
ZAWODY W 
MOJEJ RODZINIE



STRAŻAK



Opis 
zawodu

Praca strażaka nie jest zwykłym 
zajęciem. Ta praca to misja i 
powołanie. Nierzadko niosąc pomoc 
innym ludziom, naraża własne życie. 
Do strażaka zadań nie należy tylko 
gaszenie pożarów, branie także 
udziału w akcjach ratowniczych 
podczas wypadków drogowych lub 
katastrof żywiołowych, takich jak 
powodzie czy huragany. Na początku 
kariery w Państwowej Straży Pożarnej 
pomaga bardziej doświadczonym 
strażakom. Do zadań strażaka należy 
między innymi obsługa pompy 
wodnej. Po zdobyciu koniecznego 
doświadczenia wchodzi razem z 
kolegami do niebezpiecznych 
budynków stojących w ogniu, 
grożących zawaleniem lub skażonych 
chemicznie. A wszystko po to, aby 
ratować ludzkie życie i dobytek.





Strażak powinien mieć wysoką odporność 
na stres i panować nad emocjami. Od 

momentu usłyszenia alarmu w remizie musi 
być w pełnej gotowości. W tej pracy 
trzeba działać szybko – nierzadko to 

refleks ratuje czyjeś życie. Podczas służby 
należy być przygotowanym na każdą 
ewentualność. Niezbędna jest również 

sprawność fizyczna, która decyduje o tym, 
że ktoś odnajduje się w tym zawodzie. 

Czyha na niego wiele niebezpieczeństw, 
którym musi stawić czoła. Konieczna jest 
znajomość procedur bezpieczeństwa, 

zasad udzielania pierwszej pomocy, zatem 
posiadanie również wiedzy medycznej. 

Ciągłe szkolenia i ćwiczenia są 
nieodłącznym elementem pracy. 



Ochotnicza Straż Pożarna

Strażak może też zdecydować się na służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a w takim przypadku musi mieć ukończone 18 lat, w lokalnej jednostce 
OSP złożyć deklarację wstąpienia oraz zapoznać się ze specyfiką tej 
konkretnej jednostki, jej wyposażeniem oraz obsługą i konserwacją sprzętu 
pożarniczego odbywając okres kandydacki. Potem musi uzyskać 
pozytywną opinię członków zarządu jednostki OSP, złożyć ślubowanie i 
przejść szkolenie pożarnicze. Jako strażak działający w OSP nie otrzymuje 
się stałego wynagrodzenia, tylko tzw. ekwiwalent za udział w akcjach i w 
szkoleniu pożarniczym. Jego wysokość za jedną godzinę wykonywania 
moich obowiązków wynosi maksymalnie 1/175 kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia, może być też niższa, to wszystko zależy od decyzji gminy, 
na której terenie znajduje się moja jednostka OSP.





Środowisko pracy

• Strażak pełni służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG), w komendach miejskich, 
powiatowych i wojewódzkich PSP. Praca odbywa się w systemie zmianowym i codziennym. 
Strażak pełniący służbę w systemie codziennym wykonuje pracę w pomieszczeniach 
biurowych. Praca strażaka w trakcie akcji ratowniczych odbywa się zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Akcje ratownicze prowadzone są głównie w 
uciążliwych warunkach, często w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, w dużym 
zadymieniu, niełatwym do przemieszczania się terenie (lasy, pola, góry, akweny, drogi, 
budynki i kompleksy budynków), w różnych warunkach atmosferycznych. Poza warunkami 
bojowymi, praca strażaka pełniącego służbę w systemie zmianowym jako ratownik 
stanowiący obsadę pojazdów pożarniczych2 (podział bojowy) odbywa się w strażnicach. 
Zakres wyposażenia strażnic jest uregulowany przez właściwe akty prawne. Podczas 
wykonywania obowiązków zawodowych, strażak ma dostęp do pomieszczeń socjalnych, 
sanitarnych, do wypoczynku i rekreacji. Ze względu na trudne warunkach i liczne 
zagrożenia życia i zdrowia, praca strażaka odbywa się w środkach ochrony indywidualnej, 
które minimalizują lub wykluczają negatywny wpływ czynników zewnętrznych na organizm 
strażaka.



Wykorzystywane 
maszyny i 
narzędzia pracy

− pojazdy pożarnicze,

− sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 
(w tym m.in. gaśnice przenośne i przewoźne),

− sprzęt i armaturę do podawania wody (w tym 
m.in. węże ssawne i tłoczne, armaturę wodną, 
pianową),

− drabiny pożarnicze,

− ratowniczy sprzęt mechaniczny (w tym m.in. 
pilarki, przecinarki, młoty, wyciągarki),

− ratownicze zestawy hydrauliczne i 
pneumatyczne,

− sprzęt ochronny dróg oddechowych,

− ratowniczy sprzęt medyczny,

− agregaty prądotwórcze i oddymiające,

− środki gaśnicze,

− środki łączności.





Kwalifikacje i 
uprawnienia

Strażak powinien potrafić obsługiwać 
sprzęt niezbędny w pracy, taki jak: 
gaśnice przenośne i przewoźne, 
węże ssawne i tłoczne, drabiny 
pożarnicze, pilarki, młoty, 
wyciągarki, przecinarki, agregaty 
prądotwórcze i oddymiające, 
ratownicze zestawy hydrauliczne i 
pneumatyczne. Musi znać 
podstawy fizykochemii spalania, 
potrafić oceniać ryzyko 
rozprzestrzeniania się ognia, 
rozpoznawać różne rodzaje 
pożarów i ich fazy, potrafić 
prowadzić akacje ratunkowe w 
sytuacji zagrożenia chemicznego, 
biologicznego, radiacyjnego.



