażak), 

- istnieje możliwość zaczepiania się elementami aparatu lub ubraniem ochronnym o wystające 

elementy ozdobne tralek12 i poręczy, 

- istnieje większe prawdopodobieństwo runięcia wąskiej, drewnianej klatki schodowej niż 

klatki szerokiej, częściej wykonanej z betonu, 

- możliwa jest do wykorzystania tylko metoda, która nie przewiduje działania ratowników 

obok siebie lub po obu stronach poszkodowanego jak w przypadku szerokiej klatki 

schodowej. Użyta metoda wymaga większego nakładu sił i powoduje szybsze zmęczenie oraz 

zużycie powietrza. 

Transportowanie w górę po schodach – metoda opiera się na podobnej zasadzie, jak 

przeciąganie poszkodowanego przez dwóch ratowników po płaskiej powierzchni przy 

jednoczesnym ciągnięciu i pchaniu. Z powodu ograniczonej szerokości trasy przemieszczania, 

ratownicy nie będą w stanie pracować koło siebie. Jeden z nich powinien znajdować się 

za poszkodowanym a drugi przed nim. Ten sposób umożliwi również przemieszczanie 

poszkodowanego w pozycji niemal pionowej, co może się czasami okazać konieczne, np. 

na krętych i wąskich klatkach schodowych. Metoda ta pozwala również podjąć 

natychmiastową i prostą akcję ratowniczą, w odróżnieniu od metod wymagających pewnych 

                                                 
12 Tralka – bud. pionowy element balustrady w kształcie słupka lub kolumienki – komputerowy Słownik języka 
polskiego PNW, wersja 1.0 – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2004 
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przygotowań (wykonywanie/powiększanie przejść, przygotowywanie do pracy systemów 

ratowniczych itp.). 

1. Poszkodowany powinien zostać przemieszczony do schodów i posadzony tyłem do nich. 

2. Pierwszy ratownik, zajmujący miejsce za plecami poszkodowanego przed schodami lub 

stojąc na pierwszym stopniu, chwyta za uprząż aparatu ODO. Może okazać się konieczne 

zaciągnięcie i zabezpieczenie taśm uprzęży dla zlikwidowania luzu, który podczas 

wnoszenia po schodach mógłby zmniejszać zasięg ruchu ratownika, powodując szybsze 

zmęczenie (więcej wykonanych ruchów) oraz wydłużenie całego procesu. Dodatkowo, 

warto również rozpiąć taśmę biodrową i zabezpieczyć ją między udami w kroczu 

poszkodowanego, co pozwoli uniknąć „wyślizgiwania się” poszkodowanego z uprzęży, 

gdy aparat będzie tarł o podłoże. 

3. Jeżeli obecna jest poręcz i jest ona wystarczająco wytrzymała, pierwszy ratownik może 

wykorzystać ją, aby łatwiej utrzymywać równowagę i jednocześnie pomagać sobie drugą 

ręką wspierając się na poręczy. 

4. Drugi ratownik zajmuje miejsce przy nogach poszkodowanego, stając między jego 

kolanami i łapiąc je („taczka”). Gdy poszkodowany należy do cięższych lub gdy strażacy 

są zmęczeni, drugi ratownik może założyć nogi poszkodowanego na swe ramiona. 

Pozwoli to na przeniesienie wysiłku na nogi, co powinno ułatwić wnoszenie. 

5. Na komendę: „Gotów? Gotów! Teraz!” poszkodowany zostaje podniesiony 

i przetransportowany w górę, do około trzeciego stopnia. Transport będzie się odbywał 

etapami, co kilka stopni. 

6. Ratownik przy nogach poszkodowanego spoczywa i poprawia chwyt za nogi 

poszkodowanego lub ich ułożenie na swych ramionach. Ważne jest, aby kolana 

poszkodowanego znajdowały się jak najdalej za ramionami ratownika podczas wnoszenia. 

Jeżeli nogi ześlizgną się, ciało poszkodowanego opadnie i zacznie uderzać w schody. 

7. Na komendę poszkodowany jest ponownie podnoszony i wnoszony w górę. W zależności 

od ciężaru poszkodowanego i stopnia zmęczenia ratowników, konieczne może być 

zrobienie kilku krótkich odpoczynków podczas procesu wnoszenia. Ważne, aby ratownik 

przy nogach poszkodowanego nie pchał zbytnio w przód, gdyż spowoduje to 

najprawdopodobniej utratę równowagi przez drugiego ratownika i niebezpieczny upadek. 
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Zdjęcie 16,17: Sposób transportowania poszkodowanego strażaka w górę po wąskiej klatce 

schodowej. Dzięki uprzejmości PennWell Books, 2003. zdjęcie: Kolomay [25]. 
 

Transportowanie w dół po schodach – przez pewien czas transportowanie poszkodowanego 

w dół prowadzone było w ten sam sposób, co transportowanie w górę. Często jednak trudno 

było powtórzyć tą samą technikę znosząc poszkodowanego. Zmieniono zatem podejście do 

tej tematyki, aby wykorzystać siłę grawitacji dla ułatwienia tej czynności. Nie wszystkie 

metody polecają na rzeczywistym znoszeniu, ale na ciągnięciu w określony sposób w dół, 

najczęściej po schodach, ale również po nachylonych płaskich powierzchniach. Po 

przetransportowaniu poszkodowanego do krawędzi schodów, ratownicy muszą wiedzieć w 

jaki sposób będą go znosić (głową czy nogami w dół) oraz w jaki sposób 

chwycić/zabezpieczyć poszkodowanego, aby wykonać technikę zabezpieczając siebie 

i poszkodowanego przez upadkiem itp. Jeżeli strażak został przyciągnięty do schodów, będzie 

znajdował się w pozycji głową w przód i twarzą ku górze. W ten sposób powinien również 

zostać przetransportowany na dół. Ratownik podtrzymuje rękoma głowę i szyję 

poszkodowanego a następnie chwyta za uprząż aparatu ODO i przemieszcza w szybki sposób 

poszkodowanego w dół. 

1. U szczytu schodów ratownik sięga podchwytem w okolice stelażu aparatu 

poszkodowanego. 

2. Ratownik powinien przełożyć rękę przez uchwyt w stelażu aparatu w pobliżu szyi, gdzie 

przymocowane są uprzęże. Często właśnie tam aparaty posiadają uchwyt umożliwiający 

przenoszenie aparatu ODO np. podczas konserwacji. Po przełożeniu ręki należy oprzeć 

ją o ciało poszkodowanego (ewentualnie chwycić za ubranie). W przypadku braku 

uchwytu można chwycić na stelaż, jednak będzie to mniej pewny i bezpieczny chwyt i nie 

zapewni takiej asekuracji szyi i głowy, jak w przypadku pierwszym. 
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3. Następnie ratownik ciągnie poszkodowanego w stronę schodów, chwytając drugą ręką 

za uprząż biodrową. Taki chwyt obiema rękami powinien pozwolić na kontrolowanie 

tempa i przebiegu wykonywanej techniki. 

4. Poszkodowany zostaje stopniowo transportowany w dół. Powinien leżeć na jednym 

z boków, opierając się jednym ramieniem o podłogę (schody), natomiast drugim 

ramieniem o ścianę. W ten sposób butla znajdowała się będzie między poszkodowanym 

a miejscem złączenia schodów i ściany, co pozwoli w pewnym stopniu uniknąć jej 

obijania o podłogę. Dla pewniejszego zabezpieczenia, ratownik powinien również 

blokować jedną nogą (znajdującą się wyżej podczas schodzenia po stopniach) ciało 

poszkodowanego. Trzeba pamiętać, iż schody mogą być pokryte dywanem, mokre lub 

pokryte śliskim materiałem, co grozi bardzo niebezpiecznym wypadkiem podczas 

schodzenia w dół. W miarę możliwości, należy zapewnić obecność drugiego ratownika, 

który znajdując się za plecami pierwszego będzie kontrolował schodzenie. 

5. Po pokonaniu wszystkich schodów potrzebna w podniesieniu lub dalszym transporcie 

może okazać się pomoc innych ratowników.[25] 

  
Zdjęcie 18,19: Sposób ułożenia poszkodowanego i transportowania w dół po schodach. 

Dzięki uprzejmości PennWell Books, 2003. zdjęcia: Hervas, Kolomay.[25] 
 

Wnoszenie/znoszenie poszkodowanego po szerokiej klatce schodowej prawie zawsze 

okaże się łatwiejsze, ponieważ możliwy będzie udział większej ilości ratowników. Korzyści 

prowadzenia akcji w szerszej przestrzeni są następujące: 

- szerokość klatki schodowej zazwyczaj pozwoli pracować ratownikom obok siebie 

np. ciągnąc za obie taśmy uprzęży aparatu poszkodowanego, 

- szersze klatki schodowe mają zazwyczaj wytrzymalszą konstrukcję i są w stanie utrzymać 

nagromadzony na niewielkiej przestrzeni kilku stopni ciężar kilku osób z wyposażeniem, 

- możliwe jest zaangażowanie większej ilości ratowników w działania z powodu dostępnej 

przestrzeni, 
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- często szerokie klatki są mniej strome od wąskich, co pozwala na większą kontrolę podczas 

transportowania poszkodowanego, 

- zazwyczaj szerokie klatki schodowe posiadają wytrzymałe poręcze, mogące stanowić 

ułatwienie dla ratowników. 

Transportowanie w górę po schodach – szerokość klatki schodowej pozwoli 

na wykorzystanie większej liczby ratowników. Technikę wnoszenia może wykonać trzech 

strażaków. Technika ta przeprowadzana jest tak jak w przypadku wąskiej klatki schodowej 

(co opisano wcześniej), przy czym przy głowie poszkodowanego znajduje się dwóch 

ratowników, którzy ciągną za uprząż aparatu ODO, każdy po swojej stronie. Można również 

włączyć do działań czwartego strażaka. Wraz ze strażakiem u dołu schodów, chwyci 

on za nogi poszkodowanego (każdy za jedną z nóg) i w ten sposób ciężar wnoszonego 

po schodach poszkodowanego rozłożony zostanie na czterech ratowników. 

 
Zdjęcie 20: Transportowanie poszkodowanego w dół po szerokiej klatce schodowej przez 

czterech ratowników. Dzięki uprzejmości PennWell Books, 2003. zdjęcie: 
Kolomay [25] 

Transportowanie w dół po schodach – metoda ta wymaga obecności zaledwie dwóch 

strażaków. W tym przypadku siła grawitacji będzie działała na korzyść ratowników. 

Poszkodowany będzie transportowany głową w przód i twarzą w dół, choć można odwrócić 

poszkodowanego twarzą w górę. 

1. Po przetransportowaniu poszkodowanego do krawędzi schodów (głową w przód), należy 

go obrócić twarzą w dół lub posadzić w pozycji „siad płaski” przy krawędzi schodów. 

2. Ratownicy ustawiają się obok siebie twarzą w kierunku schodów i każdy z ratowników 

łapie za uprząż aparatu poszkodowanego po swojej stronie, w okolicach ramion (tak 

transportując poszkodowanego twarzą w dół, jak i transportując go w pozycji siedzącej. 
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3. Każdy z ratowników powinien tak ustawić swą wewnętrzną nogę, aby blokowała ona 

ramiona poszkodowanego, tym samym uniemożliwiając zbyt szybkie ześlizgiwanie się 

po schodach. 

4. Ratownicy rozpoczynają kontrolowany transport poszkodowanego w dół po schodach. 

Jeżeli poszkodowany jest transportowany twarzą w dół, należy ponieść jego głowę 

na odpowiednią wysokość, pozwalającą uniknąć obrażeń wskutek uderzania o podłoże. 

5. W przypadku transportowania poszkodowanego twarzą w dół, należy, będąc przy końcu 

schodów, obrócić poszkodowanego na plecy przez ułożeniem na podłoże, aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym w wyniku zbyt 

dynamicznego zakończenia techniki w pozycji twarzą w dół. Podczas obracania należy 

w odpowiedni sposób zabezpieczać głowę i szyję poszkodowanego – poprzez 

podtrzymywanie. 

Powyżej opisane zostały metody transportowania poszkodowanego przy wykorzystaniu 

jedynie siły i umiejętności ratowników. Można jednak w niektórych przypadkach dodatkowo 

ułatwić sobie zadanie, wykorzystując do transportu nosze, o ile są dostępne i możliwe jest ich 

wykorzystanie w danej przestrzeni. Najlepszym typem takich noszy, są nosze posiadające 

burty, które zabezpieczają poszkodowanego ze wszystkich stron przed ześlizgiwaniem się. 

Przykładem takich noszy są nosze tzw. kubełkowe czy też koszowe, wykorzystywane często 

w ratownictwie wysokościowym. Pozwalają na lepsze zabezpieczenie poszkodowanego. 

Praktycznie niemożliwe jest ześlizgnięcie się, gdy poszkodowany dodatkowo zostanie 

zabezpieczony do noszy linami lub pasami. Nosze takie posiadają również specjalne uchwyty 

ułatwiające pracę z nimi. Z pewnością okażą się pomocne również podczas transportowania 

poszkodowanego w górę lub w dół po schodach. Minusem stosowania noszy jest ich kształt 

i rozmiar, które mogą w niektórych przypadkach utrudnić przemieszczanie się 

z poszkodowanym (pokonywanie zakrętów, krętych schodów, niektórych okien i drzwi)[25] 

 
Zdjęcie 21: Sposób ułożenia i transportowania poszkodowanego w dół po schodach. Dzięki 

uprzejmości PennWell Books, 2003. zdjęcie: Hervas, Kolomay.[25] 
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5.2.5 Metody ewakuacji z wysokości przy użyciu liny 

Gdy strażak wyposażony jest w linę osobistą, może dokonać przy jej wykorzystaniu 

ewakuacji z okna, balkonu, czy też innego podobnego miejsca. Przed rozpoczęciem 

ewakuacji należy się odpowiednio przygotować. W tym celu można zamknąć drzwi 

do pomieszczenia, lub zakryć wejście i powstrzymać rozwój pożaru (można użyć szafy, 

materaca itp.). Po otwarciu okna, należy pamiętać, iż od tej pory rozwój pożaru w tym 

kierunku będzie wzmożony. Należy wcześniej znaleźć punkt zakotwiczenia, do którego 

przyczepimy jeden z końców liny za pomocą zatrzaśnika przytwierdzonego na końcu liny lub 

przy użyciu węzła. Jeżeli mamy pas z zatrzaśnikiem to wiążemy linę węzłem „półwyblinka”. 

