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Wo czkowo. Autorka artyku ów naukowych 
dotycz cych zarz dzania, publikacji dotycz cych 
etyki w wolontariacie, szkolenia psów ratowniczych

Etyka w grupach 
poszukiwawczo-ratowniczych

Popularność specjalizacji spowodowała, 

że Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze wy-

wodzące się z tradycji Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej, funkcjonujące jako stowarzyszenia, 

stanęły na równi z innymi fundacjami, stowa-

rzyszeniami oraz strukturami w kolejce po do-

finansowania na specjalistyczny sprzęt. Orga-

nizacje tego typu potrzebują rozwiązań, które 

wypromują jednostki, zachęcą do współpracy 

służby państwowe, a także sponsorów oraz wła-

dze danego regionu do finansowania działań. 

Zespoły rywalizują między sobą, w regionach 

powstaje więcej grup, niż jest zapotrzebowa-

nie na tak specjalistyczne struktury. Natomiast 

gonitwa za dofinansowaniem, chęć zarobienia 

i znaczna promocja przyczyniły się do wątpli-

wych etycznie zachowań. Poszukiwania tereno-

we zarządzane przez policję są wspierane przez: 

lokalne OSP, specjalistyczne grupy OSP, stowa-

rzyszenia cywilne bądź inne organizacje. Szukać 

może każdy i chce każdy. Nie ma regulacji do-

tyczących szkolenia i nadzorowania grup spoza 

systemu KSRG, co wzmaga rywalizację w przy-

Poszukiwania w strukturach OSP, 
stowarzyszeń cywilnych, WOPR stały 
się modne. Dziś każdy chce szukać 
zaginionych. Bycie bohaterem 
stało się priorytetem dla wielu 
wolontariuszy. Jaki zatem powinien 
być zespół poszukiwawczy?
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padku braku konieczności spełniania dość wy-

sokich wymagań i kusi do nieprzestrzegania 

ogólnie przyjętych dobrych praktyk. Rodzi się 

pytanie, gdzie jest granica, jakiej nie powinni-

śmy przekroczyć podczas promocji pracy tego 

typu działalności? Kim powinien być ratownik? 

Jaki kierunek obrać? 

Ręce na ster, wiatr w żagle 
Pytania te, natury etycznej, są pierwszymi, jakie 

zadajemy sobie w strukturach Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Istnieją zespoły, które podejmują de-

cyzję, że jako wolontariusze musimy zachować 

umiar i skupić się na głównym celu, jakim jest 

ratowanie ludzkiego życia. Ochotnicy bardzo 

często zdają sobie sprawę z tego, że jest to pa-

sja, do której nierzadko trzeba dokładać, dlatego 

priorytetem działań powinna być rzetelna pra-

ca. Należy sobie zadać proste pytania „Po co je-

steśmy w takiej organizacji?” Odpowiedź jest 

teoretycznie oczywista, najczęściej wskazywa-

na przez kandydatów: „dla ratowania życia ludz-

kiego i własnego rozwoju”. 

Od kilkudziesięciu lat było oczywiste, że okre-

ślona struktura OSP powinna zapracować na to, 

aby władze chciały inwestować w daną organiza-

cję. Promocją pierwszych wysiłków strażaka było 

pozyskanie odpowiednich kwalifikacji na kur-

sach oraz szkolenie się zgodnie z harmonogra-

mem szkoleń w danej jednostce. Strażak wraz 

z doświadczeniem i upływem czasu w kolejnych 

etapach był kierowany na dalsze specjalistyczne 

szkolenia. Wyszkoleni strażacy o wysokich kwali-

fikacjach ruszali do działań, stając się wizytówką 

danego regionu. Swoją pracą i efektami zachęca-

li lokalne władze do inwestowania w dane OSP.

Jednak należy przejść do analizy innych waż-

nych aspektów, aby powrócić do tematu etycz-

ności w takich strukturach. Dokładniej – do mo-

tywacji i celu funkcjonowania ratownika w ze-

spole. Czy motywacja i cele mogą być różne dla 

poszczególnych osób? Tak, dla jednej osoby bę-

dzie to pasja, obszar samorealizacji i dobrze spę-

dzony czas, a dla kogoś innego priorytetem bę-

dzie forma pracy w celu dowartościowania się lub 

obszar do własnego rozwoju. Jeśli tego typu pra-

ca powoduje, że czujemy się lepiej, bardziej po-

trzebni i wartościowi, to na pewno takie uczucia 

wniosą dużo dobrego do zespołu i życia ratowni-

ka w strukturach poszukiwawczo-ratowniczych. 

