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KODEKS ETYKI I KARTA ETYKI SPSS  

Zalecamy traktować go jako zbiór przemyśleń i wskazówek, a nie jako prawo 

 

Rozdział 1. Zasady ogólne 
 
§ 1 
Survivalowiec zawsze szanuje przyrodę, zarówno ożywioną jak i nieożywioną, 
oraz szanuje innych ludzi. 
 
§ 2 
Survivalowcowi nigdy nie może zabraknąć pokory, szczególnie w stosunku do sił 
przyrody. 
 
§ 3 
Survivalowiec wie, że walka o przetrwanie nie polega na walce z naturą, tylko na 
zharmonizowanym funkcjonowaniu w niej oraz na umiejętnym wykorzystaniu jej 
bogactw. 
 
§ 4 
Jeżeli survivalowiec korzysta z zasobów natury, zawsze robi to tak, 
by oddziaływać na nią możliwie minimalnie destrukcyjnie. 
 
§ 5 
Survivalowiec zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swoje oraz 
osób, z którymi się uczy, trenuje, bawi. 
 
§ 6 
Survivalowcowi nigdy nie może zabraknąć wyobraźni. Jest ona gwarantem 
bezpieczeństwa, rozwoju, dobrej zabawy, a niekiedy i przeżycia. 
 
§ 7 
Survivalowiec rozumie, że nie ma survivalu lepszego i gorszego. Każdy ma prawo 
do rozwijania swoich pasji w takiej formie, jaka jest dla niego najbardziej 
odpowiednia. 
 
§ 8 
Survivalowiec stara się być zawsze dzielnym i pamięta, że walczy dopóty dopóki 
oddycha. 
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§ 9 
Survivalowiec wyznacza sobie cele działania. Pamięta jednak, że najważniejsza 
jest i tak droga do ich osiągnięcia. 
 
§ 10 
Jeżeli survivalowiec posiada sprzęt, to dba o niego nie gorzej niż o siebie samego. 
 
 
 
Rozdział 2. Członek Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu  
 
§ 11 
Członek SPSS dba o dobry wizerunek organizacji. Swoją postawą dowodzi 
profesjonalizmu Stowarzyszenia i jego otwartości na innych ludzi. 
 
§ 12 
Członek SPSS stara się aktywnie przyczyniać do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 
 
§ 13 
Członek SPSS jest zawsze życzliwy i pomocny, szczególnie w stosunku do 
młodszych i mniej doświadczonych. 
 
§ 14 
Członek SPSS zachowuj się godnie, gdyż może być autorytetem dla wielu osób, 
które otaczają go zarówno podczas wypraw, jak i na co dzień. 
 
§ 15 
Członek SPSS zawsze stara się wywiązać z przyjętych zobowiązań względem 
Stowarzyszenia. Rozumie, że są w nim pokładane nadzieje jego kolegów 
i koleżanek. 
 
§ 16 
Prowadząc szkolenie dla innych osób członek SPSS zawsze stara się najpierw 
zrozumieć ich potrzeby względem survivalu, poznać indywidualne możliwości 
oraz oczekiwania. Szkolenie zawsze prowadzi się dla jego uczestników, 
a nie dla instruktora. 
 
§ 17 
Członek SPSS stara się wciąż rozwijać i poszerzać swoją wiedzę praktyczną 
i teoretyczną. 
 
§ 18 
Członek SPSS będący instruktorem jest osobą kompetentną. Jeżeli czegoś nie wie 
lub nie umie, nie wprowadza nikogo w błąd. 
 
§ 19 
Jeżeli członek SPSS w swojej pracy instruktorskiej lub rozwoju osobistym 
wprowadza element rywalizacji, to zawsze opiera ją o zdrowe, koleżeńskie zasady 
fair play oraz o zasady bezpieczeństwa. 
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§ 20 
Członek SPSS dla dobra Stowarzyszenia, jest otwarty na współpracę z innymi 
organizacjami, której podstawą powinny być: wzajemność, partnerstwo, wspólna 
chęć rozwoju, poszanowanie wewnętrznych zasad oraz poszanowanie lojalności 
wobec grupy. 
 
 
 
 
Rozdział 3. Pozostałe zasady 
 
§ 21 
Survivalowiec podczas swoich szkoleń nigdy nie kradnie (nawet jeżeli przedmiot 
jaki chce przywłaszczyć wykazuje niską wartość materialną) oraz działa 
w granicach przyjętych norm społecznych. 
 
§ 22 
Survivalowiec szanuje pracę innych ludzi (rolników, leśniczych, właścicieli 
posesji na której się znajduje). 
 
§ 23 
Survivalowiec nigdy nie odbiera życia bez potrzeby, a w szczególności 
zwierzętom występującym nielicznie. Zasadę tę stosuje się odpowiednio 
względem flory. 
 
§ 24 
Jeżeli survivalowiec odbiera życie zwierzęciu, to tylko w sposób, który nie 
powoduje jego zbędnego cierpienia, niezależnie od tego z jak prymitywną istotną 
ma do czynienia. 
 
 
§ 25 
W sytuacji kryzysowej survivalowiec nigdy nie pozostaje bierny. Stara się również 
dać wsparcie osobom mniej doświadczonym i słabszym. 
 
§ 26 
Survivalowiec poprzez rozwijanie swoich zainteresowań nigdy nie przysparza 
trudności innym ludziom, w szczególności wykazuje się zaradnością i zdolnością 
przewidywania w takim zakresie, by nie być obiektem zainteresowań służb 
ratowniczych. 
 
§ 27 
Survivalowiec promuję ideę rozwoju w zakresie umiejętności przetrwania 
i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych.  
 

 
 