Siedząc na parapecie obciążamy powoli linę i kontrolujemy zjazd ręką trzymającą zwisający 

koniec liny. Można również zabezpieczyć węzłem dwa końce liny i w ten sposób zawisnąć 

w miejscu i wykonywać pewne czynności. Gdy nie mamy pasa i zatrzaśnika, musimy znać 

inny sposób na wykonanie zjazdu na podłoże. Pomoże w tym opasanie liną ciała 

w następujący sposób: lina, na której opiera się ciężar, zakotwiczona w obiekcie, przebiega 

z przodu ciała w dół, pod jednym z ud. Przyjmijmy, że będzie to udo prawe. Lina przebiega 

następnie z prawego boku ciała na przód i w górę wzdłuż brzucha i klatki piersiowej na ramię 

po przeciwnej stronie ciała. Dalej lina oplata plecy i trzymana jest prawą ręką. Trzymając linę 

tą ręką, a drugą ręką linę z przodu, możemy kontrolować zjazd. Jest to metoda dosyć 

niewygodna, ponieważ ciężar ciała opiera się na linie, która dosyć mocno wrzyna się w ciało, 

dodatkowo zachodzi tarcie, które rozgrzewa miejsca kontaktu ciała z liną do odczuwalnej 

nieprzyjemnie temperatury powodując pewien ból. Jednak prawidłowe i pewne wykonanie 

techniki oraz zabezpieczenie w postaci ubrania ochronnego pozwolą zmniejszyć dyskomfort. 

Należy cały czas mieć wyprostowane nogi i opierać je o ścianę a w trakcie opuszczania 

wykonywać „kroki” w tył (rzeczywiście przemieszczając się w dół). Oczywiście dla tej 

techniki, jak i dla wielu innych, najkorzystniejsze będzie zakotwiczenie liny w punkcie 

położonym jak najwyżej. Ułatwi to płynne obciążenie liny i pomoże uniknąć zbędnego 

ryzyka. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość, gdyż warunki pożarowe mogą nam 

na to nie pozwolić.  

Aby dokonać zakotwiczenia liny można też koniec liny zawiązać na którymś z narzędzi 

burzących o odpowiednim kształcie (np. łom), a następnie zablokować narzędzie 

o wewnętrzną stronę framugi okiennej (najlepiej w samym rogu okna, ustawiając narzędzie 

pod kątem 45°, jak na rysunku). W tym przypadku należy w ten sposób opuścić się 

na parapecie (przodem do wnętrza), aby nie spowodować odkotwiczenia narzędzia. Należy 

zatem opanować umiejętność płynnego obciążania liny podczas ewakuacji z okna. 

Oczywiście ćwiczenie tej metody może odbywać się wyłącznie z zabezpieczeniem w postaci 

drugiej liny asekurującej. Blokowanie narzędzia o framugę również powinno należeć 
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do metod ostatniej szansy, dlatego jeżeli w pomieszczeniu znajdują się inne potencjalne 

punkty zakotwiczenia (wmurowane barierki, kolumny czy kaloryfer), należy je wykorzystać 

w pierwszej kolejności.[6,25] 

 
Rysunek 12: Sposób zablokowania narzędzia o framugę okna. 

 

5.2.6 Metody awaryjnej ewakuacji z wykorzystaniem drabiny 

Wykorzystanie drabiny do ewakuacji z wyższych pięter znacznie ułatwi działanie. 

Drabina może zostać wykorzystana przez pojedynczego strażaka jak i przez grupę. Mimo, 

iż może się wydawać, iż metody ewakuacji po drabinie głową w dół jest bardzo 

niebezpieczna, to z wielu powodów bezpieczniejsza będzie od metody wychodzenia przez 

okno, siadając okrakiem na parapecie, gdy warunki pożarowe ulegną znacznemu pogorszeniu. 

Warunkiem jednak jest wystarczający stopień opanowania tych metod. Należy pamiętać, 

że ewakuacja awaryjna po drabinie jest również metodą ostateczną, jeżeli jednak 

do ewakuacji zmuszają nas warunki, a mamy możliwość skorzystania drabiny, czasem lepiej 

będzie zaryzykować i ocalić się niż pozostać w obiekcie na pewną śmierć. Istnieją dwa 

sposoby wykonywania tej techniki. Pierwszy polega na wyjściu przez okno głową do przodu 

i zajęciu miejsca na drabinie w określony sposób, który umożliwi nam zjechanie głową w dół 

po bocznicach. Jest to sposób bardziej ryzykowny, zatem jego opis powinien raczej pojawić 

się w opracowaniu poświęconemu szczególnie tematyce ewakuacji awaryjnej po drabinie. 

Korzystając ze sposobu drugiego, strażak wychodzi przez okno do połowy swego ciała, głową 

do przodu. Następnie obraca się na drabinie do pozycji „głową w górę” i wybiera jedną 

z opisanych w dalszej części metod dostania się na dół. Należy podkreślić, że za przyjęciem 

metody ewakuacji głową w dół przemawia kilka czynników, gdy mamy do czynienia 

z pogorszeniem się warunków pożarowych w bezpośrednim otoczeniu strażaka. Przemieszcza 

się on w dolnej części przestrzeni okiennej, zatem w atmosferze najmniej zadymionej 

i najchłodniejszej. Poza tym, jego środek ciężkości będzie znajdował się nisko, co pozwoli 

zmniejszyć ryzyko wypadnięcia z okna w wyniku utraty równowagi. Ryzyko te jest większe 

w przypadku siadania na parapecie i przechodzenia na drabinę. Sposób przedstawiony poniżej 
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jest również znacznie szybszy, oczywiście po odpowiednim i gruntownym jego 

przećwiczeniu. Ważnym jest, aby w tym miejscu przedstawić reguły, których należy 

przestrzegać ze względów bezpieczeństwa. Wykorzystanie tej techniki jest uzasadnione 

jedynie w przypadkach zagrożenia życia strażaka. Jest to czynność, która jest najczęściej 

wykonywana w oknach na drugim lub trzecim piętrze. Jeżeli metoda jest wykorzystywana, 

a nie była gruntownie przećwiczona, może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 

Dlatego z ostrożnością i uwagą należy do metody podchodzić tak podczas ćwiczeń, jak 

i w trakcie prawdziwych działań. Drabinę należy ustawić w odpowiedni sposób – na 

wysokości parapetu lub nieznacznie pod nim. Gdy szczyt drabiny wystaje nad parapet, może 

to doprowadzić do zaczepienia się i utraty równowagi lub zawiśnięcia. Drabina będzie 

ustawiona zazwyczaj pod mniejszym kątem względem ściany (ok. 60°),  niż zalecane jest 

to przez producentów (ok. 75°). Jest to konieczne, gdyż drabina pod wpływem impetu 

związanego z dynamicznym wejściem na nią strażaka, może odpaść od ściany i przewrócić 

się. Ważne jest również zabezpieczenie drabiny przez strażaków znajdujących się u jej 

podstawy. Powinni to robić stojąc w linii wyznaczanej przez bocznice drabiny, opierając się 

na nich z góry i wykorzystując siłę grawitacji. Nie należy drabiny zabezpieczać stojąc pod 

nią. Można również skorzystać z pomocy innych osób (policjantów, medyków czy nawet 

świadków zdarzenia znajdujących się w pobliżu), gdy stwierdzimy, iż wymagane jest lepsze 

zabezpieczenie drabiny. Drabinę można nieznacznie odsunąć od ściany, jeżeli strażak mający 

jej użyć stwierdzi, iż jest ustawiona zbyt stromo, aby mógł z niej skorzystać. Szczyt drabiny 

nie może jednak być zbyt oddalony od parapetu, gdyż uniemożliwi to całkowicie wykonanie 

techniki samoratowania przez strażaka. Należy również niezwykle uważać, czy drabina nie 

jest mokra lub oblodzona (oszroniona). Przed skorzystaniem z drabiny należy z framugi 

usunąć wszelkie obiekty mogące przeszkadzać w samoratowaniu (szkła, deski, gwoździe itp.). 

Strażak powoli i w sposób kontrolowany powinien wychylić się na zewnątrz okna i wstępnie 

złapać obiema rękami za bocznice drabiny. Następnie powinien włożyć prawą rękę pod drugi 

od góry szczebel i zablokować ją poprzez zgięcie jej w łokciu (zahaczenie szczebla). Można 

również wykorzystać drugą (lewą) rękę do zahaczenia szczebla, ale powinno się szkolić cały 

personel w jednej i tej samej procedurze. Zazwyczaj jest to ręka prawa, gdyż większość 

strażaków jest praworęcznych. Opisana czynność zapewni nam dobry chwyt i stabilność 

na drabinie. Trzeba uważać, aby przypadkowo nie chwycić za szczebel, zamiast go zahaczyć 

zgiętą w łokciu ręką – nie spowoduje to wystarczającego zabezpieczenia strażaka i może 

skończyć się upadkiem. Następną czynnością będzie przesunięcie ręki lewej wzdłuż bocznicy 

do czwartego szczebla, który następnie należy chwycić nachwytem. Lewa ręka zapewni 

kontrolę i stabilność podczas następnego manewru, którym będzie obrócenie się do pozycji 

„głową w górę”. Strażak zamiast na ślepo sięgać do czwartego szczebla powinien prowadzić 
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rękę wzdłuż bocznicy, gdyż nie trafienie na szczebel może spowodować utratę kontroli nad 

obracaniem się i upadek. W trakcie wychodzenia przez okno, gdy strażak chwyta szczebel 

czwarty, powinien zgiąć swe nogi. Kolejnym krokiem jest przemieszczenie prawego biodra 

i przesunięcie go wzdłuż lewej bocznicy do momentu obrócenia się do pozycji „głową 

w górę”. Wtedy należy obie stopy ustawić na najbliższym szczeblu. Po wykonaniu manewru 

prawa ręka będzie zahaczona o szczebel drugi natomiast lewa będzie trzymać szczebel 

czwarty. Można następnie zejść po drabinie, lub wykonać zjazd. Ten drugi sposób jest 

zalecany, gdy po drabinie musi ewakuować się więcej niż jeden strażak, lub gdy zmuszają 

do tego warunki na miejscu zdarzenia. Dla przykładu, należy wykonać zjazd, gdy 

są widoczne oznaki, iż konstrukcja może za chwilę runąć lub gdy już częściowo do tego 

doszło. Również zachwianie się drabiny i możliwość jej upadku (na przykład po uderzeniu 

w nią przez spadający gruz) powinna oznaczać konieczność wykonania zjazdu. W tym celu 

należy stojąc na drabinie złapać obiema rękami za jej bocznice, umieścić nogi zgięte 

w kolanach po zewnętrznych stronach bocznic (noga przylega do bocznicy powierzchnią 

wewnętrzną od stopy do kolana), następnie ustalić odległość ciała od drabiny poprzez 

odpowiednie ugięcie rąk. Odległość ta ma pozwolić na uniknięcie zaczepienia się o drabinę 

przez regulator ciśnienia przy masce, sygnalizator bezruchu, zawieszoną na szyi latarkę lub 

inny element wyposażenia strażaka. Następnie należy wykonać kontrolowany i spokojny 

zjazd w dół po bocznicach drabiny, w razie potrzeb korygując prędkość przemieszczania się 

poprzez uchwyt rąk oraz przyciskanie kolan do drabiny. Pozwoli to na uniknięcie obrażeń 

podczas kontaktu z podłożem. Trzeba po raz kolejny przypomnieć, iż jedynie wystarczająco 

przeszkolony strażak może wykonywać tą technikę. Nie powinien on być również 

w większym stopniu zmęczony, gdyż może dojść do wypadku. Również obrażenia odniesione 

w wyniku zdarzenia dyskwalifikują tą metodę dla danego strażaka. 

Drabinę można również wykorzystać do stworzenia prostego systemu ratowniczego. 

Poprzez rozstawienie jej w ten sposób, iż opierać się będzie o ścianę w miejscu powyżej 

okna, z którego chcemy przeprowadzić ewakuację, a następnie wykorzystanie któregoś 

z najbliższych ścianie szczebli do zaczepienia liny, możemy umożliwić sobie opuszczenie 

poszkodowanego na podłoże. Taki prosty system ratowniczy można stworzyć wykorzystując 

drabinę i linę oraz uprzęże, jeżeli są na wyposażeniu. Linę przekładamy wokół szczebla: 

jeden koniec zwisa wzdłuż ściany budynku i będzie służył do asekuracji i opuszczania 

poszkodowanego natomiast drugim końcem liny zabezpieczamy poszkodowanego przy 

pomocy węzłów i/lub zatrzaśnika. Można też do zabezpieczenia wykorzystać uprząż 

ratowniczą lub skorzystać z uprzęży aparatu ODO. W tym drugim przypadku, należy upewnić 

się, iż jest ona mocno i poprawnie zabezpieczona. W przypadku korzystania z tego 

rozwiązania, należy zapewnić taką ilość personelu asekurującego, aby poszkodowany został 
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w odpowiedni sposób zabezpieczony i przygotowany do opuszczenia przez strażaków 

znajdujących się przy oknie, oraz aby został bezpiecznie opuszczony w dół na podłoże. 

