
42

 W AKCJI 4/2018

Autorka artyku u przedstawia charakterystyk  i zadania przewodnika psa 
ratowniczego. Czy ka dy, kto jest np. ochotnikiem w grupie poszukiwawczo-
ratowniczej, powinien decydowa  si  na prac  z psem? Czy to zadanie dla dowolnego 
wolontariusza?

GPR przy OSP
Przewodnik psa ratowniczego

Psy ratownicze wykorzystywa-

ne są do wielu zadań. Najczę-

ściej poszukują poszkodowa-

nych uwięzionych pod gruzami czy 

zagubionych na otwartym terenie, 

nawet jeśli są przykryci śniegiem, 

gałęziami czy schowani w przypad-

kowym budynku. Do ratowania ży-

cia wykorzystują swój najczulszy 

zmysł – węch. Podczas systematycz-

nego szkolenia szlifują posłuszeń-

stwo, rozwijają sprawność fizyczną 

na torze przeszkód, uczą się lokali-

zować ludzi i sygnalizować ratow-

nikom, gdzie znajduje się poszuki-

wany. Dlatego ich przewodnicy nie 

mogą być przypadkowymi osobami. 

Są to ludzie o szczególnych predys-

pozycjach, umiejętnościach i pasji. 

Cechy okre laj ce 
przewodnika 
psa ratowniczego
Często mówi się, że wystarczy mi-

łość do psów i chęć ratowania życia 

ludzkiego. To jednak zdecydowanie 

za mało. Przewodnik psa ratowni-

czego musi być, przede wszystkim, 

pełnoletni, zdrowy i sprawny fizycz-

nie, ale też zdeterminowany do tego 

zajęcia. Wiąże się ono z ciągłymi 

treningami w terenie, niezależnie 

od warunków atmosferycznych 

i trzeba dużo silnej woli, żeby nie 

rezygnować mimo upału czy mro-

zu. Liczą się konsekwencja w szko-

leniu psa i we własnych wyborach. 

Nie ma tu miejsca na lepsze i gor-

sze dni. Trzeba codziennie pracować 

z psem we własnym zakresie, a śred-

nio dwa razy w tygodniu uczestni-

czyć w poszukiwaniach z pozoran-

tami. Przewodnik psa musi dyspo-

nować dostateczną ilością wolnego 

czasu, żeby utrzymać założoną czę-

stotliwość treningów i ciągle dosko-

nalić umiejętności, zarówno czwo-

ronoga, jak i swoje.

Ponadto członkowie grup po-

szukiwawczo-ratowniczych muszą 

się liczyć z tym, że nie można tutaj 
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wszystkiego zaplanować, określić, 

w jakie dni i w jakich godzinach nie 

będzie ich w domu. Bardzo trudno 

jest pogodzić tak absorbujący wo-

lontariat z pracą zawodową i życiem 

rodzinnym. Codziennie trzeba zna-

leźć czas dla psa. Nie tylko na spa-

cer i załatwienie potrzeb fizjolo-

gicznych. Pies ratowniczy wyma-

ga od swojego przewodnika dużo 

więcej niż zwykły czworonożny 

przyjaciel – uwagi, pracy i wiedzy 

kynologicznej.

Można śmiało powiedzieć, że by-

cie przewodnikiem psa ratownicze-

go to dodatkowy etat, w pełnym 

wymiarze godzin, a jedynym wyna-

grodzeniem jest satysfakcja z osią-

ganych postępów.

Koszty utrzymania 
i szkolenia psa 
a wynagrodzenie 
za akcje 
poszukiwawcze
Poważnym wyzwaniem dla prze-

wodnika psa w grupie ratowniczo-

-poszukiwawczej przy ochotniczej 

straży pożarnej jest kwestia finanso-

wa. Decydując się na ten rodzaj wo-

lontariatu, trzeba się liczyć z pono-
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bie i psa na nagłe przerywanie szko-

leń z powodu niewystarczających 

środków. Należy brać pod uwagę 

nie tylko specjalistyczną, zbilanso-

waną karmę, zakup posłania, klatki, 

obroży i smyczy, ale też stałe kosz-

ty wynikające z regularnych szcze-

pień, zabezpieczeń przed pasożyta-

mi (m.in. kleszczami), potrzeby su-

plementacji dla psa pracującego, 

kosztów szkoleń pod okiem instruk-

torów i dojazdów na zajęcia i tre-

ningi. Nakład miesięczny może się 

wahać między 200 a nawet 500 zł. 

