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Dlaczego warto przeczytać tę książkę? 

Ta książka jest dla każdego kto chce wiedzieć: 

– co to jest Straż Pożarna

– czym zajmują się strażacy

– kiedy trzeba wezwać Straż Pożarną

– jak wezwać Straż Pożarną

Co to jest Straż Pożarna

Straż Pożarna to instytucja, w której służbę pełnią strażacy. 

Służba to praca na rzecz wszystkich mieszkańców państwa. 

Służbę pełnią też żołnierze, policjanci, urzędnicy państwowi.
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Straż Pożarna zajmuje się gaszeniem pożarów 
oraz walką z innymi zagrożeniami. 

Inne zagrożenia to na przykład:

– wypadek samochodowy

– zderzenie się lub wykolejenie pociągów

– katastrofy budowlane takie jak zawalenie się budynku lub mostu.

Straż Pożarna zajmuje się też klęskami żywiołowymi. 

Klęski żywiołowe to zdarzenia, które nie zależą od ludzi 
i dzieją się na dużym terenie. Na terenie całego miasta, 
województwa lub państwa. Klęska żywiołowa to na przykład
powódź, susza, wichura, epidemia. 
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Straż Pożarna zajmuje się też kontrolą przepisów przeciwpożarowych.

Strażacy kontrolują czy budynki są bezpieczne dla ludzi: 

– Czy w budynkach są gaśnice i drzwi przeciwpożarowe. 

– Czy klatki schodowe mają odpowiednią szerokość.

– Czy drogi ewakuacyjne są dobrze oznakowane. 

Drogi ewakuacyjne to korytarze i schody wyznaczone 
do wychodzenia z budynku gdy jest pożar.

Straż Pożarna szkoli ratowników medycznych i policjantów. 
Strażacy pokazują jak szybko i bezpiecznie ugasić mały pożar.          
Czasami na miejsce wypadku szybciej dojeżdża policja 
lub karetka pogotowia. Dlatego muszą wiedzieć jak gasić pożar.
Dzięki temu szybko mogą udzielić pomocy ofiarom wypadku.
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Do zadań Straży Pożarnej należy też prewencja społeczna.

Prewencja społeczna to uczenie ludzi jak zachowywać się 
bezpiecznie. Żeby było mało wypadków, pożarów i katastrof. 

Na przykład strażacy uczą, że nie wolno rozpalać ognisk w lesie.
Uczą jak prawidłowo używać gaśnic.

W Polsce strażacy pełnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej 
i w Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W następnych rozdziałach tej książki dowiesz się czym różni się
Państwowa Straż Pożarna od Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna to najważniejsza instytucja, 
która zajmuje się gaszeniem pożarów. 

Pomaga też w czasie innych zagrożeń. O innych zagrożeniach
przeczytałeś w rozdziale Co to jest Straż Pożarna.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej muszą skończyć 
Szkołę Pożarniczą. 
W Szkole Pożarniczej uczą się kandydaci na strażaków. 

Strażak pracujący w Państwowej Straży Pożarnej 
jest nazywany strażakiem zawodowym. 
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Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna pomaga Państwowej Straży Pożarnej.
Jest bardzo ważna ponieważ ma swoje jednostki w małych 
miastach i wsiach. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej to grupa strażaków 
pracująca w jednym miejscu. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
mogą szybciej dojechać do miejsc pożaru lub innego zagrożenia,
ponieważ mają bliżej. 

Żeby służyć w Ochotniczej Straży Pożarnej trzeba ukończyć 
szkolenie. Takie szkolenia organizuje Państwowa Straż Pożarna. 

Strażak, który pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej 
to strażak ochotnik.
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Po szkoleniu strażacy mogą brać udział 
w akcji ratowniczo−gaśniczej. 

Taka akcja to na przykład gaszenie pożaru. 
To także ratowanie ludzi podczas powodzi.

W czasie akcji ratowniczo−gaśniczej strażak ochotnik 
ma biały hełm. Strażak zawodowy ma czerwony hełm.

Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje się takimi zagrożeniami 
jak Państwowa Straż Pożarna. O zagrożeniach przeczytałeś już 
w rozdziale Co to jest Straż Pożarna.
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Kto pełni służbę w Straży Pożarnej 

W Straży Pożarnej służbę pełnią kobiety i mężczyźni. 