Zazwyczaj wystarczy do tego zaangażować cztery osoby, po dwie w każdym z tych punktów. 

Na marginesie, jest to ilość równa zalecanej ilości strażaków w GSR. Jest to jeden z wielu, 

widoczny argument przemawiający za stosowaniem takiej właśnie liczebności grupy.  

Istnieją również metody ewakuacji nieprzytomnego strażaka po drabinie przez 

członków grupy. Transportowania po drabinie dokonuje zazwyczaj jeden strażak, chyba 

że rozstawione równolegle do siebie są dwie drabiny, wtedy można połączyć siły dwóch 

osób. Istnieje kilka tego typu technik. Poniżej przedstawione zostaną dwa sposoby. 

Korzystając ze sposobu pierwszego, do ewakuacji strażaka potrzebnych jest czterech 

strażaków. Jeden ze strażaków, pracujący w aparacie ODO, zajmuje miejsce na drabinie 

przystawionej do okna, z którego prowadzona będzie ewakuacja. Powinien stać w taki 

sposób, aby mógł pomóc w podniesieniu poszkodowanego na wysokość parapetu 

i na drabinę. Dwóch pozostałych strażaków zajmuje się przetransportowaniem 

poszkodowanego do okna, czwarty strażak zabezpiecza drabinę na dole. 

Po dotransportowaniu do okna, strażacy zdejmują poszkodowanemu aparat i układają go tak, 

by leżał na plecach, w pozycji „siad płaski”, trzymając w górze nogi, oparte o ścianę pod 

oknem. W ten sposób nogi poszkodowanego będą wystawać ponad parapet, co pomoże 

strażakowi na drabinie złapać go i asystować w jego podnoszeniu a następnie ułatwi 

mu założenie nóg poszkodowanego na swoje ramiona. Należy przy tym uważać, aby ciężar 

poszkodowanego nie spowodował utraty równowagi (również np. podczas próby uwolnienia 

strażaka po zaczepieniu obraniem ochronnym o element konstrukcji). Po wykonaniu tej 

czynności, podczas której strażak stojący na drabinie powinien przyjąć odpowiednią, pewną 

pozycję, cały wysiłek związany z transportem na dół zostaje przekazany jednej osobie. 

Dlatego osoba ta powinna w końcowej fazie tego ruchu trzymać się rękami drabiny, 

a strażacy znajdujący się w oknie powinni sami umieścić poszkodowanego w odpowiedni 

sposób. Wykonana prawidłowo czynność opuszczania poszkodowanego po drabinie może 

okazać się nietrudna do opanowania po odpowiednim jej przećwiczeniu. Wyprostowany 

strażak stojący na drabinie stara się utrzymywać głowę nieco poniżej poziomu głowy 

poszkodowanego i podtrzymywać jego nogi na swych ramionach, jednocześnie trzymając 

za bocznice drabiny przy ciele poszkodowanego. Poszkodowany będzie stopniowo zjeżdżał 

w dół oparty plecami o drabinę. Członek GSR powinien schodzić po jednym szczeblu, nie 

puszczając drabiny. Gdyby noga nie trafiła na szczebel, mogłoby to się zakończyć 

poważnymi obrażeniami spowodowanymi upadkiem dwóch osób z wysokości. Gdyby zaszła 

potrzeba zmiany pozycji ratowanego podczas schodzenia, należy wspiąć się na palcach 

i pochylić się w stronę poszkodowanego. Powinno to ustabilizować go i pomóc w zajęciu 
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odpowiedniej pozycji. Po zejściu na dół strażacy znajdujący się w pobliżu powinni pomóc 

w ułożeniu lub zabraniu poszkodowanego. Pojawiły się obawy o głowę poszkodowanego, 

która mogłaby zbyt mocno uderzać o szczeble drabiny. Sprawdzenie metody w praktyce 

dowiodło, iż: 

• gdy poszkodowany zaczyna zjeżdżać po drabinie, ubranie bojowe podwija się i fałduje 

zabezpieczając w pewien sposób jego szyję i podtrzymując głowę. 

• zaraz po rozpoczęciu wykonywania techniki prędkość przemieszczania się jest 

kontrolowana przez ratownika, co zmniejsza ryzyko wystąpienia poważniejszych obrażeń. 

• jeżeli istnieje możliwość równoległego rozstawienia drugiej drabiny, wtedy drugi 

ze strażaków może pomagać w ewakuacji poprzez zabezpieczanie głowy 

poszkodowanego. 

Druga metoda nieco różni się od opisanej powyżej. Nie jest również metodą 

preferowaną, gdy istnieją inne możliwe do wykonania techniki. Jej zaletami będą z pewnością 

szybkość i skuteczność. Może być trudna do wykonania, gdy przeprowadza ją tylko jeden 

strażak. Wyobraźmy sobie następujący scenariusz wydarzeń. Dwóch strażaków znajduje się 

na drugim piętrze domu mieszkalnego a warunki pożarowe uniemożliwiają ewakuację klatką 

schodową. W pewnej chwili jednemu ze strażaków kończy się powietrze w butli aparatu 

ODO. Strażak po kilku chwilach traci przytomność. Obecny z nim drugi strażak musi w takiej 

sytuacji sam przeprowadzić akcję ratowniczą. Wyłącza sygnalizator bezruchu, wzywa pomoc 

przez radiostację a następnie odłącza poszkodowanemu reduktor ciśnienia od maski aparatu 

ODO i zakrywa otwór wdechowy kominiarką. Powinien również zamknąć wszystkie drzwi, 

aby nie powodować zwiększenia zadymienia oraz przemieszczania się pożaru w jego stronę. 

GDR stwierdza, że klatka schodowa nie jest bezpieczną drogą i powiadamia o tym 

pozostałych strażaków na miejscu zdarzenia. Ratownik musi teraz przeciągnąć 

poszkodowanego w stronę okna w sposób opisany wcześniej (metody transportowania 

poszkodowanego po płaskiej powierzchni). Kolejną czynnością jest podniesienie 

poszkodowanego i umiejscowienie na parapecie okna. Poszkodowany na parapecie powinien 

leżeć na brzuchu, jego ramiona i głowa powinny znajdować się na zewnątrz. Ratownik będzie 

musiał przeprowadzić technikę polegającą na ewakuacji poszkodowanego głową w przód 

z okna i po drabinie w dół. Przed rozpoczęciem techniki ewakuacji po drabinie, ratownik 

powinien podjąć następujące kroki: 

• przeprowadzić wentylację pomieszczenia i oczyścić framugę okna z wszelkich obiektów 

mogących utrudniać ewakuację (szkło, odstające części framugi), 

• zdjąć poszkodowanemu aparat ODO, 

• obrócić poszkodowanego, aby leżał nogami w stronę okna, twarzą w górę. Kolejnym 

krokiem jest złapanie za uprzęże aparatu i doprowadzenie poszkodowanego do pozycji 
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„siad płaski”. Następnie, chwytając również za uprzęże aparatu, należy podnieść 

poszkodowanego i umiejscowić na parapecie w sposób opisany powyżej. 

Podjęcie tych kroków umożliwi prawidłowe przeprowadzenie techniki. Można także 

odstąpić od zdejmowania aparatu poszkodowanemu, jeżeli warunki pożarowe tego wymagają. 

Łatwiejsze jednak będzie przeprowadzenie ewakuacji bez dodatkowego obciążenia i przy 

mniejszych gabarytach poszkodowanego. Gdy GSR ujrzy pojawiających się w którymś 

z okien strażaków, powinna natychmiast przystawić do tego okna drabinę (o ile drabina nie 

jest już ustawiona w odpowiednim miejscu, gdy grupa posiada odpowiednie informacje 

odnośnie lokalizacji poszkodowanego). Przeprowadzając ewakuację, należy stosować się 

do następujących zaleceń: 

1. Drabina powinna być ustawiona pod samym oknem, aby nie wystawała nad parapet. 

Powinna być również zabezpieczana na dole przez strażaka(-ów). 

2. Gdy ratownik na drabinie sięga, aby chwycić poszkodowanego, ratownik w oknie łapie 

za spoczywające na podłożu nogi poszkodowanego i podnosi w górę, aby pomóc 

w przetransportowaniu poszkodowanego na drabinę. 

3. Ratownik na drabinie „przejmuje” poszkodowanego umieszczając swą rękę pod jednym 

z ramion. Poszkodowany powinien leżeć tak, aby jego głowa zajmowała miejsce po jednej 

ze stron przystawionej do okna drabiny. W ten sposób będzie leżał nieco ukośnie 

względem osi drabiny, a jedna z jego rąk usytuowana będzie wyżej od drugiej. Ratownik 

na drabinie powinien umieścić swą rękę pod niższą ręką poszkodowanego. Dla 

zabezpieczenia cięższego poszkodowanego, ratownik może umieścić rękę między jego 

ramieniem a głową. Koordynując swe działania, ratownicy powinni umieścić 

poszkodowanego w poprzek drabiny. 

4. Gdy poszkodowany spoczywa zabezpieczony na drabinie przez ratownika, ratownik 

w oknie może przytrzymywać poszkodowanego, ułatwiając ratownikowi na drabinie 

zajęcie odpowiedniej pozycji (np. przełożenie ręki pod ramię cięższego 

poszkodowanego). W tym momencie komunikacja między ratownikami staje się 

niezwykle istotna. Ratownicy powinni w sposób ciągły koordynować wszystkie 

czynności, gdyż na pogorszenie komunikacji między nimi mogą wpłynąć pewne czynniki, 

jak: zaparowanie wizjera maski aparatu ODO, dym wydostający się z okna, z którego 

prowadzona jest ewakuacja lub z okna niższego itp.. 

5. Podczas schodzenia przez ratownika po drabinie i transportowania poszkodowanego, 

większość ciężaru tego ostatniego powinna spoczywać na drabinie. Dla zachowania 

stabilności, ratownik powinien schodzić pokonując jednocześnie jeden szczebel drabiny. 

Należy w tym momencie zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić 

do zazwyczaj poważnego w skutkach upadku dwóch osób z pewnej wysokości. 
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6. Przy zbliżaniu się ratownika do podłoża, strażacy zabezpieczający drabinę powinni pomóc 

w ewakuacji, podając ratownikowi liczbę szczebli, jakie zostały do pokonania. Powinni 

również pomóc w odebraniu poszkodowanego i ułożeniu na podłożu. 

Czasem zachodzi konieczność rozstawienia drabiny pod większym kątem względem 

ściany, np. 80º. Może to być spowodowane bliskością drugiej ściany w przestrzeni między 

budynkami lub koniecznością ominięcia przewodów elektrycznych itp. W taki przypadku, 

większość ciężaru poszkodowanego spoczywa na ramionach ratownika, który może nie być 

w stanie utrzymać całego ciężaru. Istnieje parę sposobów na zapewnienie bezpieczniejszej 

ewakuacji przy taki rozstawieniu drabiny, w tym: 

• rozstawienie drugiej (lub trzeciej) drabiny obok pierwszej, aby dodatkowy ratownik (lub 

ratownicy) mogli pomóc w bezpiecznym transporcie poszkodowanego na ziemię, 

• przymocowanie liny lub uprzęży do poszkodowanego przez ratownika znajdującego się 

w oknie. W ten sposób ratownik w oknie będzie mógł przejąć część ciężaru ewakuowanej 

osoby.[25] 

       
Zdjęcie 22,23: Kolejne etapy ewakuacji poszkodowanego po drabinie (sposób 1) to: 

usytuowanie ratownika 1 na drabinie, ratownik 1 chwyta poszkodowanego za nogi, 
pozostali ratownicy pomagają w podniesieniu poszkodowanego, poszkodowany 
na drabinie, transportowanie poszkodowanego w dół po drabinie. Dzięki uprzejmości 
PennWell Books, 2003. zdjęcia: Hervas Kolomay [25] 
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Zdjęcie 24: Kolejne etapy ewakuacji poszkodowanego po drabinie (sposób 2) to: 

przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji, przemieszczenie poszkodowanego 
na drabinę, transport w dół po drabinie. Dzięki uprzejmości PennWell Books, 2003. 
zdjęcie: Hervas. [25] 

 
5.2.7 Ewakuacja poszkodowanego z niższego poziomu 

Akcja ratownicza, podczas której zachodzi potrzeba przeprowadzenia ewakuacji 

z poziomu niższego od poziomu, na którym znajdują się ratownicy, może być jedną 

z najtrudniejszych akcji. Warunki na miejscu zdarzenia mogą często zniweczyć wysiłki 

ratowników, szczególnie, gdy nie opanowali oni w dostatecznym stopniu technik i metod 

przeprowadzania tego typu ewakuacji. Częstym przypadkiem stwarzającym konieczność 

prowadzenia tego typu działań, jest wpadnięcie przez otwór w podłodze lub po zarwaniu się 

podłogi do pomieszczenia znajdującego się poniżej. Wiąże się to z wieloma zagrożeniami dla 

poszkodowanego, które mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt akcji ratowniczej. Przede 

wszystkim trzeba liczyć się z upadkiem z pewnej wysokości oraz możliwością uszkodzenia 

sprzętu ochronnego i wyposażenia osobistego. Może to oznaczać, iż strażak nie będzie mógł 

wezwać pomocy ani pomóc w swej ewakuacji. Skoro konstrukcja poddała się pod ciężarem 

strażaka, można zakładać, iż w poniższym pomieszczeniu panują niekorzystne warunki 

pożarowe. Trzeba też uważać, aby również nie znaleźć się na poniższym poziomie, 

np. w wyniku wpadnięcia przez otwór. Aby przygotować się odpowiednio do takiej sytuacji 

należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przede wszystkim należy znać techniki i sposoby 

wydobywania poszkodowanego z poziomu poniżej. Przy tego typu działaniach bardzo dobrze 

zdaje egzamin węzeł kajdankowy, o którym mówiono w poprzednim podrozdziale. Pomaga 

on ułatwić transport poszkodowanego po płaskiej powierzchni oraz w górę. Poszkodowany 

jest wtedy wciągany za ręce, na których węzeł jest zaciskany. Jak wcześniej wspomniano jest 

to węzeł samozaciskowy, więc będzie pod wpływem ciężaru poszkodowanego, sam 



 123

zabezpieczał się przed poluźnieniem i spadnięciem z rąk poszkodowanego. Szczególnie 

w niżej podanych przypadkach zaleca się wykorzystanie węzła kajdankowego: 

• strażak jest uwięziony i odniósł obrażenia, jest przytomny, lecz nie może się poruszać lub 

pokonać obszar zagruzowany lub też przemieścić się w górę po schodach. 

