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wfurni z[o2onemu {u6owaniu, (wia[omi swoicfr prdw

i o6owi4z\9w,

ki"rujq si7 wartoicinmi RJ6re frsztattowaty fristorip pozarnictwa w futeczlrytospofitej SokQinj
oraz zasa[ami etl{i zawofowej.

S{u26a to powofan'ir, F,g5re stra.\afr reafizuje w fuchu go[noici i fr.onoru,
poiwi4cenin, ofwagi, ofpowir[zinfnofti, profesjonafizmu, poszd.nowanin. prawa, [yscypfin1
sfuz 6 owej i urymog6w fzintania.

z espo{owe go.

Straiafrjest ofinrnl i mgiry w rdtowdniu na[rzgfn1cfi. wartoici, jafrimi sq z1ciz,
ztrowic,

mi.eniz oraz

iro[owisfut.

gen ilrygdur

uwafze znnczeni.e pro|fematl?i moratnej w aryR^rywaniu zawo[u straiafot i jego
stui,e6n4 rofg wo6ec spofeczeristwa, d ta{2e futnitcznoi1 wzmocnien'in oraz uzupefnizni"a
o6owi4z{5w i praw strazafut, ustanawia si7 nastgpujqce Zasatl etJfu zawo[owej
ful-ajyc na

fun{gjonariuszl Saristwowej

S

tra21 (Pozarnej:

Zasato

l

(D[a ratowanin. zycin. fufzfritgo straiafr jest got6w zaryzl("owai swoje zfrowie,
sytuacjacfr sREajnlcfr ndwet z1cie, zawsze je[naQz zacfrowaniem rozwagi.

aw

Zasata 2
W fziafanincfr ratowniczlcfr. strai,a{traftluje wszystftic oso6y r6umo, 6ez wzgfgfu na icfr
rasg,

narofowoii,

refigry,

pogtqfi pofityczne, p{e6, status spo{eczn1 i inne r6znice.

Zasatd 3
Straza{ jest zawsze got6w
prz emoq) i wsze ftbj Fgrywq

[o

niBsicnin pornory potrze|ujqrym

i

reaguje na zjawisfor

Zasdta 4
Straia{ofotzuje na[ezny szacunefrzar6wno przefoilon1m, futbgom, ja{ipo[w[a[n1m.

Zasato 5

ot|iorze spotecznym symfiof \ezpi.eczeristwa, zaufania i wy6znicnin,
zo6owi4zuje stra.iafot do gofnego zacfrowania i rygfu[u. fuprezentuje nic t1tfut oso6g, afe i

fulln[ur,
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Zrsaf,a 6
Strazafr przystgpuje

fo stuilfu w fo|rej

Rgn@cji prycfrofizJcznej, g[12 u5nnaga tego
ratowaniu z1ci"a i mienin. t[Wb nic po[ejmuje

ofpowiz[zintnoii za sprd.wne [ziafanic w
sfuilfu pof utp$wem affotfiofu fu6 inrycfi. su|stancji ps1cfina?ryrulnycfr, f;|5re mogty|y
ograniczli jego sprawnoi| i zaszfutfzii 1ezpieczeristwu a',yfotrywanycfi zafari,

Zasato 7
Zfery[owaniu i sfuttecznoici straiafrg w [zinhniu ratowniczyrn powinna towarzlszl|
atlrozumi^afoii wo6ec rdtowan)cfr i wrazfiwoi1 na i.cfr potrze|y, |inrqc pof uwagg, 2e micjsce
fratastrofl [u6 pof,o|nego zfarzenin to micjsce cry]eji tragefii.

Z,asafu s

Stra!,a{ nic moie wl?przystywa( swojego zawofu
materintnlcfr tu6 oso|istycfr fotrzlici Fgsztem sfu2fu.

fo

cebw pry.udtnJcfr, ani czerpai

Zasato g
Straza{;ja$"o fun{gjonariusz pu66czn1 powinfun wystrzegai sr4 R"orupcji

w Rgzfej postaci

oraz zwafcza1 wszefQie jej przejawy.