Strażacy pracują w biurze oraz podczas akcji ratowniczo−gaśniczych.

Każdy strażak ma swoje wyznaczone zadania.

Strażacy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Polski. 

Strażacy współpracują z policjantami i pracownikami służby zdrowia.
Podczas akcji ratowniczo−gaśniczych możesz spotkać nie tylko 
strażaków. Spotkasz też policjantów, ratowników i lekarzy. 
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Strażak podczas akcji ratowniczo−gaśniczej 
nosi ubranie specjalne. Jest to ubranie ochronne. 

Chroni strażaka przed poparzeniem i skaleczeniem. 

Ubranie specjalne strażaka to kurtka i spodnie.

W czasie akcji strażak zakłada też:
– kominiarkę czyli czapkę zakrywającą całą głowę i szyję. 

Kominiarka ma otwory na oczy, nos i usta.
– hełm strażacki
– buty strażackie 
– rękawice.
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Każdy strażak ma też swój mundur wyjściowy.

Taki mundur strażak zakłada na ważne wydarzenia. 
Może to być na przykład defilada lub inna uroczystość 
z okazji święta państwowego. 

Mundury strażaka zawodowego są inne niż strażaka ochotnika. 

Na mundurze wyjściowym strażak zawodowy ma przypięty 
złoty sznur. 
Na mundurze wyjściowym strażak ochotnik ma przypięty 
srebrny sznur.
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Szefem strażaków zawodowych w Polsce jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej. 

To Komendant podejmuje najważniejsze decyzje. 
Komendant dba o to, żeby wszyscy strażacy wykonywali dobrze
swoją służbę.

W Polsce jest bardzo dużo jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W jednostkach strażacy mają sprzęt potrzebny do pracy. 
Taki sprzęt to na przykład samochody strażackie, łodzie, 
drabiny i węże pożarnicze.
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Kto może zostać strażakiem

Żeby zostać strażakiem trzeba być bardzo sprawnym fizycznie.
Czyli trzeba być zdrowym, silnym i szybkim. 

Trzeba być też odpornym na stres. Czyli strażak musi być odważny.
Nie może się też łatwo denerwować. 
Każdy strażak musi być bardzo odpowiedzialny. 
W czasie akcji odpowiada za życie innych ludzi.

Każdy strażak po skończeniu szkoły lub kursu może pełnić służbę.
To znaczy, że może brać udział w akcjach ratowniczo−gaśniczych.

Żeby brać udział w akcjach trzeba być zdrowym. Zdrowie strażaka
ocenia lekarz. 
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Przed rozpoczęciem służby każdego strażaka bada lekarz. 
Takie badanie jest obowiązkowe.

Lekarz sprawdza stan zdrowia strażaka i podpisuje pozwolenie 
na pracę. 

Jakie prawa ma strażak na służbie

Strażak na służbie ma różne prawa. 
Podczas akcji ratowniczo−gaśniczej może Ci kazać 
odejść od miejsca pożaru.

Nie możesz przeszkadzać strażakom w czasie akcji 
ratowniczo−gaśniczej. Musisz zachować bezpieczną odległość.
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Strażak na służbie może:

– korzystać ze wszystkich sprzętów gaśniczych. 
Na przykład skorzystać ze studni lub kranu w Twoim ogrodzie.

– zatrzymać samochody i pieszych. 
To znaczy ze strażak może zakazać jazdy samochodem 
lub spaceru obok miejsca pracy strażaków.

– poprosić o pomoc każdego człowieka.

Pamiętaj! 

Strażak zawsze musi zachować bezpieczeństwo. 
Musi zadbać o to, żeby podczas jego pracy nie ucierpieli ludzie.

Ty również musisz zachowywać się bezpiecznie. 
Nie podchodź do strażaków gdy gaszą pożar lub udzielają
pomocy!
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Kiedy musisz wezwać Straż Pożarną

Straż Pożarną musisz wezwać kiedy zobaczysz:

– ogień lub dym

– wypadek samochodowy

– wypadek autobusu lub tramwaju

– zawalenie się budynku

– ludzi lub zwierzęta potrzebujące pomocy.