• strażak jest uwięziony i nieprzytomny, znajduje się w przestrzeni ograniczonej, 

przestrzeni powstałej po zawaleniu lub piwnicy bez klatki schodowej, z której można 

skorzystać. 

Z kolei, powinno się rezygnować z tej techniki, gdy: 

• istnieje ryzyko zawalenia się/runięcia w pobliżu lokalizacji poszkodowanego. 

• warunki pożarowe nie pozwalają na użycie liny w miejscu działań. 

• personel przeprowadzający akcję ratowniczą nie jest dostatecznie przeszkolony. 

• niewystarczająca ilość strażaków przeprowadza akcję ratowniczą. 

Przed podjęciem działań należy rozważyć zagadnienia takie, jak: 

- czy istnieje ryzyko ponownego zawalenia się/runięcia? 

- jakie są warunki pożarowe i czy istnieje konieczność wykorzystania linii gaśniczej 

do zabezpieczenia działań? 

- jaki jest rodzaj konstrukcji (czy budynek/obszar jest konstrukcją lekką czy ciężką 

i wytrzymałą)? 

- z jakiej wysokości i dlaczego strażak spadł? 

- jakie jest zapotrzebowanie na zapasowe źródła powietrza? 

- na ile stabilny jest otwór? Czy potrzeba szalować, stemplować, wzmacniać konstrukcję? 

- czy działania ratownicze na miejscu zdarzenia są w odpowiedni sposób skoordynowane? 

- czy można liczyć na ciągłe rozpoznanie zewnętrzne i ocenę rozmiaru zdarzenia? 

Przy prowadzeniu ewakuacji w niższego poziomu z wykorzystaniem węzła 

kajdankowego, trzeba pamiętać o ciągłej ocenie warunków stabilności i wytrzymałości 

konstrukcji, aby unikać sytuacji zagrożenia dla ratujących. Elementem, który mógłby 

w sposób istotny ułatwić to zadanie, jest wykorzystanie planu obiektu w procesie rozpoznania 

i oceny sytuacji. Często ciężko jest pozyskać tego typu informacje, jednak warto postarać się, 

aby w miarę możliwości zbierać lub tworzyć samemu takie dokumenty. Pozwoli to na lepszą 

i sprawniejszą ocenę warunków konstrukcyjno-wytrzymałościowych obiektu, zwiększając 

tym samym poziom bezpieczeństwa strażaków pracujących w strefie niebezpiecznej. Ponadto 

ważne jest, aby w pewnych strategicznych obiektach (np. obiekty produkcyjno-magazynowe, 

obiekty z kategorii zagrożenia ludności) przeprowadzać w miarę regularne ćwiczenia dla 

wszystkich zmian służbowych Jednostek, które zabezpieczają dany teren. Znajomość obiektu 

oraz jego przeznaczenia wraz z posiadaniem planu obiektu, który można wykorzystać 
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podczas działań ratowniczo-gaśniczych, są czynnikami, które niejednokrotnie mogą pozwolić 

uniknąć ciężkich lub śmiertelnych wypadków wśród strażaków.  

Przebieg akcji ratowniczo-ewakuacyjnej z niższego poziomu powinien być starannie 

zaplanowany, gdyż wśród wielu trudności napotykanych w czasie takich działań, zawsze 

występuje kilka stałych i problemowych elementów. Konieczność wydobycia 

poszkodowanego z niższego poziomu może być rezultatem dwóch sytuacji: 

- poszkodowany znajdywał się na danym poziomie w momencie nagłego zdarzenia, które 

spowodowało jego stan wymagający udzielenia pomocy przez strażaków. 

- poszkodowany wpadł przez istniejący lub powstały pod ciężarem otwór i wpadł 

do pomieszczenia poniżej z pewnej wysokości. 

Oprócz pewnych czynności, które zostały opisane wcześniej, dochodzi kolejna – trzeba 

poszkodowanego wydobyć z niższego poziomu na poziom wyższy. W zależności 

od warunków na miejscu zdarzenia, może się to okazać zadaniem bardzo trudnym, gdyż: 

- musimy wprowadzić ratownika (lub ratowników) do poniższego pomieszczenia, 

- czasami istnieje konieczność powiększenia otworu do celów ewakuacji, 

- mała stabilność i wytrzymałość obiektu lub jego części może stanowić dodatkowe 

zagrożenie, szczególnie gdy powstaje lub jest wykonywany otwór w podłodze/suficie/dachu. 

- przemieszczanie strażaka z wyposażeniem osobistym może być bardzo trudne, ze względu 

na wymagany do tej czynności duży nakład sił fizycznych, 

- warunki pożarowe i zadymienia mogą wręcz uniemożliwić podjęcie skutecznej akcji 

ratowniczej związanej z ewakuacją z niższego poziomu. Powstanie otworu w podłodze może 

często doprowadzić do przemieszczania się gazów pożarowych oraz zadymienia, tym samym 

powodując szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na inne poziomy (kondygnacje). 

Podczas prowadzenia tego typu akcji należy wykorzystywać drabiny, dla ułatwienia 

transportu poszkodowanego w górę. Drabina pomoże w transporcie poszkodowanego w górę 

za pomocą lin (węzła kajdankowego). Czasem strażakom wydawać się może, że wyciągnięcie 

drabiny z poszkodowanym z otworu może wspomóc działania ratownicze. Należy jednak 

pamiętać, że ciężar strażaka spowodował poddanie się i zniszczenie konstrukcji, to grupa 

strażaków wyciągająca go może obciążyć konstrukcję w takim stopniu, że dojdzie 

do ponownego zawalenia się/runięcia, czasem nawet całkowitego. Skoro ratujący byli 

w stanie przejść przez otwór w podłodze, to poszkodowany powinien również zmieścić się 

w nim podczas transportu w górę. Nie należy wyciągać drabiny, gdyż można w ten sposób 

pozbawić ratowników jedynej drogi ucieczki w przypadku nagłego pogorszenia się warunków 

na miejscu zdarzenia. W przypadku gęstego zadymienia, drabina okaże się również punktem 

odniesienia wskazującym wyjście. Gdy zachodzi potrzeba oddalenia się od punktu wejścia 

i drabiny, można wykorzystać jedną z bocznic do przywiązania liny, która ułatwi odnalezienie 
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drogi powrotnej. Poniżej podano kolejne etapy przeprowadzania akcji ratowniczo-

ewakuacyjnej z wykorzystaniem węzła kajdankowego: 

1. Ocenić stabilność konstrukcyjną obiektu. W miarę przemieszczania się ratowników 

w strefie niebezpiecznej do lokalizacji, w której znajduje się poszkodowany, należy 

w sposób ciągły przeprowadzać rozpoznanie, zwracając uwagę na rozmiar obiektu 

i zdarzenia oraz ocenę sytuacji. Jeżeli powodem wypadku było wpadnięcie strażaka przez 

podłogę do poniższego pomieszczenia, spowodowane osłabieniem wytrzymałości 

konstrukcji przez działanie ognia, należy zwracać bardzo dużą uwagę, aby nadmierny 

ciężar strażaków oraz wykorzystywanego przez nich wyposażenia nie spowodował 

ponownego zniszczenia konstrukcji podłogi. 

2. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy wzmocnić konstrukcję podłogi poprzez 

wykorzystanie drabin, drzwi z wnętrza obiektu, drewnianych palet transportowych lub 

innych odpowiednich przedmiotów wystarczająco wytrzymałych, aby utrzymać i rozłożyć 

ciężar strażaków prowadzących w danym obszarze działania. 

3. Zapewnić dwie linie gaśnicze. Pierwsza z nich, kończąca się w pobliżu otworu będzie 

służyła do zabezpieczania ratowników znajdujących się na wyższym poziomie (z którego 

podejmowana jest akcja gaśnicza), natomiast druga linia zabezpieczy ratowników, którzy 

zejdą na poziom niższy i będą udzielali bezpośredniej pomocy poszkodowanemu 

i transportowali go w górę (ta linia gaśnicza powinna być dłuższa od linii pierwszej). Przy 

pożarach w obiektach, każde zawalenie się/runięcie powoduje tworzenie nowych dróg 

przemieszczania się i rozprzestrzeniania dla pożaru. Należy też pamiętać, że otwór 

powstały po zawaleniu się podłogi pod ciężarem strażaka lub wykonany dla potrzeb 

prowadzenia akcji ratowniczej, nie będzie się różnił od otworu, jaki wykonuje się np. 

w dachu w celu prowadzenia wentylacji. Będzie on powodował przemieszczanie się 

w tym kierunku ognia, gazów pożarowych oraz zadymienia. Mimo, iż w początkowej 

fazie akcji warunki pożarowe mogą wyglądać na bezpieczne, to w pewnym momencie, 

podczas trwania akcji, może dojść do nagłego pogorszenia się sytuacji. W związku 

z powyższym należy rozważyć konieczność i celowość wykonania kolejnego otworu 

w innej części obiektu, który spowoduje przemieszczanie się pożaru w tamtą stronę. 

4. Przygotować liny ratownicze, węzły kajdankowe oraz ratowników. W tym miejscu warto 

polecić wykorzystanie lin o różnych kolorach, co umożliwi rozróżnienie lin 

wykorzystanych do przeprowadzenia ewakuacji (zaleca się bowiem wykorzystanie 

co najmniej dwóch lin z węzłami kajdankowymi). Jest to rada, która może pomóc podczas 

prowadzenia działań w warunkach dobrej widoczności, jednak w zadymieniu może 

okazać się niestosowna. Przygotowania powinny przebiegać w określony sposób. Jeden ze 

strażaków powinien odnaleźć środek liny i w tym miejscu zawiązać węzeł kajdankowy 
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(sposób przedstawiono wcześniej). Pętle węzła powinny być na tyle duże, aby ratownik 

znajdujący się poniżej mógł z łatwością założyć je na ręce poszkodowanego. Wtedy 

dowódca lub cała GSR po szybkiej konsultacji powinien określić w miarę równomierny 

sposób rozstawienia ratowników dookoła otworu, przypominając jednocześnie 

o zwracaniu ciągłej uwagi, aby nie wpaść podczas prowadzenia działań przez otwór 

do poniższego pomieszczenia. Zadaniem dowódcy będzie ocena stabilności 

i wytrzymałości podłogi. 

5. Ustawić w otworze drabinę, sięgającą od podłoża w poniższym pomieszczeniu do otworu 

na poziomie wyższym. Zapewni to ratownikom bezpieczniejsze wejście i wyjście 

(ewakuację). Istnieją inne metody schodzenia w dół przez otwór w podłodze, jednak nie 

zawsze charakteryzują się one odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. Jeżeli 

poszkodowany jest przytomny i nie wymaga uwolnienia może sam wejść po drabinie, 

co jest sposobem najszybszym i najbezpieczniejszym. Za każdym razem drabinę powinien 

zabezpieczać jeden strażak, znajdujący się u jej szczytu przy otworze. Pozwoli to uniknąć 

ślizgania się drabiny, chwiania, przechylania itp., co mogłoby znacznie utrudnić sytuację. 

6. Jeżeli poszkodowany nie jest w stanie sam dokonać ewakuacji, powinno się mu na pomoc 

wysłać co najmniej dwóch ratowników wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz linię 

gaśniczą do zabezpieczenia terenu działań ratowniczych. Zaleca się aby ratownicy 

zabierali następujący sprzęt: przenośną radiostację, linę poszukiwawczą, latarki, linię 

gaśniczą do zabezpieczenia przed ogniem (jeżeli jest wymagana) oraz kamerę 

termowizyjną. 

7. Wykonać odpowiednie czynności ratownicze po odnalezieniu poszkodowanego. Oto lista 

niektórych czynności, których wykonanie może okazać się potrzebne: 

- przeprowadzić przeszukanie połączone z natarciem na pożar, 

- uwolnić poszkodowanego z zaplątań lub innych „pułapek”, 

- wykonać technikę przeciągania/przenoszenia strażaka do miejsca rozstawienia drabiny, 

- nieprzytomnemu poszkodowanemu zdjąć z pleców uprząż aparatu ODO nie zdejmując 

jednocześnie maski. Może być to potrzebne w celu zredukowania ciężaru lub gabarytów, 

aby poszkodowany mógł być ewakuowany. 

8. Zaleca się, aby ratownik zszedł po drabinie trzymając już gotową linę z węzłem 

kajdankowym. Jeżeli zadymienie nie jest duże, ratownik może opuścić linę z węzłem 

przez otwór, co pozwoli zaoszczędzić trochę czasu. Metodę ewakuacji za pomocą liny 

z węzłem kajdankowym można przeprowadzać wykorzystując jedną lub dwie liny. 

