
Załącznik nr 4 do regulaminu JOT 

zgodny z uchwałą nr 2 Zarządu z dnia 18.06.2019 r. 

 

PROCEDURA WSTĄPIENIA DO OSP KĘTY 

 

1. Przejście z MDP Kęty 

a. Kandydat – członek MDP Kęty – po uzyskaniu rekomendacji opiekunów MDP 

stawia się na pierwszym zebraniu Zarządu OSP Kęty po ukończeniu 18-tego 

roku życia, przedstawia swoją osobę oraz określa swój status w szeregach OSP 

Kęty (deklaruje chęć wstąpienia do JOT lub pozostanie członkiem 

zwyczajnym). Po akceptacji Zarządu, w trakcie uroczystej zbiórki MDP, 

następuje oficjalne opuszczenie szeregów MDP. 

 

2. Wstąpienie do OSP Kęty przez osoby niebędące strażakami 

a. kandydat na ratownika OSP Kęty umawia się osobiście lub przez znajomego 

ratownika należącego do OSP Kęty na spotkanie z prezesem, na którym 

przedstawia swoją osobę, zostawia CV oraz podanie, 

b. prezes przedstawia kandydata na najbliższym zebraniu Zarządu, proponuje 

dwóch wprowadzających do OSP /opiekunów/ oraz wyznacza termin 

wprowadzenia, 

c. kandydat podpisuje oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności na siebie i 

zaznajomieniu się z ryzykiem, przechodzi szkolenie BHP w postaci instruktażu 

oraz przedstawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku 

fizycznego, 

d. w trakcie okresu wprowadzenia kandydat na strażaka poznaje organizację OSP 

oraz sprawdza w jakim kierunku będzie się rozwijał. 

e. po okresie wprowadzenia kandydat określa, czy chce wstąpić do JOT czy zostać 

członkiem zwyczajnym. W przypadku chęci bycia członkiem czynnym prezes 

wyznacza okres stażu (staż do GPR może trwać równolegle ze stażem do OSP i 

jest zgodny z „Zasadami naboru do GPR OSP Kęty” ” – załącznik nr 1 do 

regulaminu JOT), 

f. na wyznaczonym zebraniu Zarządu kandydat podpisuje deklarację 

członkowską, a zarząd podejmuje uchwałę, 

g. po stażu kandydat zdaje egzamin u naczelnika OSP, jeżeli równolegle trwał staż 

do GPR – u dowódcy GPR. 

 

3. Wstąpienie do OSP Kęty przez ratowników innych jednostek OSP 

a. kandydat na ratownika OSP Kęty umawia się osobiście lub przez znajomego 

ratownika należącego do OSP Kęty na spotkanie z prezesem, na którym 

przedstawia swoją osobę, zostawia CV, podanie oraz przedkłada uprawnienia, 

b. prezes przedstawia kandydata na najbliższym zebraniu Zarządu, Zarząd 

wyznacza okres próby, 

c. kandydat podpisuje oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności na siebie i 

zaznajomieniu się z ryzykiem, 

d. po okresie próby na wyznaczonym zebraniu Zarządu kandydat podpisuje 

deklarację członkowską, a zarząd podejmuje uchwałę, 

e. w przypadku chęci podjęcia stażu na ratownika GPR – Zarząd wyznacza okres 

stażu, po którym stażysta zdaje egzamin u dowódcy GPR. Staż do GPR OSP 

Kęty jest zgodny z „Zasadami naboru do GPR OSP Kęty” – załącznik nr 1 do 

regulaminu JOT) 