Możesz też wezwać Straż Pożarną w innych sytuacjach. 
Na przykład kiedy wichura połamie drzewa.  

Jeśli nie wiesz czy wezwać Straż Pożarną, zapytaj 
bliską osobę. Poproś kogoś o pomoc!
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Alarmowanie 

Jeśli widzisz pożar lub inne zagrożenie to natychmiast zadzwoń 
na numer alarmowy Straży Pożarnej.

Numer alarmowy Straży Pożarnej to 998.

Jeśli nie masz telefonu to poproś o pomoc inną osobę.

Czasem możesz nie być pewny czy wezwać Straż Pożarną. 
Wtedy zadzwoń na ogólny numer alarmowy 112.

Połączysz się z osobą, która zadzwoni po potrzebne służby.
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Jeśli zadzwonisz na numer 998 lub 112 to będziesz 
musiał odpowiedzieć na pytania:

– jak się nazywasz

– jakie zagrożenie widzisz, na przykład pożar

– czy to zagrożenie jest blisko Ciebie

– gdzie jesteś, musisz podać adres.

Znajdź tabliczkę z nazwą ulicy. Nazwa ulicy zwykle jest napisana 
na budynku. Na budynku lub płocie zobaczysz też numer budynku.
Powiedz to osobie z którą rozmawiasz. 

Pamiętaj! 

Na numery alarmowe dzwonisz tylko wtedy 
kiedy jesteś pewny, że dzieje się coś bardzo złego.



Biblioteka self−adwokata

20

Inne zadania strażaków

Strażacy na służbie mają dużo obowiązków. 
Przede wszystkim gaszą pożary. 
Ratują ludzi w wypadkach samochodowych. 
Pomagają lekarzom w czasie epidemii. 
Ratują zagrożone zwierzęta.

Strażacy mają też inne zadania. Na przykład:

– ratowanie małego dziecka zamkniętego na balkonie 
bez opieki osoby dorosłej

– ratowanie dziecka zamkniętego w samochodzie w upał

– ratowanie kota, który nie potrafi zejść z drzewa lub dachu

– pokazy akcji ratowniczo−gaśniczej podczas festynów 

– pokazywanie jak działają samochody strażackie.
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W serii Biblioteka self−adwokata dotychczas ukazały się:



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
jest organizacją pożytku publicznego

MISJĄ PSONI jest:
■ dbanie o godność i szczęście osób z niepełnosprawnością

intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie 
i w społeczeństwie,

■ wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością
intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach,
a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

CELEM PSONI jest działanie na rzecz wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia 
oraz wspieranie ich rodzin.

STATYSTYKA:
■ 118 Kół terenowych,
■ 11 tysięcy członków 

(rodzice, osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
przyjaciele),

■ ponad 400 placówek i stałych form wsparcia dla blisko 
32 tysięcy dzieci i dorosłych.

PSONI prowadzi:
■ placówki i projekty z zakresu rehabilitacji, terapii, edukacji,

w tym ustawicznej, aktywizacji zawodowej oraz opiekuńcze,
■ wspieranie ruchu self−adwokatów, rzeczników własnych

spraw, 
■ chronione i wspomagane mieszkania grupowe,
■ organizację spędzania wolnego czasu (m.in. kluby,

zespoły artystyczne, sportowe, turystyczne),
■ indywidualne wspieranie w niezależnym życiu,
■ wspieranie i pomoc rodzinom,
■ działalność wydawniczą, m.in. wydaje kwartalnik 

„Społeczeństwo dla Wszystkich”.

PSONI współpracuje z instytucjami i organizacjami:
■ w tworzeniu nowego prawa,
■ w dążeniu do zmiany wizerunku osoby z niepełnosprawnością

intelektualną i postaw społecznych,
■ w rozwijaniu więzi społecznych, ułatwiających umacnianie

się społeczeństwa dla wszystkich, czyli włączanie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną,

■ w popularyzowaniu wyników badań naukowych 
i doświadczeń innych krajów,

■ w kształceniu profesjonalnych kadr,
■ w umacnianiu organizacji pozarządowych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2b, 02−639 Warszawa, Tel. 22 848 82 60, 22 646 03 14, e−mail: zg@psoni.org.pl

www.psoni.org.pl