Decyzja o liczbie użytych lin będzie zależna od ich posiadanej ilości, ilości ratowników 

na wyższym poziomie, ich siły (i stopnia zmęczenia) oraz ciężaru poszkodowanego 
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(z wyposażeniem). Przy wykorzystywaniu liny i węzła kajdankowego, skuteczność 

przyjętej metody ocenić można dopiero po wykonaniu próby przeprowadzenia ewakuacji. 

9. Zabezpieczyć pętle węzła na nadgarstkach poszkodowanego. Każda lina z węzłem 

zawiązanym po środku będzie miała dwa końce, które trzymane będą na wyższym 

poziomie przez 2 do 4 ratowników, w zależności od ilości lin. Pozwoli to zmniejszyć dwu 

lub czterokrotnie ciężar poszkodowanego, jaki będzie musiał podnieść każdy 

z ratowników. Wpłynie również na bardziej równomierne rozłożenie obciążenia 

na wyższym poziomie (np. jeżeli poszkodowany z wyposażeniem waży 100 kilogramów, 

to każdy z ratowników, rozstawionych równomiernie wokół otworu, musiałby podnieść 

50 kg w przypadku wykorzystywania jednej liny lub 25 w przypadku dwóch lin.) 

10. Oprzeć poszkodowanego o drabinę i jeżeli posiada on aparat ODO obrócić go o 90º 

na bok, aby elementy aparatu nie zahaczały o szczeble drabiny podczas transportu w górę. 

11. Ratownicy znajdujący się na dole powinni zająć pozycje umożliwiające im pomoc 

w transporcie poprzez pchanie w górę poszkodowanego opartego o drabinę i wciąganego 

przez ratowników znajdujących się na górze. Jest to czynność, która znacznie ułatwi całą 

operację. Bowiem gdy nie można wspomóc działań z niższego poziomu, mogą wystąpić 

trudności w ewakuacji, nawet przy użyciu dwóch lin z węzłami kajdanowymi. 

12. Porozumiewać się w ustalony sposób, aby koordynować działania. Oto przykład: 

Ratownicy na niższym poziomie: Podać węzeł pierwszy! 
Gdy węzeł zostanie zabezpieczony na rękach poszkodowanego: 
Ratownicy na niższym poziomie: Zabezpieczyć! (Ratownicy na wyższym poziomie powinni 
pociągnąć za liny, aby je naprężyć i zacisnąć węzeł. Jeżeli zachodzi potrzeba poluźnienia lin: 
Poluźnić! 
Ratownicy na niższym poziomie: Podać węzeł drugi! (O ile jest wykorzystywany). 
Po zabezpieczeniu: 
Ratownicy na niższym poziomie: Zabezpieczyć! 
W tym momencie obydwa węzły są zabezpieczone na rekach poszkodowanego i jest 
on przygotowany do transportu w górę i wydobycia przez otwór. 
Ratownicy na niższym poziomie: Gotowi, teraz! (po wydaniu tego polecenia ratownicy 
na dole pchają poszkodowanego w górę natomiast ratownicy na górze jednocześnie ciągną 
za liny). 

Każda akcja ratownicza, w której zachodzi potrzeba wysyłania dodatkowych 

ratowników do poszkodowanego, użycia dodatkowego sprzętu, prowadzenia koordynacji 

w pogarszających się warunkach na miejscu zdarzenia, może okazać się akcją nieudaną. 

Powodem tego będzie o wiele większe prawdopodobieństwo zaistnienia negatywnych 

czynników, jak: wzmożona i niezrozumiała komunikacja, większe ryzyko wypadku czy 

odniesienia obrażeń, zmęczenie, złe warunki pożarowe i konstrukcyjne itp. Sprawdzonym 

sposobem na poprawienie wyników jakichkolwiek złożonych działań ratowniczo-gaśniczych 

są szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne.[25] 
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5.2.8 Akcja ratownicza w ograniczonej przestrzeni 

Ograniczoną możemy nazwać przestrzeń, w której możliwe będzie przemieszczanie się 

tylko jednego ratownika jednocześnie. Może być to korytarz, przejście między półkami lub 

obiektami czy tez przestrzeń powstała po zawaleniu się/runięciu, czasem ograniczona 

dodatkowo z góry. Istnieje kilka metod pomagania poszkodowanym znajdującym się w takich 

miejscach. 

Pierwsza z metod nie wymaga użycia jakiegokolwiek wyposażenia i opiera się w całości 

na wykorzystaniu siły fizycznej ratowników. Zakładanym miejscem lokalizacji 

poszkodowanego jest miejsce pod oknem na końcu wąskiego korytarza (przestrzeń 

ograniczona ścianami). Ratownicy wchodzą przez okno przy wykorzystaniu drabiny. 

Poniższa metoda sprawdziła się jako jedna z bezpieczniejszych i najskuteczniejsza. 

1. Po wejściu przez okno ratownik 1 przemieszcza się nad poszkodowanym leżącym głową 

w stronę okna i odwraca się w jego stronę. 

2. Ratownik 1 powinien obrócić poszkodowanego twarzą do góry i ułożyć na aparacie ODO. 

Najłatwiej obrócić poszkodowanego łapiąc za ręce i/lub biodra, aby obracać całe ciało. 

Można złapać za odzież ochronną czy też uprząż aparatu. 

3. Ratownik 1 ciągnie za uprząż aparatu aby doprowadzić poszkodowanego do pozycji 

siedzącej i zrobić miejsce ratownikowi 2.  

4. Ratownik 2 wchodzi przez okno i zajmuje pozycje kucającą przy oknie. Opiera się 

plecami (butlą aparatu) o przestrzeń pod oknem. Stopy powinny być w całości oparte 

o ziemię a kolana zgięte w ten sposób, aby móc posadzić na nich poszkodowanego. 

5. Ratownik 1 przemieszcza ofiarę między kolana ratownika 2, a następnie podnosi 

poszkodowanego w górę. Aby móc podnieść poszkodowanego wyżej, należy złapać 

za uprzęże jego aparatu a następnie przesunąć dłonie w dół na wysokość klatki piersiowej 

i tam chwycić, a następnie rozpocząć podnoszenie. 

6. Ratownik 2 łapie za uprząż biodrową aparatu poszkodowanego i pomaga w posadzeniu 

poszkodowanego na swoich kolanach. 

7. Na komendę „Gotów? Gotów! Teraz!” poszkodowany jest podnoszony w górę i sadzany 

na kolanach ratownika 2. 

8. Ratownik 2 powinien nieco przesunąć tułów w którąś stronę, aby nie został uderzony 

butlą aparatu poszkodowanego. 

9. Następnie, w zależności od ilości miejsca w przestrzeni ograniczonej, ratownik 1 może 

przykucnąć i zarzucić nogi poszkodowanego na swe ramiona lub złapać pod kolanami 

(chwytem „taczka”). 

10. Aby po raz kolejny podnieść poszkodowanego, po komendzie koordynującej wysiłki 

ratowników, ratownik 1 podniesie poszkodowanego łapiąc za dolną część tułowia. W tym 
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samym czasie ratownik 2 powinien pchać poszkodowanego w górę obiema rękami (dłonie 

powinny być zaciśnięte w pięści dla zmniejszenia prawdopodobieństwa doznania kontuzji 

nadgarstka czy ręki). Najlepiej, gdy na zewnątrz na drabinie znajduje się kolejny strażak, 

który może pomóc w podnoszeniu poszkodowanego i ewakuacji na zewnątrz. 

Poszkodowany będzie przemieszczany głową do przodu i twarzą w górę. 

11. Po tym jak poszkodowany został umiejscowiony na parapecie, powinien zostać obrócony 

twarzą w dół, zanim zostanie przetransportowany na zewnątrz. Aby przeprowadzić 

tą czynność z okna na drugim piętrze, wymagane będą: 

• rozstawienie mechanicznej drabiny lub podnośnika do okna i przetransportowanie 

poszkodowanego na dół w koszu. 

• lub wykorzystanie drabiny przenośnej i metody ewakuacji „głową w przód”. W takim 

wypadku należy obrócić poszkodowanego twarzą w dół przed ewakuacją z okna. 

Jeżeli poszkodowany znajduje się w obiekcie i leży nogami w stronę okna, należy 

podjąć następujące czynności: 

1. Po wejściu przez okno ratownik przemieszcza się nad poszkodowanym. 

2. Ratownik odwraca się w stronę okna i podnosi poszkodowanego, a następnie zdejmuje 

poszkodowanemu aparat ODO. 

3. Chwytając poszkodowanego, ratownik podnosi go i usadza na parapecie. 

4. Kolejnym krokiem jest transport poszkodowanego na ziemię przy wykorzystaniu drabiny 

mechanicznej lub przenośnej. Można wykorzystać sposób przedstawiony wcześniej, 

polegający na ewakuacji poszkodowanego głową w przód przez okno i po drabinie w dół. 

Podczas wykonywania ewakuacji w opisanych powyżej warunkach ograniczonej 

przestrzeni, można również wykorzystać linę, aby ułatwić ewakuację, szczególnie 

w przypadku, gdy poszkodowany jest dosyć ciężki, trudno jest go pewnie chwycić lub 

ratownicy są zmęczeni. Poprzez obwiązanie poszkodowanego jednym z końców liny 

i przeprowadzenie drugiego końca wokół szczebla drabiny, w sposób opisany wcześniej, 

można na komendę dokonać ewakuacji, wykorzystując do pomocy siłę ratowników 

ciągnących za linę i ubezpieczających opuszczanie poszkodowanego. Siła ratowników 

pracujących z liną może niemal w pełni zastąpić siłę ratowników pracujących wewnątrz 

obiektu przy poszkodowanym. Ci drudzy pomogą wtedy w odpowiednim usytuowaniu 

poszkodowanego na parapecie i zabezpieczeniu go podczas początkowej fazy ewakuacji.[25] 

 

5.2.9 Podsumowanie 

Należy na koniec dodać jeszcze kilka zdań komentarza do niniejszego rozdziału. 

Opisane w nim metody, szczególnie dotyczące transportowania strażaka na różne sposoby, 

stworzone są z myślą o sytuacjach, w których ewakuacja inną, zazwyczaj używaną drogą, nie 
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będzie możliwa. Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, iż omówione techniki 

wykonywane będą w pośpiechu i przy dużym obciążeniu psychicznym. Wielokrotnie mogą 

również być „ostatnią deską ratunku” dla poszkodowanego, ale i dla ratowników. Wiemy 

doskonale, iż przed podjęciem jakiejkolwiek akcji ewakuacyjnej zawsze najpierw dbamy 

o bezpieczeństwo poszkodowanego. Jako analogię można tu podać akcję ratownictwa 

drogowego po wypadku samochodowym. Poszkodowanemu przed wydobyciem z auta należy 

udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jeżeli jednak wystąpi zagrożenie życia 

poszkodowanego (i ratowników), należy wtedy, o ile jest to wykonalne, jak najszybciej 

ewakuować poszkodowanego (np. gdy nastąpił wyciek paliwa i może dojść do wybuchu). 

Podobnie jest z akcjami ratowniczymi w płonących obiektach podczas udzielania pomocy 

poszkodowanemu strażakowi. Jeżeli strażak musi być ewakuowany przez ratowników, jest 

niemal pewne, że potrzebował będzie pomocy medycznej. Niemniej prawdopodobne jest 

również, że działania będą prowadzone w środowisku zagrażającym zdrowiu i życiu. 

W takich okolicznościach należy jak najszybciej zlikwidować zagrożenie poprzez 

opuszczenie wraz z poszkodowanym strefy niebezpiecznej i dopiero wtedy udzielić 

mu pomocy medycznej. Czasami jednak sytuacja na miejscu zdarzenia pozwala 

na przeprowadzenie akcji ratowniczej w sposób zgodny z ogólnymi procedurami (a nie 

w sposób awaryjny). Wtedy bezwzględnie należy przestrzegać powszechnie przyjętych 

zasad.[30] 
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ROZDZIAŁ VI - Koncepcja tworzenia Grup Szybkiego Reagowania w polskich 

warunkach funkcjonowania JRG oraz propozycja szkolenia. 

 

Omówiono do tej pory szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem Grup Szybkiego 

Reagowania w działalności straży pożarnych. Przedstawiony stan rzeczy jest 

odzwierciedleniem głównie rzeczywistości amerykańskiej, miejscami podane zostały różne 

zalecenia oraz istotne uwagi. Wiele z opisanych rozwiązań niesie ze sobą konieczność 

istotnych zmian. Nie wszystkie można w pełni przenieść i wdrożyć w polskich warunkach. 

Jednak jest pewien obszar zagadnień związanych z RIT, który powinien zostać wdrożony 

w działalności taktycznej PSP w celu poprawy stanu bezpieczeństwa strażaków 

prowadzących działania przy pożarach, gdyż jak dotąd nie opracowano odpowiedniego 

systemu procedur postępowania i zasad, który zauważalnie wpływałby na zmniejszenie 

ryzyka wiążącego się z wewnętrznymi działaniami gaśniczymi. Oczywiście nie można 

powiedzieć, że nie zostało zrobione nic – wręcz przeciwnie. Istnieje szereg przemyślanych 

i przydatnych zasad i metod prowadzenia działań, służących jako solidna podstawa, należy 

jednak uzupełnić je w oparciu o analizę dotychczasowego stanu wypadkowości oraz badania 

przyczyn takiego stanu, a także bazować na bogatym doświadczeniu strażaków spoza naszego 

kraju. Na obecnym etapie, można podjąć się wykazania istniejących już rozwiązań 

poprawiających bezpieczeństwo oraz pewnych braków w kompleksowym podejściu do sztuki 

ratowania strażaków. 

