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Streszczenie. Celem pracy była ocena postaw strażaków wobec pomocy 

psychologicznej - jej dostępności i stygmatyzacji oraz zależność od stażu, stresu 

pracy i zdarzeń traumatycznych podczas działań bojowych. Zastosowane 

metody: „Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku” Britt, 

„Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy” Dudek i wsp. oraz wskaźnik 

zdarzeń traumatycznych podczas służby. Badana grupa: 189 strażaków z 

województwa pomorskiego. Prawie trzy czwarte strażaków uważa, że pomoc 

psychologiczna dla ich grupy zawodowej nie istnieje. Większość nie przejawia 

lęku przed stygmatyzacją ze strony kolegów. Im większa subiektywna percepcja 

stresu zawodowego, udział w różnorodnych zdarzeniach traumatycznych i 

dłuższy staż służby tym bardziej negatywna postawa wobec dostępności do 

pomocy psychologicznej oraz lęk przed stygmatyzacją ze strony przełożonych.  
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WPROWADZENIE 

 

Stres pracy strażaków, zarówno operacyjny, organizacyjny i wynikający z 

doświadczeń traumy miał szkodliwy wpływ na ich zdrowie i funkcjonowanie społeczne 

(Brough, 2004; Murphy i in., 2002; Young, Cooper, 1995). Zdecydowana większość 

strażaków uczestniczyła bądź była świadkiem zdarzenia urazowego. Największe wrażenie 

wywoływały sytuacje związane z pożarami i wypadkami drogowymi, a w odniesieniu do ofiar 

były to zdarzenia z udziałem dzieci, kolegów strażaków lub osób znajomych (Dudek i in., 

2000; Haslam, Mallon, 2003). 

W latach 1998-2003 podczas służby zginęło 51 strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej (PSP) (Sawicki, 2004). Około 20% strażaków biorących udział w akcjach spełniało 

co najmniej jedno kryterium, a u 4% zdiagnozowano pełny zespół stresu pourazowego 

(PTSD). Silniejsze objawy zaburzeń mieli strażacy, którzy brali udział w zdarzeniach, gdzie 

ofiarami były dzieci lub zagrożony był sam ratownik (Szymczak, Dudek, Koniarek, 1998). 

Również wraz z wiekiem i stażem pracy narastał poziom symptomów PTSD (Koniarek, 

Dudek, 2001). 

Strażacy wyrażali pogląd, że ich służba sprzyja powstawaniu problemów i w związku 

z tym takim osobom należy pomóc (Dudek i in., 2000). W porównaniu do ratowników 

medycznych, strażacy byli słabiej wyedukowani w zakresie zdrowia, co sprzyjało obniżaniu 

się dobrostanu psychicznego (Brough, 2005). W literaturze przedmiotu podkreśla się 

konieczność wdrażania skutecznych programów ukierunkowanych na prewencję zaburzeń 

psychicznych, gdyż była to przyczyna zwiększonej niezdolności do pracy wśród strażaków po 

30 roku życia, a wśród pracujących po 50 roku życia - przyczyna główna (Dudek i in., 2000). 

Aktualnie zadania pomocy psychologicznej są realizowane przez psychologów zatrudnionych 

w jednostkach szkoleniowych i Komendach Wojewódzkich PSP oraz przez psychologów 

spoza resortu (Czarnecka, Dobrodziej, 2004). 

Wsparcie emocjonalne najliczniejsza grupa strażaków uzyskiwała od partnerki. 

Połowa z nich twierdziła, że żona rozumie ich najlepiej, a druga połowa, nie chciała 

rozmawiać o swoich odczuciach z kolegami. Ci, którzy wsparcie uzyskiwali od kolegów, 

twierdzili, że przeżyli to samo, więc lepiej ich zrozumieją (Haslam, Mallon, 2003). Wsparcie 

w pracy było upatrywane głównie w działaniu jako zespole i poczuciu wspólnoty oraz 

poprzez formalny debriefing lub nieformalną rozmowę. Wśród strażaków, którzy nie 

korzystali ze wsparcia, dominował pogląd, że nie wyobrażają sobie bycia słabym (jest to 

związane z wizerunkiem macho) (Cowman, Ferrari, Liao-Troth, 2004; Haslam, Mallon, 

2003). 

