
Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

     Stra¿acy wierni z³o¿onemu œlubowaniu, œwiadomi swoich praw i obowi¹zków,
kieruj¹ siê wartoœciami, które kszta³towa³y historiê po¿arnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz zasadami etyki zawodowej.

         S³u¿ba to powo³anie, które stra¿ak realizuje w duchu godnoœci i honoru, poœwiêcenia, 
odwagi, odpowiedzialnoœci, profesjonalizmu, poszanowania prawa, dyscypliny s³u¿bowej        
i wymogów dzia³ania zespo³owego.

          Stra¿ak jest ofiarny i mê¿ny w ratowaniu nadrzêdnych wartoœci, jakimi s¹ ¿ycie, zdrowie, 
mienie oraz œrodowisko.



Maj¹c na uwadze znaczenie problematyki moralnej w wykonywaniu zawodu stra¿aka i jego 
s³u¿ebn¹ rolê wobec spo³eczeñstwa, a tak¿e koniecznoœæ wzmocnienia oraz uzupe³nienia 
obowi¹zków i praw stra¿aka, ustanawia siê nastêpuj¹ce Zasady etyki zawodowej 
funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Dla ratowania ¿ycia ludzkiego stra¿ak jest gotów zaryzykowaæ swoje zdrowie, a w 
sytuacjach skrajnych nawet ¿ycie, zawsze jednak z zachowaniem rozwagi.

W dzia³aniach ratowniczych stra¿ak traktuje wszystkie osoby równo, bez wzglêdu na ich 
rasê, narodowoœæ, religiê, pogl¹dy polityczne, p³eæ, status spo³eczny i inne ró¿nice.

Stra¿ak jest zawsze gotów do niesienia pomocy potrzebuj¹cym i reaguje na zjawisko 
przemocy i wszelkiej krzywdy.

Stra¿ak okazuje nale¿ny szacunek zarówno prze³o¿onym, kolegom, jak i podw³adnym.

Mundur, w odbiorze spo³ecznym symbol bezpieczeñstwa, zaufania i wyró¿nienia, 
zobowi¹zuje stra¿aka do godnego zachowania i wygl¹du. Reprezentuje nie tylko osobê, ale i 
ca³¹ formacjê stra¿ack¹.

Stra¿ak przystêpuje do s³u¿by w dobrej kondycji psychofizycznej, gdy¿ wymaga tego 
odpowiedzialnoœæ za sprawne dzia³anie w ratowaniu ¿ycia i mienia. Nigdy nie podejmuje 
s³u¿by pod wp³ywem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, które mog³yby 
ograniczyæ jego sprawnoœæ i zaszkodziæ bezpieczeñstwu wykonywanych zadañ.

Zdecydowaniu i skutecznoœci stra¿aka w dzia³aniu ratowniczym powinna towarzyszyæ 
wyrozumia³oœæ wobec ratowanych i wra¿liwoœæ na ich potrzeby, bior¹c pod uwagê, ¿e miejsce 
katastrofy lub podobnego zdarzenia to miejsce czyjejœ tragedii.
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Stra¿ak nie mo¿e wykorzystywaæ swojego zawodu do celów prywatnych, ani czerpaæ 
materialnych lub osobistych korzyœci kosztem s³u¿by.

 
Stra¿ak jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegaæ siê korupcji w ka¿dej postaci 
oraz zwalczaæ wszelkie jej przejawy.

 
Stra¿ak troszczy siê o powierzone mu urz¹dzenia, sprzêty czy materia³y i wykorzystuje je 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Stra¿ak dzia³a sprawnie, nie marnotrawi¹c energii i czasu na dzia³ania pozoruj¹ce 
rzeczywist¹ pracê.

Stra¿ak odpowiedzialnie korzysta z form komunikacji elektronicznej, tak aby nie 
zdyskredytowaæ swojej formacji w opinii publicznej.

Troska o bezpieczeñstwo innych nie powinna przes³aniaæ potrzeb w³asnej rodziny.

Stra¿ak jako prze³o¿ony jasno okreœla swoje polecenia, zachowuje bezstronnoœæ w decyzjach, 
stwarza dogodne warunki rozwoju zawodowego podw³adnych bez wzglêdu na p³eæ i 
uwzglêdnia ró¿nice w ich uzdolnieniach oraz cechach osobowoœci.

Prze³o¿ony jest gotów wys³uchaæ podw³adnego nie tylko w sprawach zawodowych, ale tak¿e 
osobistych, udzielaj¹c mu wsparcia z zachowaniem dyskrecji.

Prze³o¿eni s¹ œwiadomi, ¿e scentralizowana, hierarchiczna i rozkazodawcza struktura 
w³adzy w³aœciwa formacji stra¿ackiej, stwarza mo¿liwoœæ nadu¿yæ tej w³adzy. ̄ adne formy 
przemocy nie powinny mieæ miejsca w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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Stra¿acy, ze wzglêdu na uznane wartoœci w s³u¿bie, atmosferê pracy, solidarnoœæ, lojalnoœæ i 
tradycjê, stanowi¹ jedn¹ wielk¹ rodzinê. Dlatego wszyscy, prze³o¿eni zaœ szczególnie, 
troszcz¹ siê o poszkodowanych stra¿aków i ich rodziny.

Stra¿ak dba o zachowanie autorytetu prze³o¿onego i odnosi siê do niego z szacunkiem, w 
szczególnoœci unika wyra¿ania pochopnych s¹dów i ocen o nim, a w przypadku 
niew³aœciwego zachowania prze³o¿onego zwraca mu uwagê w odpowiedniej formie.

Stra¿ak zna historiê swojej formacji, kultywuje jej tradycjê, odnosi siê z pietyzmem do jej 
symboli oraz okazuje szacunek jej weteranom.

W akcjach ratowniczych, w których zawodz¹ znane procedury i zasady etyki zawodowej, 
stra¿ak postêpuje zgodnie z doœwiadczeniem i w³asnym sumieniem. Podejmuj¹c osobiste 
decyzje w sprawach szczególnie trudnych, ma prawo oczekiwaæ wsparcia prze³o¿onych.

Ka¿dy stra¿ak zobowi¹zany jest reagowaæ w przypadkach, gdy naruszane s¹ zasady etyki 
zawodowej.

W przypadkach nieprzewidzianych zasadami etyki zawodowej, a wymagaj¹cych moralnej 
decyzji, kieruje sie trosk¹ o nadrzêdne wartoœci swego powo³ania i o podtrzymanie stopnia 
zaufania, jakim spo³eczeñstwo darzy jego formacjê.
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