Wśród zasad poprawiających bezpieczeństwo, przyjętych do stosowania w PSP, 

niewątpliwie należy wymienić poniższe: 

• odpowiednią strukturę dowodzenia, pozwalającą na pełnienie nadzoru nad zastępami czy 

odcinkami bojowymi przez przydzielonych im dowódców, 

• szkolenie obejmujące co najmniej podstawowe wiadomości oraz metody i techniki działań 

ratowniczo-gaśniczych, pracy ze sprzętem specjalistycznym, ochronnym, techniki 

ratowania i samoratowania, 

• stosowanie systemu partnera – „buddy system”, występujące w PSP, polegające 

na podziale zastępu na roty (najczęściej dwuosobowe), które mają za zadanie pracować 

w grupie, 

• wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu do działań oraz stosowanie technik z wielu 

obszarów ogólnie rozumianego ratownictwa (techniczne, wysokościowe, medyczne itp.). 

• posiadanie procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń oraz opisujących metodykę 

postępowania przy określonych rodzajach zdarzeń (ratownictwo chemiczne, drogowe, 

wysokościowe itp.).  
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• stosowanie pewnych elementów, pozwalających usprawnić działania i zmniejszyć 

związane z nimi ryzyko (wykorzystanie sygnalizatorów bezruchu, wyposażanie rot 

i zastępów wchodzących do działań w sprzęt ODO, radiostacje, latarki, sprzęt burzący 

itp., wykorzystanie lin poszukiwawczych, wykorzystanie sprzętu ratownictwa 

medycznego w działaniach, wykorzystywanie kilku kanałów łączności radiowej 

do prowadzenia korespondencji związanej z działaniami gaśniczymi, dosyć częste 

przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń i ciągłe „odświeżanie” wiedzy i umiejętności) 

Powyższe elementy, wynikające z przemyślanego podejścia i doświadczenia, stanowią 

pewien obszar absolutnie podstawowych rozwiązań w działalności służby pożarniczej. 

Większość wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas działań, jednak część stanowią 

elementy, na które tematyka Grup Szybkiego Reagowania kładzie dużą uwagę. Jest to między 

innymi dowodzenie GSR, wykorzystanie elementów ewidencji (sygnalizatory, kryptonimy) 

lub wiele różnego rodzaju technik, procedur i metod działania. Istnieją jednak pewne obszary 

wymagające przeanalizowania i usprawnienia. Ciężko jest wprawdzie mówić o rozpoczęciu 

tworzenia i wykorzystywania przy działaniach GSR wzorowanych w całości na przykładzie 

Stanów Zjednoczonych i amerykańskich strażaków. Jednak nasi dosyć doświadczeni koledzy 

po fachu mogą się z nami podzielić pewnym słusznym podejściem do sprawy: należy 

przygotowywać personel straży pożarnych na ewentualność niesienia pomocy kolegom. 

Należy również przy tym zwracać uwagę na szereg istotnych czynników. Próbując zatem 

wyobrazić sobie wprowadzenie zagadnień RIT do działalności taktycznej PSP, trzeba 

wypracować odpowiednie podejście do wymienionych poniżej zagadnień. 

 

6.1 Dostępność personelu na potrzeby Grup Szybkiego Reagowania 

Zapewnienie odpowiedniej liczby osób, które miałyby zajmować się dbaniem 

o bezpieczeństwo pozostałych strażaków, wymaga pewnej liczebności reagujących 

na zgłoszenia jednostek. Przyjmując zasadę 2 w środku/2 na zewnątrz, należałoby zwrócić 

uwagę na pewne zagadnienia. Przy wezwaniu jednego pojazdu do zdarzenia, obsada jednego 

samochodu gaśniczego musiałaby liczyć 4 osoby (kierowca, dowódca, 2 ratowników). 

Zakładając, iż w przypadku nagłej konieczności wprowadzenia zastępów do działań (np. przy 

realnej szansie ocalenia zagrożonego życia) kierowca byłby w stanie podjąć się 

uczestniczenia w bezpośrednich działaniach ratowniczych lub gaśniczych, można opracować 

procedurę działania dla jednego zastępu w takim przypadku. Przykładowo, podczas wejścia 

roty gaśniczej do działań, kierowca, po zapewnieniu nawodnienia linii gaśniczej mógłby 

służyć za członka grupy „2 na zewnątrz” wraz z dowódcą zastępu, który przeprowadziłby 

w tym czasie rozpoznanie. Oczywiście warunki na miejscu zdarzenia mogłyby znacznie 
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przerastać możliwości takich sił pierwszego rzutu, jednak powyższy przykład ukazuje jedynie 

pewną metodologię działania. W rzeczywistości, polskie procedury dysponowania przewidują 

zawsze wysyłanie większej ilości sił i środków do zdarzeń (np. obiekty  

mieszkalne – 2 samochody gaśnicze i drabinę mechaniczną lub podnośnik, [31]). Ponadto, 

słuszne i przemyślane podejście do zdarzeń z udziałem poszkodowanych strażaków skutkuje 

w większości przypadków wysłaniem kolejnych sił i środków na miejsce zdarzenia. Należy 

również pamiętać o personelu ochotniczym. Szczególnie w miejscowościach właściwych 

terenowo dla danej OSP, przy zdarzeniu obecnych jest wielu strażaków – ochotników. 

Czasami liczba strażaków-ochotników jest równa liczbie strażaków PSP, czasem nawet 

większa. W przypadku wysłania większości sił z JRG do zdarzenia, natychmiast 

dysponowane są do jednostek zastępy ochotnicze w celu zabezpieczenia obszaru chronionego 

podczas tymczasowego braku dostępności sił i środków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 

Należy zatem szkolić zarówno personel zawodowy (koniecznie i priorytetowo) jak 

i ochotniczy (w miarę możliwości, ale sukcesywnie) w dziedzinie udzielania pomocy 

strażakom, samoratowania itp. Ponadto należy przeanalizować stan i możliwości i na tej 

podstawie stworzyć szereg procedur postępowania w określonych sytuacjach i nieustannie 

aktualizować je w oparciu o analizę wyników akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń 

i ćwiczeń. Wszystko to powinno pozwolić na skuteczne przeprowadzanie akcji Grupy 

Szybkiego Reagowania. Warto jednak przy tym pamiętać, iż uratowanie strażaka nie jest 

sprawą łatwą, prawie zawsze nie przebiega szybko, często poszkodowani zostają przy tym 

inni strażacy, niektórzy tracą życie próbując pomóc w nieodpowiedni sposób, a wielu z tych 

przypadków można by uniknąć stosując podejście do spraw bezpieczeństwa właściwe 

zwolennikom RIT.[32,33,34,35] 

 

6.2 Tworzenie procedur postępowania 

W celu usystematyzowania działalności GSR należałoby stworzyć szereg procedur 

obowiązujących podczas działań. Procedury te dotyczyłyby pewnej liczby zagadnień, 

z których część została przedstawiona w poprzednich rozdziałach. Poniżej znajduje się 

najczęściej pojawiające się zestawienie procedur działania w określonych sytuacjach: 

• Procedury dysponowania sił i środków do różnego rodzaju zdarzeń, 

• Podział zadań kolejnych zastępów pojawiających się na miejscu akcji, 

• Działania wstępne GSR w trybie gotowości bojowej, 

• Wzywanie pomocy przez poszkodowanego strażaka/grupę, 

• Rozpoczęcie i prowadzenie działań szybkiego reagowania, 

• Plan akcji ratowniczej, 

• Prowadzenie przeszukania, 
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• Rozwiązywanie problemów z aparatem ODO, 

• Postępowanie strażaka w przypadku zagubienia lub odłączenia się od grupy/partnera, 

• Postępowanie strażaka w przypadku zaplątania, 

• Postępowanie podczas forsowania przejść, 

• Samoratowanie przy wykorzystaniu liny, drabiny lub innymi sposobami 

• Postępowanie podczas uwalniania strażaka 

• Postępowanie podczas transportowania strażaka po powierzchni płaskiej, w górę, w dół 

• Prowadzenie działań poza obszarem miejskiego zaopatrzenia wodnego, 

• Prowadzenie działań w budynkach wysokich i wysokościowych, 

• Prowadzenie działań w piwnicach, podpiwniczeniach 

• itp... 

Niektóre z powyższych procedur są krótkie i zwięzłe. Inne szczegółowe, wyczerpujące 

szereg możliwości i przedstawiające różne scenariusze. Wszystkie jednak prezentują 

przemyślany sposób podejścia do zagadnienia, który powinien towarzyszyć nam stale, gdy 

staramy się unikać sytuacji mogących skończyć się obrażeniami lub śmiercią strażaka. 

W warunkach funkcjonowania polskich jednostek spotyka się niewiele tego typu procedur. 

Owszem, istnieją procedury dysponowania sił i środków do zdarzeń, są też procedury 

dotyczące akcji ratownictwa chemicznego, wodnego czy wysokościowego. W różnym 

stopniu to właśnie strażacy biorący czynny udział w akcjach ratowniczych związanych 

z powyższymi rodzajami ratownictwa, stworzyli procedury postępowania przy różnych 

zdarzeniach. Powinno się zatem wprowadzić szereg procedur podobnych do wymienionych 

powyżej. O ile w powyżej wspomnianych rodzajach zdarzeń biorą udział wyspecjalizowani 

w danej dziedzinie ratownicy, o tyle gaszenie pożarów było, jest i będzie zadaniem 

wszystkich strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym w Jednostkach  

Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego powinni oni wszyscy zadbać 

o swoje bezpieczeństwo i wspólnie zabezpieczać się przed często tragicznymi wypadkami 

poprzez opracowywanie metodyki podejścia do różnych możliwych sytuacji związanych 

z koniecznością udzielenia pomocy strażakowi. Procedury powinny być nieustannie 

sprawdzane i analizowane oraz doskonalone, aby przewidywały większą ilość sytuacji 

i pomagały określić właściwy sposób zachowania. Należy pamiętać, iż stres może 

spowodować, że nie będziemy pamiętali właściwej kolejności podejmowania odpowiednich 

działań. Posiadanie w takim momencie procedury, szczególnie w postaci przygotowanej 

wcześniej pisemnej listy czynności (np. zalaminowana kartka papieru w formacie A4 z daną 

treścią), pozwoli ułatwić podjęcie właściwych czynności. Należy na koniec wspomnieć 

o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Większość z amerykańskich strażaków zgodnie twierdzi, 
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że to właśnie szeroka współpraca wszystkich strażaków i wymiana doświadczeń oraz 

poglądów i informacji pozwoliła na tak dynamiczny rozwój tej tematyki. Należy rozwijać 

zagadnienia szybkiego reagowania w straży pożarnej i dzielić się pomysłami, aby wspólnie 

móc przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich obrażeń. 

Dobrze móc uczyć się z czyjegoś doświadczenia, które w przypadku Stanów Zjednoczonych 

jest niewątpliwie duże. Wskazuje nam to drogę postępowania – należy nawiązać 

ogólnokrajową współpracę w dziedzinie tworzenia i doskonalenia Grup Szybkiego 

Reagowania. Jednym z najważniejszych etapów implementacji tego zagadnienia będzie 

stworzenie procedur postępowania. 

 

6.3 Ewidencja personelu. Wzywanie pomocy 

Chcąc zawsze znać lokalizację oraz czynności podejmowane przez każdego strażaka 

na miejscu zdarzenia, należy wprowadzić przemyślany i sprawny system ewidencji, który 

będzie sprawdzał się w danych warunkach i dostosowany będzie do posiadanych możliwości. 

Najpraktyczniejszym, również pod względem finansowym, wydaje się być system oparty 

o identyfikatory osobiste oraz tablicę z markerem do zapisywania istotnych informacji 

podczas działań. Rola czynienia zapisów powierzona byłaby dowódcy zastępu (jako dowódcy 

GSR, nawet dwuosobowej) lub kierowcy, gdyby dowódca podejmował inne czynności. 

W tym drugim przypadku, tablica mogłaby zostać umieszczona w pobliżu mechanizmów 

obsługi autopompy (np. przymocowana w tej samej „skrytce” pojazdu pożarniczego), 

w kabinie załogi lub w innym dogodnym miejscu. Jakikolwiek z systemów zostałby wybrany, 

musi on przede wszystkim spełniać swe podstawowe funkcje, do których należy zapewnienie 

poniższych informacji: 

- ilu strażaków bierze udział w działaniach (gdzie się znajdują, do jakich zastępów należą, 

tożsamość poszczególnych strażaków)) 

- jakie są wykonywane przez nich czynności, 

- jakie są warunki w ich bezpośrednim oraz bliskim otoczeniu, 

- od jakiego czasu pracują w aparatach ODO. 

Jeżeli chodzi o wzywanie pomocy przez strażaków, powinno się w tej kwestii 

opracować metodykę postępowania, uwzględniającą istotne fakty. Pewne elementy już 

istnieją w działalności operacyjnej PSP. Należy wykorzystywać dwa lub więcej kanałów 

radiowych w przypadku działań bardziej złożonych, w celu uniknięcia zbyt dużego natężenia 

korespondencji na jednym kanale. Należy wyłącznie dla potrzeb działań prowadzonych przez 

GSR przydzielić oddzielny kanał. Powinien to być kanał, na którym zazwyczaj pracują 

radiostacje, aby nie utrudniać sytuacji. Powinno się wpłynąć na znajomość zasad prowadzenia 

korespondencji radiowej, szczególnie gdy strażak wzywa pomocy. O ile mayday jest hasłem 
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dobrze spełniającym swą rolę, to dla potrzeb korespondencji radiowej w PSP stworzone 

wśród innych zostało hasło RATUNEK, które oznacza, iż strażakowi grozi 

niebezpieczeństwo. Warto podczas każdych ćwiczeń poświęcić kilka chwil, próbując 

wyobrazić sobie sytuację, w której w danych warunkach (scenariusz ćwiczeń) strażakowi 

grozi niebezpieczeństwo i musi on wezwać pomoc. Przećwiczenie procedur komunikacyjnych 

i poinstruowanie strażaków o zachowaniu się po odebraniu hasła: RATUNEK pozwoli 

zaznajomić się z taką sytuacją, czyniąc ewentualne działania ratownicze bardziej 

zdecydowanymi i przemyślanymi. Ewidencja personelu powinna być oparta na wielu 

rozwiązaniach. Nie powinno się powierzać tego zadania jednej osobie – odpowiednie 

podejście pozwoli na pozyskiwanie informacji niemal od wszystkich członków personelu. 