Celem pracy była identyfikacja postaw strażaków wobec pomocy psychologicznej, jej 

dostępności i lęku przed stygmatyzacją. 

BADANA GRUPA I METODA 

W badaniu wzięło udział 183 strażaków zatrudnionych w Jednostkach Ratowniczo – 

Gaśniczych w województwie pomorskim. Średni staż służby wynosił 10 lat (SD=7,8). Wśród 

badanych dominowali strażacy z wykształceniem średnim (69%), żonaci (73%) i mający 

dzieci (71%). Z pomocy psychologicznej, w innym zakresie niż badania okresowe, korzystało 

4% ankietowanych, a z porady lekarza psychiatry 9%. 

W pracy zastosowano skalę „Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku” Britt 

(2000, za: Hoge i in., 2004). Ocenia ona stosunek żołnierzy do pomocy psychologicznej, 

głównie w zakresie jej dostępności problemów ze stygmatyzacją. Postawy wobec pomocy 

psychologicznej porównywano wśród żołnierzy z diagnozą i bez diagnozy PTSD. Skala 

składa się z 9 twierdzeń z czterostopniową skalą odpowiedzi od zdecydowanie zgadzam się 

do zdecydowanie nie zgadzam się oraz odpowiedzią – brak zdania. 
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Do pomiaru stresu zawodowego wybrano „Kwestionariusz subiektywnej oceny pracy” 

Dudka, Waszkowskiej i Hanke (1999), który składa się z 55 pytań opisujących poszczególne 

cechy pracy będące potencjalnymi stresorami. W niniejszej pracy wykorzystano wyłącznie 

wynik globalny stresu. Współczynnik alfa Cronbacha wynosi 0,84, a wskaźnik stałości 

r tt =0,87. 

Do oceny udziału w zdarzeniach o charakterze traumy zastosowano zmodyfikowaną 

wersję pytań dotyczącą ośmiu różnych sytuacji urazowych na podstawie „Kwestionariusza do 

badania zaburzeń po stresie traumatycznym” Dudka (2003). Były to zagrożenie życia 

własnego bądź kolegi strażaka, zranienie lub uszczerbek na zdrowiu własnym bądź kolegi, 

śmierć strażaka, dzieci wśród osób poszkodowanych, makabryczne widoki, bycie w 

agresywnym tłumie. Zastosowano nominalną skalę odpowiedzi. Wskaźnikiem udziału w 

zdarzeniach urazowych była łączna liczba doświadczonych sytuacji. 

WYNIKI 

Poniżej w Tabeli 1 zaprezentowano szczegółowe wyniki uzyskane w trakcie badań.  

 

Tabela 1. Opinie strażaków o pomocy psychologicznej [%] 

 Postawa 

negatywna  

Postawa 

pozytywna 

Brak zdania 

 1 2 3 4  

Brak pomocy psychologicznej 38 34 11 1 16 

Pomoc jest krępująca 7 24 45 13 11 

Brak zaufania do specjalistów 4 19 37 12 29 

Brak czasu po służbie  12 28 34 14 11 

Utrata zaufania kolegów 4 12 47 21 16 

Przełożeni mogą obwiniać 7 21 37 21 14 

Przełożeni – traktowanie 8 42 25 10 14 

Wpływ na karierę 5 15 42 20 17 

Przejaw słabości 6 19 40 22 13 

Legenda: 1 – zdecydowanie zgadzam się, 2 – zgadzam się, 3 – nie zgadzam się, 4 – 

zdecydowanie nie zgadzam się 

 

Prawie trzy czwarte strażaków (72%) uważa, że pomoc psychologiczna dla ich grupy 

zawodowej nie istnieje. Ponad połowa (58%) twierdzi, że pomoc psychologiczna nie jest 

krępująca i prawie tyle samo osób (48%) przejawia zaufanie do specjalistów zajmujących się 

zdrowiem psychicznym. Natomiast jedna piąta (22%) nie ma wystarczającego zaufania, a aż 

29% nie ma zdania w tej sprawie. 