Zasaf,a 10

Straia{troszczl si7 o powierzone mu urz4fzenin, sprzgtl cz1 materinfy iuryR"orzlstuje
je zgofniz z

irfr.

przeznaczeniem.

Zasata 11
StrazaQ

fzinfa sprawnie, n'iz marnotrawi4c energii

i

czasu na [zin{ania pozorujqce

rzeczlnuistq prdc$

Zasata 12
Strazafr ofpowie[zinfnic futrzlsta z _fo* S"omuni{acji efefrlronicznej, ta{- a6J
nic z [1 s Rge d1t ow a f s w oj ej fo rm a cj i w op inii p u 6 fic zn ej,
Zasata 13
trosfor. o \ezpieczenstwo inn1cfi niz powinna przes{aniai

potrze| wtasnej rof2ury"

Zasata 14
Straiafr jafot przefozon1 jasno ofueik swoje pofecenin, zacfrowuje \ezstronnoii w
feryzjacfr, stwarza fogofne warunftj rozwoju zawofowego pofwfatnycfi 6ez wzgQ[u na p{et
i uwzgQfni^a r6inice w icfi uzfofnitnincfi. oraz

cecfiacfr osoiowoici.

Zasata 15
Srze{ohon1 jest gotdw urysfucfraf. po[w{afnego nic tytfot
tafr2e oso|istlch, u[zie

w

sprawacfr zawofow1cfi., afe

kjqc mu wsparcin z zacfr.owanicm [1s|pcji.

Zasata 16
Qrzefozeni sq iwi"a.fomi, .te scentrafizowdnd, friprarcfriczna

i

rozfotzofawcza struklura

w[a[21 w{aiciwa formacji straiac{ic'j, stwarza mozftwoii nafuz1i tej w[a[21. Za[ne forml
przemoE nie powinnl miet micjsca w Qanstwowej Stratl Sozarnej.

Zasatd 17
Straiacy, ze wzgfp[u na uznane wartoiciw s{u26ie, dtmosferg prac1, sofi[arnoi6, tojatnoii
i traf1cjg, stanowi4 jefnq wiettg rofzing. Afatego wszJscj, przefoieni zai szczeg6fni.e,
troszczq si4

o

poszfutfowanycfr strdZdLdw'i icfr ro[zin1.

Zasata 18
Straza{ [6a o zacfi.owanic dutorytetu przefoionego i ofnosi st4 fo niego z szacun{iem,
w szczeg6fnofti unifot wyaianin pocfroprycfi sqf5w i ocen o nim, a w przypatfut
niewfaftiwego zacfrowani"aprzefoilonego zwrdcd mu uwagg w ofpowin[nizjformiz.

Zasata 19
Straiafrznn fristori7 swojej forntacju

fr,attlwuJe

lej tra[ycje, o[nosi

si?

z pi"etlzmem fo jej

symiofi oraz ofotzuje szacuneQej weteranom.

Zasata 20
'lrl a|gjacfi ratownicz)cfi, w fu6rycfr zawo[24 zrutne procefury i zasaf1 etl?j zawofowej,
straiafr postgpuje zgofniz z foiwiafczenicm i wfasn1m sumbnizm. Ao[ujmujqc oso|iste
feqzje w sprawdcfr szczeg6fnic tru[nycfr, ma prdwo oczeftwat wsparcin przefoilon1cfr.

Zasata 21
KaZQ strazafrzo\owi4zany jest reagowat w pr4rpaffotcfi,
zawotowej.
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naruszane sq zasaf1

etlki

Zasata 22
przypafftgcfr nieprzewitzia.nlcfi zasafami ety?i zawo[owej, a urymagajqclcfr morafnej
fec1zji, strazafr Lnruy si4 trosfo1 o na[rzgfne wartofti swego powofanin i o poftrzymaniB
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