Jeśli jest w tym więcej frustracji niż zadowolenia, 

to stanowczo nie jest to miejsce, którego taka 

osoba szuka. Wraz z niezadowoleniem będzie 

narastać frustracja takiego ratownika.

Zbudowaliśmy obraz 
profesjonalnego poszukiwacza 
w strukturach własnego OSP 
Kiedy zdecydowaliśmy się, że jako zespół bu-

dujemy profesjonalną grupę, stworzyliśmy wła-

sne wyobrażenie ratownika i zespołu. Akcje po-

szukiwawcze nie dają możliwości znalezienia 

zaginionego dla każdego ratownika lub psa 

w zespole, a tym samym odniesienia najwięk-

szego sukcesu każdego poszukiwacza. Podję-

liśmy decyzję, że musimy zachować dystans 

w naszej pracy. Celem jest uczciwe przeszuka-

nie każdego sektora, zdany egzamin, skutecz-

na praca, jak najwyższe kwalifikacje do wyko-

nywanej pracy. Najważniejsze są sukces zespo-

łu, satysfakcja z pracy w nim i uczucie, że sukces 

poszczególnego poszukiwacza należy do każ-

dego członka grupy, ale przede wszystkim każ-

dej osoby uczestniczącej w działaniach ratow-

niczych. Egoizm osłabia grupę, więc najwięk-

szą wartością jest dbałość o zespół i poczucie 

Coraz częściej spotykanymi 

problemami w pracy ratowników 

są: niedowartościowanie, 

znaczne zaburzenia osobowości 

oraz silny egoizm, a także 

nieumiejętność współpracy 

w zespole. Brak harmonii 

i współpracy obniża jakość 

wykonywania zadań.
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przynależności. Obecnie jest to jeden z najwięk-

szych problemów ochotniczych struktur, a tak-

że powód do rozpadu lub podziału wolonta-

riuszy. Byłoby idealnie, gdyby wszyscy narzucili 

dla siebie dużą dyscyplinę. Porzucili chęć odno-

szenia indywidualnych sukcesów na rzecz nie-

sienia fachowej pomocy na szeroką skalę przez 

jeden wspólny organizm, we wszystkich regio-

nach określonego obszaru, np. województwa. 

Dlaczego zatem w tej dziedzinie, dość mod-

nej, tak nie jest?

Napotkane problemy 
 Coraz częściej spotykane problemy w pracy 

ratowników to: niedowartościowanie, znacz-

ne zaburzenia osobowości oraz silny egoizm, 

a także nieumiejętność współpracy w zespole. 

Brak harmonii i współpracy obniża jakość wy-

konywania zadań. Jeden ratownik nie przeszu-

ka kilku sektorów naraz, a czas podczas dzia-

łań odgrywa znaczącą rolę. Pojedynczy pies 

i przewodnik są bez znaczenia. Największą 

wartość ma cały zespół. Taka świadomość bu-

duje szacunek do pracy innych. Nie jest tajem-

nicą, że spore problemy wolontariuszy to wła-

śnie duże niedowartościowanie i znaczna emo-

cjonalność. Tych problemów nie należy unikać 

i lekceważyć. Ratownik, który nie potrafi pano-

wać nad emocjami, który negatywnie komen-

tuje pracę innych, nie potrafi skupić się na swo-

ich błędach, podaje szczegóły prowadzonych 

działań lub robi sobie zdjęcia z zaginionym, 

obniża zaufanie, którym obdarzają ratownika 

służby, społeczeństwo, a także inni ratownicy. 

Jako organizacje pozarządowe pracujące pro-

fesjonalnie i odpowiedzialnie nie powinniśmy 

akceptować tego typu zachowań. Powodują 

one negatywne emocje w zespole i świadczą 

o zaburzeniach systemu wartości danego ra-

townika. Obecnie tego typu problemy i war-

tości są przekazywane oraz omawiane na kur-

sach podstawowych dla strażaków, szkoleniach 

specjalistycznych, jednak nie zawsze jesteśmy 

w stanie poradzić sobie z osobą, która nie na-

daje się do tego typu pracy.