Jak wiadomo, zawsze zdarzają się 

tak zwane sytuacje wyjątkowe, kie-

dy trzeba np. zapłacić za leczenie 

lub rehabilitację psa.

Jeśli w grupie są doświadczone 

osoby, instruktorzy, którzy w ra-

mach wolontariatu pomagają młod-

szym kolegom, to tym ostatnim 

odpadają koszty opłacania kwali-

fikowanych kursów. W przypadku 

grup początkujących przewodni-

cy zwykle wspierają się warsztata-

mi i seminariami u profesjonalnych 

szkoleniowców, które nie zawsze 

odbywają się w najbliższej okoli-

cy. Trzeba wówczas dysponować 

prywatnym samochodem z miej-

scem dla psa, pieniędzmi na pali-

szeniem większości kosztów we wła-

snym zakresie. Ponieważ wszystkie 

OSP są stowarzyszeniami i nie mogą 

prowadzić działalności zarobkowej, 

a tym samym nie mają funduszy 

własnych, to i działające przy nich 

GPR są w tej samej sytuacji.

Są dwie drogi pozyskiwania pie-

niędzy przez te organizacje. Pierw-

sza to wnioskowanie o dofinan-

sowania z urzędu gminy. Niestety 

w zdecydowanej większości przy-

padków są to starania bez powo-

dzenia, ponieważ takie cele są dla 

burmistrzów i wójtów na szarym 

końcu kolejki oczekujących. Je-

śli przeznaczają środki dla OSP, 

to głównie na sprzęt, urządzenia 

i pojazdy, a nie na szkolenie i utrzy-

manie zespołów poszukiwawczych. 

Druga z dróg to staranie się o środ-

ki od korporacji, mniejszych firm 

prywatnych i osób fizycznych. 

Kilka najstarszych i największych 

grup poszukiwawczo-ratowni-

czych w Polsce wynegocjowało so-

bie nawet pewien rodzaj regular-

nego sponsoringu i w ten sposób 

pozyskuje środki na bieżącą dzia-

łalność czy codzienne utrzyma-

nie psów. Trudniejsze wydaje się 

to w mniejszych czy początkują-

cych GPR. Jeśli nie mają na koncie 

żadnych sukcesów, a społeczność 

lokalna niewiele wie o ich funk-

cjonowaniu, to pozyskanie przez 

nich dofinansowań będzie nara-

żone na niepowodzenie.

Zdecydowana większość prze-

wodników psów w grupach po-

szukiwawczo-ratowniczych przy 

OSP postanawia kupić, utrzymy-

wać i szkolić psa na własny koszt.

Wiadomo, że zwierzę szybko staje 

się członkiem rodziny i nie wnika się, 

ile „pochłania” pieniędzy z domo-

wego budżetu, jednak trzeba mieć 

przynajmniej ogólne pojęcie, jaki 

to jest zakres wydatków, żeby decy-

dować świadomie i nie narażać sie-

wo i opłatę za kurs oraz wyżywie-

nie, a czasem i nocleg. 

Uzyskanie certyfikatu uprawnia-

jącego do udziału w akcjach po-

szukiwawczych powoduje, że ze-

spół może zostać zadysponowany 

do działań przez policję (w tere-

nie) lub państwową straż pożarną 

(na gruzowiskach). W obu przypad-

kach jednak wypłacenie ochotni-

kom ekwiwalentu za godziny pra-

cy jest kwestią uznania i porozumie-

nia z finansującą daną jednostkę 

OSP gminą. Często jeszcze urzędy 

nie traktują akcji poszukiwawczych 

na równi z działaniami pożarniczy-

mi czy ratowniczymi.

Wyposa enie 
przewodnika 
psa ratowniczego
Każdy przewodnik psa ratownicze-

go, poza dbaniem o zdrowie, dobro 

i wyszkolenie swojego podopiecz-

nego, nie powinien zapominać o so-

bie. Bardzo ważnym elementem 

we współpracy wewnętrznej ze-

społu poszukiwawczego jest wy-

posażenie przewodnika. Potrzebne 

są mu odpowiednie ubranie, dosto-

sowane do warunków atmosferycz-

nych, sprzęty chroniące głowę, sto-

fo
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py, kolana i ręce przed urazami, ale 

również latarki (nawet w dzień − 

na wypadek potrzeby sprawdze-

nia zaciemnionych miejsc, pomiesz-

czeń), woda do picia (w tym dla psa) 

oraz sprzęt elektroniczny (GPS, kom-

pas, zegarek, radiotelefon) i mapy. 

