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wiemi zfożonemu śfuiowaniu,świn[omi swoicń praw

i

o6owĘzĘ9w,

się wartościnmi tjóre tszta{towaĄ ńistorĘ pozarnictwa w fu:ecz1pospofitej cPokĘiłj

oraz zasa[ami

etlti zawo[owej.

[ucfru go[nościi ńonoru,
poświęcenin, ofwagi, o[powie[ziafności, profesjonafizmu, poszanowanin prawa, Ó',ypft,ł

S{uz6a to powo{anie, Ę1óre strażaĘ reafizuje

s{uz 6 owej i w1mogów

[zinfanin

w

z esp o[oweg o,

StrazaĘjest ofiarry i męzn1 w ratowaniu na[rzę[n1cń wartości, jatmi są z1cit,
z[rowie, mienił oraz śro[owisfol.

gi6wrl

geru ńrygadur

%ając na uwa[ze znaczeni,e pro6bmat7tj morafnej w urytpnłwaniu zawo[u strażafot i jego
s{uze6ną rofę wo6ec spo{eczeństwa, a taĘje foniecznośćruzmocniłni"a oraz uzupe[niłnia

o6owĘzĘ9w

i praw

strażafut, ustanawin

(Państwowej
fun tgjonariusz1

S

sĘ następujące Zasa[1

eryfu zawo[owej

traż1 cPożarnej :

Zasata I

afa

ratowanin z1cia fu[zĘfugo strażaĘ jest gotów zaryz1furuać swoje z[rowie,
s1tuacjacfr sRgajnJcń nawet zycił, zawsze je[naĘz zacńowaniem rozwagi,

aw

Zasata 2
,(il [ziafaniacń ratownicz1cń strażaĘtrat1;uje wsz1stĘb oso61 równo, 6ez wzgĘdu na icfr
rasę, naro[owość, re[lglę,

pogtąĄ po[it1czne, pteć, status spo{eczn1 i inne róznice,

Zasa.ta 3
StrazaĘ jest zawsze gotów
p rz eTno cJ i w s z e Ęi"ej R14w d7,

[o

niBsienia pomoql potrze|ująEm

i

reaguje na zjawisfot

Zasata 4
StrazaĘofotzuje nafezn1 szacuneĘzarówno prze[ożon1m,

folfegom,

jaĘipo[w[a[ry*,

Zasata 5

fuI'un[uti w o[6inrze spo{eczn1m Em6o[ \ezpieczeństwa, zaufanin i uł1róznienia,
zo\owiązuje strażafot [o go[nego zacńowani-a i rygtq[u, Wprezentuje ni"e t1tt"o oso6ę, afe i
c

afą fo rma cj ę s traż ac

Rgp.

Zasaia 6
StrazaĘ prz1stępuje [o s{uz61 w [o6rej RqnĄcji ps1cńofiz1cznej, g[Jz wnaga tego
ofpowiefzinfność za sprdwne [zi"afanie w ratowaniu z1cia i mienirł. s,taą nie po[ejmuje
sfużfu pod ułpt1wem affulfrofu [u6 inn1cń su1stancji ps1cńoat,6ru,,,n1cń, R7óre mogĄ61
ogranicz1ć jego spraw'ność i zasz?gl[zić \ezpiłczeństr'uu w1fon1wan1cń za[ań.

fusala 7
Zdec1[owaniu i sfutteczności strażafot w [zin[aniu ratownicz)m powinna towarz1sz1ć
u1rozumin{ośćwo6ec ratowan1cń i wrażftwośćna icń potrze61, 6iorąc po[ uwagę, że minjsce
Ęatastrofi

[u6 po[o1nego

z[arzenia to mbjsce cz1jejśtrage[ii,

Zasata 8
StrazaĘ

nił może u,yfulrz1styllać

swojego zawa[u

[o cehw prywatn)cń, ani czerpać

materiahryc|i tu6 oso6ist1cfi fulrzyści fussztem s{uz61.