O wątpliwej motywacji możemy mówić, gdy 

ratownicy fotografują się np. z odnalezionym 

starszym mężczyzną, z widoczną na zdjęciu 

odzieżą poplamioną moczem lub odchodami. 

Nie jest to najlepsza sytuacja na własną chwa-

łę w obliczu tragedii, podobnie jak choroby 

czy upośledzenie innego człowieka nie sprzy-

jają  promocji własnej osoby i zespołu. Należało-

by zachować szacunek dla tych, których szuka-

my, oraz ich rodzin. Notatki na www i mediach 

społecznościowych dotyczące poszukiwań po-

winny być zbliżone do tych państwowych, czy-

li skromne i informacyjne. W takim razie jak od-

naleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie media 

Ratownik, który nie potrafi  

panować nad emocjami, który 

negatywnie komentuje pracę 

innych, nie potrafi  skupić się 

na swoich błędach, podaje 

szczegóły prowadzonych 

działań lub robi sobie zdjęcia 

z zaginionym, obniża zaufanie, 

którym obdarzają ratownika 

służby, społeczeństwo, a także 

inni ratownicy.

Wa ne
To w takim razie jaki jest ratownik 
idealny? 
Jest to ratownik skromny, dowartościo-
wany, pełen idei i pasji. Profesjonalny 
specjalista, który pozwoli rodzinie i zagi-
nionemu zachować godność w trudnej 
sytuacji. Jest to człowiek wykształcony 
w swej dziedzinie, doświadczony, godny 
zaufania. Przede wszystkim człowiek, który 
nie stworzy zagrożenia dla siebie i innych, 
a świadomie zadba o bezpieczeństwo.



13

W AKCJI 1/2020wakcji.elamed.pl

społecznościowe są podstawą promocji danej 

organizacji? Gdy potrzeba bycia bohaterem 

jest tak wielka, że stwarza zagrożenie dla sa-

mego ratownika. Co zrobić z ratownikiem, któ-

ry jest gotów oszukiwać, aby wkroczyć do dzia-

łań w roli bohatera?

Jest to bardzo trudne, szczególnie w sytu-

acji, gdy kompetencje przejmują stowarzy-

szenia i fundacje, które nie podlegają żadnej 

kontroli, a pełnią te same funkcje, co tradycyj-

ne jednostki OSP wyspecjalizowane w poszuki-

waniach i przygotowane do tej roli przez Pań-

stwową Straż Pożarną w dedykowanych do tego 

celu szkoleniach. Niektóre stowarzyszenia sta-

wiają sobie bardzo wysokie cele i są dosko-

nałym wzorem do naśladowania, jednak jest 

to znaczna mniejszość. Coraz częściej spoty-

kamy się z próbą ominięcia posiadania odpo-

wiednich certyfikacji. Znacznie oburzyła środo-

wiska sytuacja, w której ratownik jednej z fun-

dacji wkroczył do działań z psem ratowniczym 

ze sfałszowanym certyfikatem. Nie tylko było 

to wątpliwe etycznie, ale także bardzo niebez-

pieczne dla niego oraz osoby zaginionej. Nie-

stety te zachowania i droga na skróty powodu-

ją, że także ratownicy w strukturach Ochotni-

czej Straży Pożarnej zatracają się w tej gonitwie 

w portalach społecznościowych i chcą być rów-

ni tym fundacjom, a to przecież fundacje po-

winny brać wzorzec z profesjonalnie przygo-

towanych jednostek. 

Co z tą modą i postępem zrobić? 
Pozostaje jedynie głośno mówić o etyczności 

i konieczności szkolenia się. Propagujmy do-

bre praktyki w mediach społecznościowych 

wśród zespołów. Pamiętajmy, aby zarządzać 

zespołami OSP i zasobami ludzkimi, musimy 

posiadać kwalifikacje, żeby realizować zada-

nia specjalistyczne, musimy mieć odpowied-

nie kompetencje i doświadczenie. Nie bójmy 

się uczyć od innych. Przede wszystkim bądź-

my wszyscy przedstawicielami dobrej prakty-

ki. Dla każdego znajdzie się praca, każdy znaj-

dzie szansę na to, aby pomóc w sposób bez-

pieczny dla siebie i innych. 
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