Kompetencje 
miękkie 
ważne w 
pracy 
strażaka

• podzielność uwagi,

• odwaga,

• umiejętność przekonywania innych do 
swoich racji,

• umiejętność łatwego nawiązywania 
kontaktów z innymi,

• odporność na stres,

• umiejętność szybkiego podejmowania 
trafnych decyzji,

• umiejętność pracy w zespole,

• odporność emocjonalna,

• wytrwałość,

• cierpliwość,

• dyspozycyjność,

• umiejętność pracy pod presją czasu.



Predyspozycje zdrowotne

• bardzo dobra kondycja 
fizyczna,

• bardzo dobry wzrok,

• prawidłowe rozróżnianie 
kolorów i ich odcieni,

• czucie dotykowe,

• sprawne dłonie i palce,

• bardzo dobry słuch,

• sprawny zmysł węchu,

• koordynacja wzrokowo-
ruchowa,

• sprawny zmysł równowagi.

Przeciwskazania zdrowotne

• problemy z poruszaniem się,

• wady wzroku i słuchu 
niedające się skorygować 
okularami i aparatami 
słuchowymi,

• problemy ze sprawnością 
manualną,

• daltonizm,

• choroby układu krążenia,

• astma,

• padaczka,

• choroby psychiczne.



Ścieżka 
kształcenia w 
zawodzie
• Służba przygotowawcza - każdy 

strażak musi odbyć trzyletnią służbę 
przygotowawczą jako strażak-stażysta, 
żeby dostać mianowanie do służby 
stałej.

• Test sprawnościowy kandydata na 
strażaka - strażak musi zdać test 
potwierdzający sprawność fizyczną, 
aby dostać się do straży pożarnej.

• Służba w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej - Swoją służbę strażak może 
rozpocząć od zapisania się do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
zrzeszającej osoby poniżej 
osiemnastego roku życia. Dzięki temu 
strażak może brać udział w szkoleniach 
i konkursach oraz uczyć się o życiu 
strażackim, ale nie może wyjeżdżać na 
akcje, tak jak pełnoprawni strażacy.



Zagrożenia mające wpływ na 
bezpieczeństwo pracy człowieka

Zawód strażak niesie za sobą wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy człowieka, w tym 
ryzyko: 

− poparzeń skóry i dróg oddechowych przez gorące powierzchnie i gazy,

− odniesienia ran kłutych i ciętych spowodowanych przez ostre przedmioty, szkło, metal,

− urazu w wyniku uderzenia, przygniecenia przez spadające elementy konstrukcji, gruz,

− wypadku komunikacyjnego podczas wyjazdu do akcji,

− zatrucia substancjami chemicznymi powstającymi podczas pożarów,

− urazów przy pracy z narzędziami hydraulicznymi, pneumatycznymi, elektrycznymi, 

− urazów na skutek pracy na wysokościach,

− dyskomfortu cieplnego przy pracy zimą na akwenach oraz podczas pożarów, poparzeń 
na skutek wysokiej temperatury podczas działań gaśniczych,

− kontaktu i zakażenia czynnikami biologicznymi powodującymi choroby zakaźne, którego 
źródłem mogą być ratowane osoby, zwierzęta lub ludzie.





Rozwój 
zawodowy i 
awans

Rozwój zawodowy i ścieżka awansu strażaka zależy od 
jego aspiracji oraz poziomu wykształcenia. Zgodnie z 
ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, wyróżnia się 
cztery korpusy pracowników straży pożarnej:

− pracowników szeregowych (do którego należą 
strażak i starszy strażak),

− podoficerów,

− aspirantów straży pożarnej,

− oficerów.

Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni 
uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe. 
Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na 
pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży 
Pożarnej. Kolejny wyższy stopień może być nadany 
stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych 
oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii 
służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak 
nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu 1 roku w stopniu 
strażaka. Każdy strażak może dalej dokształcać się na 
kursach uzupełniających, pozwalających na uzyskanie 
stanowisk przewidzianych dla podoficerów lub 
kontynuować naukę w jednej ze szkół kształcących 
kadrę aspirancką i oficerską.





Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Strażak może znaleźć pracę:

− w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym 
w jednostkach ratowniczo- -gaśniczych (wchodzących w skład 
komend powiatowych/miejskich) lub/i w specjalistycznych grupach 
wodno-nurkowych (SGRW-N), grupach wysokościowych (SGRW), 
grupach technicznych (SGRT), grupach poszukiwawczo-ratowniczych 
(SGPR), grupach chemiczno-ekologicznych (SGRChem-Eko),

− w jednostkach wojskowej straży pożarnej,

− w jednostkach lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. 

Strażak pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej nie może 
podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 
przełożonego.





Zawód 
strażaka w 
mojej rodzinie

W mojej rodzinie zawód strażaka pełni 
mój tata. Pracuje zarówno w Państwowej 
Straży Pożarnej, jak również pełni służbę 
w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jestem bardzo dumna z mojego taty, 
który o każdej porze dnia i nocy jest 
gotowy nieść pomoc innym 
potrzebującym. Podziwiam go za 
odwagę i ogromne poświęcenie.

Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia daje 
mojemu tacie dużą radość i spełnienie. 
Kiedy widzi ulgę na twarzach ludzi, 
którym udało mu się pomóc, na jego 
ustach pojawia się uśmiech.





Źródła 
informacji

• https://muplublin.praca.go
v.pl/rynek-pracy/bazy-
danych/infodoradca/

• https://mapakarier.org/pat
hs/occupation/82/strazacz
ka/male

https://muplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/
https://mapakarier.org/paths/occupation/82/strazaczka/male


Dziękuję za 
obejrzenie!
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PRZYGOTOWAŁA 
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