Tak jak w każdej służbie, i w GPR 

obowiązuje złota zasada „dobry ra-

townik, to żywy ratownik”. Zatem 

przede wszystkim dbamy o siebie, 

o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, 

bo jeśli zostaniemy wykluczeni z po-

szukiwań, grupa straci wsparcie ca-

łego zespołu, zarówno przewodni-

ka, jak i psa.

Niezwykle istotnym aspektem 

jest wyszkolenie przewodnika. Musi 

on znać zasady prowadzenia akcji 

poszukiwawczych, hierarchię dowo-

dzenia i taktykę działań. Przydatna 

jest też wiedza z zakresu profili psy-

chologicznych osób zaginionych 

oraz kwalifikowanej pierwszej po-

mocy. Najważniejsza i bezwzględ-

nie potrzebna jest natomiast zna-

jomość obsługi urządzeń GPS i ra-

diotelefonu, a także umiejętność 

określania kierunku wiatru. Bez 

tych czynników przewodnik nie 

będzie wiedział, w jakim miejscu 

i w którym kierunku wysłać swo-

jego podopiecznego na poszuki-

wania, ani też jaki teren już został 

przeszukany.

Postawa przewodnika 
wobec psa
Wytrenowanie psa wymaga regu-

larnych ćwiczeń przez rok, bywa, 

że przez dwa lata, a nawet dłużej. 

Praca zespołu nie kończy się na tre-

ningach czy zdanym egzaminie. 

Właściciel musi konsekwentnie wy-

magać wykonania każdego pole-

cenia na co dzień i pamiętać o na-

gradzaniu swojego pupila za po-

słuszeństwo, żeby utrwalać w nim 

pozytywne nawyki. To twarde za-

sady i obowiązki przewodników. 

Często postrzegają oni takie żmud-

ne szkolenie jako przygodę, a więź 

i wzajemne zaufanie, które powsta-

ją w trakcie treningów między nimi 

a ich czworonogami jest dla nich 

największą nagrodą za poświęco-

ny czas i wysiłek. 

I tutaj trzeba dostrzec aspekt na-

rzędziowego traktowania psa pod-

czas akcji poszukiwawczych. Zbu-

dowane podczas codziennej pra-

cy porozumienie między psem 

a przewodnikiem w takich sytu-

acjach bywa wystawione na bar-

dzo dużą próbę. Podczas ćwiczeń 

zwykle mamy pełną kontrolę nad 

tym, co nasz pies robi, wybieramy 

mu w miarę możliwości bezpieczny 

teren i dbamy o jego zdrowie. Pod-

czas akcji pies staje się naszym na-

rzędziem do odnalezienia zaginio-

nego, poszkodowanego. Ma wejść 

tam, gdzie my sami nie wejdziemy, 

ma przeszukać najtrudniejsze miej-

sca, żeby nie ryzykować zdrowia 

i życia ratowników. Przewodnikowi 

nie wolno się wtedy zawahać, czy 

wysłać psa w teren, którego nie zna 

i nie wie, jakie niebezpieczeństwa 

czekają tam na jego pupila. Trzeba 

odłożyć na bok przyjaźń i troskę, 

a postawić na zbudowane wza-

jemne zaufanie, współpracę i umie-

jętności wyuczone na treningach. 

„Za plecami” przewodnika zwykle 

stoją rodzina, najbliżsi osoby zagi-

nionej, którzy często płaczą, histe-

ryzują i błagają o pomoc, bo sami 

już nie są w stanie nic zrobić. Jeśli 

nie będziemy potrafili wybrać zdro-

wia i życia ludzkiego ponad zdro-

wie i życie naszego psa, to nie po-

winniśmy decydować się na pracę 

w charakterze przewodnika. 

Dobrze wyszkolony pies ratowni-

czy w terenie potrafi zastąpić pra-

cę wielu ludzi, a na gruzach może 

okazać się szybszy i skuteczniej-

szy od urządzeń lokalizacyjnych. 

Te zwierzęta muszą być szkolone 

przez całe swoje „zawodowe” ży-

cie. Każdy zespół poszukiwawczy 

co roku poddawany jest próbie cer-

tyfikacyjnej, przystępując do egza-

minu Państwowej Straży Pożarnej. 

Tutaj równie ważne s ą chęć i moty-

wacja psa do pracy, co zaangażo-

wanie, wytrwałość i konsekwencja 

przewodnika. To jest zespół, w któ-

rym jedno ogniwo nie istnieje bez 

drugiego. 