Zasata 9
StrazaĘja?,"ofuntgjonariusz pu6[iczn1powinb'n w1strzegać slę R"orupcji w Ępz[ej postaci
oraz zwafczać wszeĘfu jej przejaw1,

Za.sata 10
StrazaĘtroszcz) się o powiłrzone mu urzą[zeni.a, sprzęt1 cz1 materiaĄ i w1folrzystuje
je zgo[nił z itń przeznaczeni'em,

fusata

11

StrazaĘ [zia[a sprawnie, niB marnotrawi4c energii

i

czasu na ćzia{anin pozorujące

rzecz1ruktq pracę.

Zasata 12
StrazaĘ o[powietzi*kiz fulrz1sta
nit z Ą

s t1e

[1t ow a ć sw oj ej fo rma cj i w opinii

z -fo*

pu

6

Ę"omuniĘacji efeĘ1ronicznej,

taŁ

a6)

[it znej,

fusaia

13

trosfot o \ezpieczeństwo inrycń nił powinna przes[aniać potrzei w{asnej ro[zin:1.
Za^sata 14

StrazaĘ jaful przefozon1 jasno ofueśkswoje pofeceni"a, zacfrowuje 1ezstronność w
fec1zjacń, stwdrza [ogo[ne warunĘj rozwoju zawofowego podwfa[n1cń 6ez wzgĘ[u na pfeć
i uwzgQ[nin różnice w icń uz[ofni"eni"acń oraz cecńacfr osoiowości,

fusata 15
jest gotów u.,1s[ucńać po[w{aćnego nie t1[Ęo w Sprawacń zawo[ow1cń,
taĘże oso6ist1cń, u[ziłkjąc mu wsparcin z zacńowaniem Ąst1ecji'
{Prze[ozon1

Za"sata 16
(Prze{ożeni są świa[omi,ze scentrafizowuna) ńiprarcńi.czna

i

afe

rozfotzo[awcza strutlura

w[a[z1 wfaściwaformacji strazacĘi.ej, stwarza możfiwośćnaduz1ć tej w[a[z1' ża[ne form1
przeruoc) nie powinn1miłć miłjsca w (Państwowej Straz1{Pozarnej,

tusata 17
Strażac1, ze wzgĘ[u na uzrutne wartościw s[uż6ił, atmosferę pracy, sofilarność,bjatność
i traf1cję, stanowią je[ną wietŁą ro[zinę, afatego wsz)sc), prze{ożeni zaśszczegófnił,
troszczą się o poszfuldowan1cń strażaĘyw i icfi ro[zin1,

fusata 18

StrazaĘ ć6a o zacfrowanił autor)tetu przefożonego i o[nosi stę [o niego z szacunĘ!łm,
w szczegófności unitg u'ryrażania pocńopn1cfr są[ów i ocen o n'im, a w przjpa[fut
niBw[aściwego zacńowaniaprze{ożonego zwrlca Inu uwdgę w o[powie[niłjformił.

fusata 19
formacju F,utt1wuje jej tra[1cję, o[nosi się z piet1zmem [o jej
s1m6o[i oraz ofoLzuje szacuneĘjej weteranom,

StrażaĘzna fristorię

swojej

fusata 20
W a?gjacfi ratownicz1cń, w fuórycń zawodzą zrutne proce[ury i zasaĄ etytj zawo[owej,
strażaĘ postępuje zgo[nie z [oświn[czeni.em i w{asnym sumiBniem. ao[e,jmując osożiste
[ec1zje w sprawacń szczegófnie tru[n1cń, rna prawo oczekjwać wsparcia prze{ożon1cń.

fusata 21
KażÓ strażaĘzo\owt4zaryjest

reagować w pr4rpatffotcft, g[1naruszane są zasad1 et1?j

zaruo[owej.

Zasata 22
,(il

przypa[fotcń nieprzewi[zi"an1cń zasa[ami et1t! zawo[owej, a wymagając1cfi morafnej

[ec1zji, strażaĘ Ł"r"l, się trosfo1 o na[rzę[ne wartościswe7o powo{anin i o po[trz1mani'e
s t op nin z a ufani"a, j a Ęim sp o {e c z e ń s tw o [arzy j eg o
fo rm a cj ę.