Każdy strażak (lub rota) wyposażony w radiostację jest w stanie przekazać w razie potrzeby 

odpowiednie informacje dla dowódcy zastępu, który z kolei powinien śledzić uważnie 

aktywność podległych mu strażaków, aby znać ich położenie, wykonywane czynności oraz 

warunki wewnętrzne w danej lokalizacji. Dowódca zastępu z kolei przekazuje informacje do 

dowódcy sekcji czy dowódcy odcinka bojowego. Przy bardziej rozwiniętej strukturze działań, 

informacje z poszczególnych odcinków bojowych czy zastępów trafiają do KDR/sztabu. 

W ten sposób ciągły przepływ informacji znacznie usprawnia działania i czyni je 

bezpieczniejszymi. W razie nagłego zdarzenia z udziałem strażaka, mamy zazwyczaj 

większość informacji potrzebnych do podjęcia skutecznej i jak najszybszej akcji ratowniczej 

(znamy jego tożsamość i lokalizację oraz panujące warunki). Amerykańscy strażacy 

wprowadzili dodatkowo stanowisko „oficera do spraw ewidencji”, który zajmuje się głównie 

tymi czynnościami. Obecny jest on przy tych zdarzeniach, przy których stopień rozbudowania 

struktury dowodzenia przewiduje obecność takiej osoby. W przypadku akcji mniejszych 

ewidencję prowadzi dowódca grupy lub odcinka bojowego.  

 

6.4 Regularne ćwiczenia oraz doskonalenie koncepcji i umiejętności. 

Aby utrzymać odpowiedni poziom gotowości bojowej, konieczne jest nieustanne 

analizowanie obecnego stanu rzeczy i doskonalenie metod postępowania. Dotyczy to zarówno 

szkoleń teoretycznych jak i praktycznych. W pierwszym przypadku, należy co pewien czas 

powtarzać materiał oraz uzupełniać go adekwatnie do zmieniających się okoliczności, 

warunków oraz możliwości. Podobnie jest z procedurami działania, gdyż ciężko przewidzieć 

od razu wszystkie możliwe scenariusze wydarzeń i stworzyć procedurę, która 

w wyczerpujący sposób opisuje metodykę postępowania w danej sytuacji. Jednak nie tylko 

strona teoretyczna wymaga doskonalenia. 

Praktyczne ćwiczenie i sprawdzanie umiejętności powinno być zintensyfikowane w celu 

utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia oraz gotowości bojowej. Takie podejście 
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pozwoli również na opanowanie technik i metod działania w stopniu zapewniającym 

powodzenie ewentualnej akcji ratowniczej. Tworzenie różnych scenariuszy do ćwiczeń ułatwi 

strażakom zaznajomienie się z szerokim zakresem stawianych przed nimi wymagań. Może 

to okazać się kluczowe przy niejednej akcji. Oprócz zwiększenia pewności siebie podczas 

działań, nieustanna praktyka umożliwia również oswojenie się z tego typu sytuacjami 

krytycznymi, pozwalając w przyszłości podejmować szybkie i trafne decyzje w trudnych 

warunkach. Sprawdzenie systemów ewidencji oraz metod i technik ratowniczych, 

poszukiwawczych i samoratowania w praktyce, ułatwi wychwycenie ewentualnych 

niedociągnięć i braków w wyszkoleniu oraz odpowiednie przygotuje personel do działań. 

Należy też kłaść nacisk na pracę w trudnych warunkach, które będą zbliżały ćwiczenia formą 

do działań rzeczywistych. Zaznajomienie się ze specyfiką pracy grupowej, szczególnie 

ćwicząc z tymi samymi ludźmi, z którymi prowadzi się rzeczywiste działania, wpłynie 

znacznie na umiejętność porozumiewania się, przewidywania i kontrolowania przebiegu akcji 

oraz koordynację pracy w grupie. Te elementy stanowią bardzo istotną część działalności 

GSR, gdyż grupa nie może pozwolić sobie na utratę zdolności do działania jednego ze swych 

członków (a poprzez to zyskanie kolejnego poszkodowanego do uratowania), ponieważ 

spowoduje to znaczącą zmianę sytuacji i konieczność tworzenia naprędce nowego planu 

działania. 

 

6.5 Propozycja szkolenia. 

Rzeczą, na którą kładzie się największy nacisk, jest szkolenie. Dotyczy to zarówno 

szkoleń teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych. Doskonałą metodą dydaktyczną mogą być 

ćwiczenia z teoretycznym wstępem, prowadzone w miejscu pozwalającym na przećwiczenie 

poszczególnych elementów. Przydadzą się do tego celu wszelkiego rodzaju schody i klatki 

schodowe, korytarze, duże pomieszczenia a w szczególności obiekty zabudowane z myślą 

o ćwiczeniach, takie jak wspinalnie, komory dymowe i rozgorzeniowe oraz inne obiekty 

ćwiczebne wszelkiego typu, w których można symulować zbliżone do rzeczywistych warunki 

panujące podczas ratowania strażaków. Przy ćwiczeniach należy zachowywać dużą 

ostrożność, gdyż często wykonywane techniki mogą być niebezpieczne – nie należy 

wykonywać ich bez odpowiedniego zabezpieczenia. Niektóre z zaleceń zostały już podane 

wcześniej, jednak wystarczy kierować się doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem, aby móc 

w odpowiedni sposób przeprowadzić ćwiczenia. Poniżej zaproponowano kolejne etapy 

wprowadzania od podstaw omawianych tu zagadnień. Należy oprzeć się na materiale 

teoretycznym przedstawionym w trzech najobszerniejszych rozdziałach niniejszej pracy: III, 

IV oraz V, biorąc pod uwagę możliwości i warunki w danej komendzie, chcącej 

wykorzystywać GSR w praktyce. 
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Początkowo, zakładając, iż rzeczone zagadnienia wprowadzane są od podstaw, należy 

skupić się na przedstawieniu celów działalności GSR oraz zastanowić się nad formą, która 

funkcjonowałaby w praktyce na danym obszarze. Kolejnym krokiem jest stworzenie 

programu szkolenia, który początkowo obejmowałby w głównej mierze zagadnienia 

teoretyczne, aby w miarę wdrażania zagadnienia przechodzić do praktycznych form szkolenia 

i sprawdzania umiejętności. Początkowo zaleca się przećwiczenie poszczególnych 

umiejętności a dopiero później tworzenie scenariuszy, w których konieczne będzie 

przeprowadzenie akcji ratowniczej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć  

inaczej – najpierw sprawdzić się w tego typu akcji. Może to stanowić dobrą metodę 

edukacyjną oraz zachętę do ćwiczenia, gdyż ogromna większość takich scenariuszy kończy 

się fiaskiem lub pojawiają się duże trudności. Gdy jednak trzymać się pierwszej koncepcji, 

należy później zacząć ćwiczenia prostych akcji ratowniczych, aby w miarę postępów 

utrudniać je oraz symulować warunki zbliżone do rzeczywistych. Okolicznościami 

powodującymi największe trudności podczas prowadzenia takiej akcji są: ograniczona lub 

zerowa widoczność, określony czas działania dyktowany szybkością zużycia zapasów 

powietrza, konieczność przemieszczania się w trudnych warunkach czy też hałasy i inne 

czynniki zewnętrzne. Ogromnym obciążeniem psychologicznym będzie z pewnością 

świadomość, iż osoba nam znana, kolega ze zmiany, potrzebuje pomocy. Nie jest możliwe 

symulowanie podczas ćwiczeń poziomów stresu, wiążących się z ratowaniem strażaka. 

Jednak inne czynniki utrudniające można przy pewnych staraniach wprowadzić do szkolenia. 

Mowa tu głównie o zakrywaniu wizjerów w maskach ćwiczących ratowników, 

wykorzystywaniu pomieszczeń, schodów, okien i innych elementów budynków do ćwiczenia 

przemieszczania się w przestrzeniach ograniczonych czy też o utrudnionym dostępie. Można 

również wykorzystać różne obiekty i przedmioty, aby symulować uwięzienie strażaka (tak 

poszkodowanego jak i ratowników): meble, liny, kable, drewniane palety, skrzynie, płyty 

kartonowo-gipsowe, drzwi, deski, płachty, koce itd. Wprowadzanie utrudnień również 

powinno być stopniowe, gdyż pozwoli strażakom progresywnie oswajać się z coraz 

trudniejszymi sytuacjami i wpłynie pozytywnie na proces adaptacji, zamiast zniechęcać 

niepowodzeniami od samego początku [19]. Poza tym, ćwiczenia GSR mogą naprawdę 

wzbudzić znaczne zainteresowanie wśród strażaków, powodując aktywniejsze i bardziej 

zaangażowane podejście funkcjonariuszy różnego szczebla do tego tematu, co widać 

na przykładzie innych krajów. 

W celu wykonania dokumentacji do niniejszej pracy oraz zaznajomienia strażaków 

z tematyką GSR, autor niniejszej pracy przygotował i przeprowadził w dniach 5-7 września 

2005 roku, ćwiczenia pod tytułem „Udzielanie pomocy strażakowi poszkodowanemu podczas 

działań”, wśród strażaków trzech zmian służbowych JRG 1 oraz JRG 2 w Olsztynie, 
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wykorzystując obiekty Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Olsztynie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Na ćwiczeniach 

omawiano teoretyczne zagadnienia udzielania pomocy oraz przećwiczono elementy akcji, 

takie jak: 

• przemieszczanie się w ograniczonych przestrzeniach (komora dymowa), 

• transport poszkodowanego strażaka po płaskiej powierzchni i po schodach, 

• techniki i metody samoratowania z wysokości (w tym techniki wysokościowe), 

• metody ewakuacji z niższego poziomu, 

• obracanie nieprzytomnego strażaka, zdejmowanie aparatu ODO, 

• praca z kamerą termowizyjną. 

 

6.6 Dialog i uwarunkowania prawne. 

Nawiązując do wspomnianej wcześniej ogólnokrajowej współpracy amerykańskich 

strażaków, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do dynamicznego rozwoju działalności 

różnych grup ratowniczych niosących pomoc strażakom, warto wykazać w tym miejscu 

potrzebę wprowadzenia zagadnienia również do dialogu polskich strażaków. Z pewnością, jak 

wszędzie na świecie, znajdą się osoby mówiące o braku słuszności takiego podejścia. Jednak 

sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest nieco inna: istnieją czytelne uregulowania prawne, 

mówiące o warunkach pracy w aparatach ODO oraz normy NFPA nakazujące stosowanie 

personelu zabezpieczającego działania ekip wewnętrznych. Można by zatem zapoczątkować 

ogólnokrajową dyskusję odnośnie uregulowań prawnych, które ułatwiłyby wprowadzenie tej 

tematyki. Jest to kwestia możliwa do rozważenia. Natomiast pożądanym wydaje się jak 

najszybsze wprowadzenie zagadnienia GSR do ogólnego dialogu, aby już dziś zacząć 

przygotowywać strażaków do omawianego typu działań. Autor uważa, iż temat może cieszyć 

się dużym zainteresowaniem, co z kolei przełożyć się może na pewne zmiany skutkujące 

rozpoczęciem szkoleń w tej dziedzinie. 

 

6.7 Ankieta 

Autor niniejszej pracy przeprowadził ankietę wśród 33 strażaków zatrudnionych 

w systemie zmianowym w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. W ankiecie uczestniczyli 

strażacy ze wszystkich zmian służbowych dwóch jednostek. Anonimowa ankieta miała 

na celu ustalenie, w jakim stopniu strażacy zaznajomieni są z udzielaniem pomocy innym 

strażakom oraz poznanie opinii strażaków na temat GSR. Poniżej przedstawiono wyniki 

ankiety. Tekst ma identyczną postać jak w przeprowadzanej ankiecie, przy czym przy każdej 

odpowiedzi znajdują się pewne komentarze. Cyfry oznaczają ilość osób, która udzieliła tej 
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właśnie odpowiedzi, tekst natomiast oznacza wypowiedź danej osoby, tam, gdzie ankieta 

przewidywała odpowiedź własną ankietowanego. Zachowano również oryginalną pisownię. 

 

6.7.1 Wyniki ankiety 

 Niniejsza ankieta jest anonimowa i ma na celu zbadanie, w jakim stopniu wdrażane 

jest zagadnienie udzielania pomocy strażakom poszkodowanym podczas wewnętrznych 

działań gaśniczych w działalności taktycznej PSP. Należy zaznaczyć jedną z podanych 

odpowiedzi lub wpisać własną. 