Widoczny jest dwuznaczny stosunek co do możliwości poświęcania czasu na 

ewentualne leczenie i pomoc psychologiczną po pracy. Brak czasu jako barierę w korzystaniu 

z pomocy psychologicznej uznaje 40% strażaków, ale 48% nie zgadza się z tą opinią. 

Większość (88%) deklaruje, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie spowoduje 

utraty zaufania wśród kolegów z pracy. Ponad połowa (58%) nie zgadza się, że za problemy 

ze zdrowiem psychicznym przełożeni mogą obwiniać ich samych. Z drugiej strony jest 

znacząca grupa (28%), która ma zdanie przeciwne. Połowa strażaków (50%) uważa jednak, że 

przełożeni mogą ich różnie potraktować, gdy będą wiedzieli, że strażacy korzystają z pomocy 

psychologa. Jedna czwarta (25%) uważa, że może zostać uznana za słabego, jeśli 

korzystałaby z pomocy psychologicznej. Odmienną opinię deklaruje 62% strażaków. 

Równocześnie jedna piąta (21%) twierdzi, że korzystanie z pomocy psychologicznej może 

negatywnie wpłynąć na przebieg ich zawodowej kariery. Jednak większość (62%) nie widzi 

związku pomiędzy korzystaniem z pomocy psychologa a przebiegiem służby. 
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Spośród wszystkich opinii stwierdzono stały odsetek osób (około 15%), które nie mają 

zdania w danej kwestii. Wyjątkiem była opinia o zaufaniu do specjalistów od zdrowia 

psychicznego, gdzie odsetek strażaków nie potrafiących się do tego ustosunkować wzrósł do 

29%.  

Najwięcej zależności odnotowano pomiędzy postawą wobec pomocy psychologicznej 

a różnorodnością doświadczeń traumatycznych podczas działań bojowych (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Opinia o pomocy psychologicznej - współzależności istotne statystycznie (p<0,05) 

(usunięte przypadki – brak zdania) 

 Stres pracy Trauma podczas 

akcji 

Staż 

Brak pomocy psychologicznej -0,29 -0,35 -0,38 

Brak czasu po służbie n.s. -0,18 -0,17 

Przełożeni mogą obwiniać -0,26 -0,19 -0,23 

Przełożeni – traktowanie -0,26 -0,18 -0,17 

Wpływ na karierę n.s. -0,16 n.s. 

 

Im większa subiektywna percepcja stresu zawodowego i udział w różnorodnych 

zdarzeniach traumatycznych, tym bardziej negatywna opinia o istnieniu zorganizowanej 

pomocy psychologicznej oraz stosunku przełożonych, co do osób, które z niej korzystają. 

Pogląd o negatywnym wpływie korzystania z pomocy psychologicznej i w ogóle braku czasu 

na tego typu działania częściej wyrażają osoby uczestniczące w wielu rodzajach zdarzeń 

traumatycznych. Podsumowując, wraz ze wzrostem stresu zawodowego i udziałem w różnych 

sytuacjach urazowych, rosła negatywna opinia o dostępności pomocy psychologicznej i 

stygmatyzacji ze strony dowódców. 

Staż pracy korelował z niektórymi postawami wobec pomocy psychologicznej. Im 

dłuższy staż służby w straży pożarnej tym wyraźniejsza jest negatywna opinia o braku 

pomocy psychologicznej, niekorzystnym stosunku dowódców do strażaków korzystających z 

pomocy psychologicznej, z uwagi na nieodpowiednie traktowanie tych strażaków i 

obwinianie ich za problemy ze zdrowiem. Wraz z czasem służby krystalizuje się też pogląd o 

trudności w wygospodarowaniu czasu na leczenie czy korzystanie z pomocy. 