1. Stanowisko: 

 Kierowca - 8 

 Ratownik - 6 

 dowódca zastępu - 7 

 dowódca sekcji - 3 

 dowódca zmiany, dowódca jednostki lub oficer w dyspozycji Komendanta - 5 

 inne: kierowca-ratownik – 2; stażysta - 2 

2. Staż zawodowy w straży pożarnej w latach: 

 0-3    - 11 

 4-6 - 3 

 7-10 - 1 

 11-16 - 8 

 17-26 - 10 

 więcej - 0 

3. Czy kiedykolwiek w trakcie szkolenia teoretycznego spotkałeś się z kompleksowym 

podejściem do tematyki udzielania pomocy poszkodowanemu strażakowi, poprzez: 

 wymianę źródła powietrza (aparatu ODO, butli, maski), - 9 

 wykonywanie przejść, dojść, przemieszczanie się w ograniczonej przestrzeni, - 15 

 metody ewakuacji (ciągnięcie, niesienie samemu, w kilka osób, ewakuacja z użyciem 

drabiny), - 16 

 techniki dynamicznej (nadciśnieniowej) wentylacji i przeszukiwania pomieszczeń, - 5 

 inne techniki i metody (jakie?): metody wysokościowe i inne metody ewakuacji – 2 / 

opatrywanie ran – 1. 

 żadna z odpowiedzi – 10 
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4. Czy kiedykolwiek w trakcie szkolenia praktycznego spotkałeś się z kompleksowym 

podejściem do tematyki udzielania pomocy poszkodowanemu strażakowi, poprzez: 

 wymianę źródła powietrza (aparatu ODO, butli, maski), -5 

 wykonywanie przejść, dojść, przemieszczanie się w ograniczonej przestrzeni,  - 10 

 metody ewakuacji (ciągnięcie, niesienie samemu, w kilka osób, ewakuacja z użyciem 

drabiny),  - 15 

 techniki dynamicznej (nadciśnieniowej) wentylacji i przeszukiwania pomieszczeń,  - 4 

 inne techniki i metody (jakie?): inne metody ewakuacji – 1 / opatrywanie ran – 1 

 żadna z odpowiedzi - 13 

5. Czy uważasz, że istnieje potrzeba szkolenia personelu straży pożarnych w dziedzinie 

udzielania pomocy poszkodowanym strażakom podczas działań? 

 Tak, ponieważ: 

- jest to konieczne dla bezpieczeństwa strażaka. 

- za mało się mówi o ratowaniu ratowników. 

- jest to tak samo ważne jak szkolenie w udzielaniu pomocy cywilowi. A poza tym to nasi 

koledzy. 

- bezpieczeństwo ratowników przede wszystkim. 

- każdy funkcjonariusz powinien znać metody udzielania pomocy poszkodowanemu 

strażakowi. 

- jest to bardzo ważny problem związany z wykonywaniem tego zawodu. 

- powinniśmy być gotowi na każdą ewentualność, z ratowaniem kolegów-strażaków włącznie. 

- jest to problem nieporuszany w zakresie szkolenia i obecnie niewdrażany. A zagrożenie jest 

realne i duże!!! 

- jest to dla mnie nowa dziedzina, o której zbyt mało mówi się w pracy. 

- powinny być znane metody i działania pozwalające na udzielanie pomocy zagrożonemu 

strażakowi. 

- brak szkoleń praktycznych i teoretycznych dotyczących pomocy poszkodowanemu 

strażakowi. 

- strażak może w sytuacji zagrożenia stać się poszkodowanym. Sprzęt ochrony indywidualnej 

i inny może ulec uszkodzeniu lub stać się przyczyną zagrożenia zdrowia lub życia. Ponadto 

może wystąpić nagła zmiana sytuacji pożarowej lub innej, zagrażając strażakowi. 

- może zaistnieć taka sytuacja. 

- jest to niezbędne w naszej pracy. 

- strażacy są w trakcie działań najbliżej strefy, w której znajdują się poszkodowani i jako 

pierwsi są w stanie udzielić pomocy. 
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- chodzi o bezpieczeństwo ratowników podczas działań. 

- strażacy powinni być przygotowani do tego typu sytuacji oraz powinni wiedzieć, co należy 

wtedy zrobić. 

- jest to niezbędne w pracy straży pożarnej. 

- pracujemy w ciągłym niebezpieczeństwie zagrożenia życia. 

- daje to poczucie bezpieczeństwa a umiejętność udzielania pomocy koledze jest bardzo 

ważna. 

- powinno się szkolić, ponieważ cały czas zmieniają się procedury, a ratownicy powinni 

umieć „do perfektu” udzielanie pomocy wszystkim poszkodowanym, ofiarom jak 

i ratownikom. 

- w szkoleniach i ćwiczeniach głównie zwraca się uwagę na innych poszkodowanych, rzadko 

bierze się pod uwagę tematykę wypadku strażaka przy pracy, akcji. 

- może to okazać się bardzo przydatne w czasie działań. 

- może się zdarzyć, ze podczas akcji ratowniczo-gaśniczej poszkodowany ratownik może 

potrzebować pomocy, ale ta pomoc może się różnić od udzielania pomocy dla osoby 

poszkodowanej – cywila. 

- ratujemy życie. 

- może zaistnieć potrzeba udzielania pomocy podczas akcji. 

- brak jest na dzień dzisiejszy tego typu zagadnień. 

- każdy ratownik powinien posiadać szeroką wiedzę i wyszkolenie w dziedzinie ratownictwa 

(najważniejsze jest zdrowie i życie ratowników). 

- może być to konieczne przy prawdziwych działaniach. 

- „trening czyni mistrza”. – 31 

 Nie, ponieważ: - 0 
 Nie mam zdania. - 2 

 

kierowca

ratownik

d-ca zastępu

d-ca sekcji

d-ca zmiany,
JRG, Oficer
inne

 
Wykres 1: Udział strażaków na poszczególnych stanowiskach w ankiecie. 
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 od 0 do 3
od 4 do 6
od 7 do 10
od 11 do 16
od 17 do 26
więcej

 
Wykres 2: Udział strażaków o danym doświadczeniu zawodowym w ankiecie. 

 
6.7.2 Komentarz 

Jak pokazują wyniki, zarówno znajomość metod i technik działania jak i podejście 

do zagadnienia są różne. Widać natomiast, iż strażacy generalnie zauważają potrzebę 

szkolenia w tej dziedzinie, głownie z powodu dotychczasowego pomijania tej tematyki. 

Ciekawym jest również, że podczas badania wyników ankiety odkryto nieco sprzeczne 

poglądy ludzi współpracujących ze sobą. Jeden z doświadczonych ratowników, znający wiele 

technik i metod działania, zauważył konieczność szkolenia, podczas gdy drugi 

z ankietowanych, o podobnym doświadczeniu, niedeklarujący znajomości żadnej 

z wymienionych w ankiecie czynności ratowniczych, stwierdził, iż w tej materii „nie 

ma zdania”. Uważam, iż jest to dowodem na to, iż należy pewien wysiłek skierować 

na uświadomienie strażakom istotnych faktów, związanych z koniecznością udzielania 

pomocy strażakowi. Powinna to ułatwić lektura niniejszej pracy, gdyż między innymi 

w takim celu została ona napisana. Generalnie wyniki ankiety pozwalają stwierdzić, iż 

pomimo różnego stopnia znajomości wspomnianych technik i metod działania, istnieje 

zainteresowanie tym typem szkolenia, właściwe znacznej większości ankietowanych 

strażaków. Należy pamiętać, iż w celu dokładniejszego zbadania wymienionych w ankiecie 

i pokrewnych zagadnień konieczne byłoby przeprowadzenie badań na skalę krajową, co 

najmniej w kilku miastach o różnej specyfice działań prowadzonych przez PSP. Specyfika ta 

uzależniona jest od wielkości chronionego obszaru, liczebności personelu straży zawodowych 

o ochotniczych, obecności obiektów nietypowych lub mogących stwarzać zagrożenie itp. 
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Rozdział VII – Podsumowanie i wnioski 

 

Autor niniejszej pracy pragnie podziękować strażakom z Warmii i Mazur za pomoc 

w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń: Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi 

Wojewódzkiemu i Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Ośrodka Szkoleniowego KW PSP w Olsztynie 

oraz jego Zastępcy, Wydziałowi Operacyjnemu oraz Wydziałowi Organizacji i Nadzoru 

w KW PSP w Olsztynie, Komendantowi Miejskiemu Oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego 

PSP w Olsztynie, Dowódcy i Zastępcy Dowódcy JRG 1 w Olsztynie, Dowódcy i Zastępcy 

Dowódcy JRG 2 w Olsztynie, Wydziałowi Operacyjnemu i Spraw Obronnych w Komendzie 

Miejskiej PSP w Olsztynie oraz Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 

Wysokościowego w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie. Szczególne podziękowania dla 

strażaków wszystkich zmian służbowych obu wymienionych jednostek. 

Niniejsze opracowanie powstało z myślą o popularyzacji zagadnień związanych 

z działalnością Grup Szybkiego Reagowania wśród polskich strażaków. Jest to temat, który 

powinien być znany wszystkim strażakom na świecie, gdyż jest to po prostu i niestety kolejny 

rodzaj ratownictwa, w którym jak się okazuje, również trzeba nieustannie się doskonalić. 

Udzielenie pomocy poszkodowanemu strażakowi często nie będzie zadaniem łatwym 

a podczas jego wykonywania może dojść do kolejnych wypadków. Należy niemal zawsze 

spodziewać się trudnych warunków podczas akcji ratowniczej a czas działa na niekorzyść 

ratowanego oraz GSR. Trzeba pamiętać, iż GSR podczas działań niemal zawsze będzie 

działała „w stanie wyższej konieczności” w świetle Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 

[36], dlatego możliwe jest odstąpienie „od zasad działania uznanych powszechnie 

za bezpieczne”, zgodnie z Art. 21, u. 3, pkt. 2. tejże ustawy. Również Ustawa o Ochronie 

Przeciwpożarowej [36], w Art. 25 omawia to zagadnienie. Sedno sprawy leży 

w dobrowolnym podjęciu akcji ratowniczej w celu przyjścia z pomocą koledze. Myślę, 

iż do takiej postawy nie trzeba strażaków namawiać. Mamy również to szczęście, 

iż wprowadzając zagadnienie praktycznie całkiem nowe, możemy liczyć na przychylność 

istniejących już uregulowań prawnych. Naszą obecną rolą wydaje się zatem być rozpoczęcie 

wdrażania zagadnień związanych z GSR do procesu szkolenia. Jednak nie wszyscy zgadzają 

się z takimi argumentami. Doświadczenia innych krajów pokazują, iż zawsze znajdywał się 

ktoś w opozycji do takich przekonań. Wiele wysiłku poświęcono na zmianę podejścia 

do Grup Szybkiego Reagowania. Nie należy postrzegać GSR jako „niepotrzebnego stania 

bezczynnie w miejscu”, jak to niekiedy bywa w środowiskach pożarniczych, gdyż, jak 

pozwoliła w pewnym stopniu udowodnić niniejsza praca, nie takie są zadania GSR na miejscu 

akcji. Argumenty, które najczęściej się pojawiają, mówią o problemach związanych z małą 



 145

liczebnością personelu, czy też zwiększeniem kosztów funkcjonowania przy niewielkim 

budżecie. Można jednak zmienić wiele rzeczy nie ponosząc żadnych lub czasami niewielkie 

koszty. Najważniejszymi elementami są ćwiczenia i szkolenia oraz nieustanne doskonalenie 

procedur, co nie powinno w znacznym stopniu wpłynąć na koszty funkcjonowania komend. 

Oczywiście pojawią się pewne koszty amortyzacji, związane z intensywniejszą eksploatacją 

części wyposażenia i sprzętu, jednakże trzeba pamiętać, iż dbamy po prostu o własne 

bezpieczeństwo, gdyż ciężkie i śmiertelne wypadki wciąż zdarzają się w naszej pracy. 

Wykonując zawód strażaka musimy pamiętać o tzw. „Prawie Murphy’ego”, mówiącym: 

„Jeżeli coś może pójść źle, to na pewno tak się stanie.” Wielokrotnie podkreślano znaczenie 

praktycznych ćwiczeń oraz sprawdzania umiejętności i procedur w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych. Jest to pierwsza rzecz do zrealizowania, bowiem przygotowania 

do wprowadzenia GSR powinny rozpocząć się jak najwcześniej, aby podjąć próbę 

zapobieżenia wspomnianym wypadkom, o których występowaniu świadczą statystyki 

z rozdziału III. Niejednokrotnie przykład szedł „od dołu”, a wiele rozwiązań tworzonych 

przez strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach, było przyjmowanych, 

doskonalonych i obecnie są one wykorzystywane w codziennej pracy Jednostek Ratowniczo-

Gaśniczych. Jest to rzeczą jak najbardziej naturalną i pożądaną, gdyż największe 

doświadczenie w danej dziedzinie zawsze będzie miała osoba, która w praktyce wykonuje 

daną pracę. Uważam, iż rozpowszechnienie tej tematyki spowoduje jej dynamiczny rozwój 

w naszym kraju, co z pewnością przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa podczas działań 

i większą ilość zakończonych powodzeniem akcji związanych z ratowaniem strażaków. 

Słowa te powstają kilka dni po czwartej rocznicy tragicznych zamachów na wieże 

World Trade Center, 11 września 2001 roku, gdzie śmierć poniosły setki strażaków. Właśnie 

teraz wydaje się, iż nie ma żadnej wątpliwości co do słuszności takiego podejścia. Wprawdzie 

zastosowanie Grup Szybkiego Reagowania przy tamtym zdarzeniu mogłoby jedynie w bardzo 

niewielkim stopniu przyczynić się do zmniejszenia skutków tej tragedii, natomiast musimy 

jako strażacy pamiętać, iż nasza praca jest bardzo niebezpieczna – jest to zawód, przy 

wykonywaniu którego giną ludzie. Są to nasi koledzy, często również poza służbą. Nikt inny 

nie zajmie się ratowaniem nas, jeżeli sami tego nie zrobimy. 
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