DYSKUSJA 

Do pozytywnych postaw większości badanych strażaków wobec pomocy 

psychologicznej należy zaliczyć uznanie, że pomoc nie jest krępująca, korzystanie z niej nie 

ma wpływu na karierę, nie będzie uznanym się za słabego, koledzy takiej osobie dalej ufają, a 

dowódcy nie winią jej za kłopoty ze zdrowiem. Można wytłumaczyć to zmniejszającym się 

znaczeniem „syndromu macho”. Lęk przed stygmatyzacją ze strony kolegów, zwłaszcza 

dotyczący etykiety słabości, dotyczy mniej niż jednej czwartej ankietowanych, co odpowiada 

wynikom innych badań (Haslam, Mallon, 2003). Natomiast wśród postaw negatywnych 

znalazły się opinie o braku pomocy psychologicznej i niekorzystnym zachowaniu dowódców 

w odniesieniu do strażaków, którzy korzystają z pomocy psychologów. O możliwościach 

czasowych po służbie na korzystanie z pomocy psychologicznej strażacy mówią w dwojaki 

sposób, albo go nie wystarcza, albo jest go w sam raz. Podobna tendencja dotyczy zaufania do 

specjalistów od zdrowia psychicznego. W tym przypadku dość liczna grupa strażaków nie ma 

na ten temat żadnej opinii. Zjawisko to nie jest zaskakujące, ponieważ nieliczna grupa 

strażaków rzeczywiście korzystała z pomocy psychologicznej. W związku z tym postawa ta 

wynika z braku własnego doświadczenia i odwoływania się do doświadczeń kolegów. 

Wraz ze stażem służby negatywne opinie o postawie dowódców wobec korzystania z 

pomocy psychologicznej oraz jej funkcjonowania wynikają z obserwacji tego, co dzieje się w 
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jednostkach. Równocześnie wraz z czasem służby może wzrastać potrzeba skorzystania z 

pomocy specjalistów od zdrowia psychicznego, a własne doświadczenie pokazuje jak w 

rzeczywistości pomoc ta jest zorganizowana. Z badań Hoge i współautorów (2004), że 

żołnierze, którzy brali udział w działaniach wojennych i w związku z tym zdiagnozowano u 

nich PTSD, dwukrotnie częściej deklarowali negatywną postawę wobec dostępności pomocy 

psychologicznej, jej skuteczności i możliwości stygmatyzacji, niż żołnierze bez diagnozy 

PTSD. Może to wynikać z niezadowolenia ze skuteczności prowadzonej terapii oraz z 

nadmiernych co do niej oczekiwań. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne i nakazuje 

przesunięcie akcentu z leczenia na profilaktykę, w celu wzbudzenia zaufania do specjalistów 

od zdrowia psychicznego. Również warto zdecydowanie lepiej zorganizować i rozbudować 

pomoc w ramach resortu. Struktura pomocy jest bardzo dobrze zaplanowana, ale brak 

specjalistów do jej realizacji (Czarnecka, Dobrodziej, 2004). Komenda Wojewódzka PSP w 

Gdańsku aktualnie nie zatrudnia żadnego psychologa. W województwie pomorskim strażacy 

mogą korzystać z pomocy psychologów w ramach NFZ lub w gabinetach prywatnych oraz 

placówce MSWiA. Jednak ci specjaliści, zwykle nie są przeszkoleni odnośnie do specyfiki 

służby. Jak wykazano we wstępie straty zdrowia psychicznego strażaków w wyniku służby są 

znaczące, więc nie należy pozostawiać strażaków bez systemowo zorganizowanej pomocy 

(Brough, 2004; Szymczak, Dudek, Koniarek, 1999, Dudek i in., 2000, Murphy i in., 2002).  

Podsumowując, dostępność pomocy psychologicznej dla strażaków jest bardzo 

ograniczona. Korzystny jest stosunkowo mały lęk przed stygmatyzacją ze strony kolegów 

(słabnący wizerunek macho), ale niepokoić może postawa w stosunku do reakcji 

przełożonych. Konieczne jest lepsze poznanie możliwości działań psychologicznych przez 

strażaków (budowa zaufania podczas realizacji zadań profilaktycznych), zwłaszcza wśród 

dowódców. To od ich postawy może zależeć korzystanie z pomocy psychologicznej przez 

podległych im strażaków.  
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