
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 9/2018 
z dnia 14 września 2018 r. 

 
 

REGULAMIN 

MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘTACH 
 

I. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach, zwana dalej MDP OSP, 

działa na podstawie : 

1. Statut OSP Kęty 

2. Uchwał Walnego Zebrania 

3. Regulaminu MDP OSP Kęty 

4. Uchwał zarządu 

5. Innych regulaminów służb mundurowych 

 

II. Celem działania MDP OSP Kęty jest : 

1.  Szerzenie wiedzy o ochronie p-poż, 

2. Przygotowanie do służby w OSP i PSP 

3. Podnoszenie sprawności fizycznej 

4. Nauka zdrowiej rywalizacji i pracy w grupie 

5. Kultywowanie tradycji strażackiej 

6. Organizowanie działalności kulturalno- oświatowej 

7. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi 

8. Realizacja innych działań 

 

III. Członkowie drużyny : 

1.Członkiem drużyny może być dziewczyna lub chłopak w wieku 9-18 lat po przedłożeniu: 

a) pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzonej podpisem w obecności 

opiekuna MDP OSP Kęty, 

b) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do czynnego uczestnictwa w zajęciach MDP 

OSP Kęty 

2.Staż na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wynosi 6 miesięcy. 

a) po zakończeniu stażu kandydat zdaje egzamin praktyczny oraz teoretyczny. 

b) po pozytywnym zakończeniu okresu kandydackiego, kandydat zostaje  umundurowany oraz 

dopuszczony do ślubowania.  

c) Ślubowanie odbywa się: 

- raz do roku podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka 

- w ramach obchodzonych przez stowarzyszenie uroczystości na wniosek Zarządu 

3. Po uroczystym ślubowaniu o treści : 

„Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania 

prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, 

doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w 

przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.” 

Kandydat staje się pełnoprawnym członkiem drużyny i ma prawo nosić emblematy OSP Kęty. 



 

 

IV. Struktura organizacyjna  

1. Zwierzchnią władzą MDP jest zarząd OSP, 

2. Drużyna ma prawo do proporca, 

3. Drużyna dzieli się na sekcje : dziewczęcą, chłopięcą  lub koedukacyjną i liczy nie mniej niż 6 osób, 

4. Nadzór nad MDP OSP Kęty sprawują opiekunowie drużyny powołani przez Zarząd OSP Kęty, 

5. Zarząd na wniosek opiekunów powołuje dowódcę i jego zastępcę, 

6. Dowódca drużyny za zgodą opiekunów wyznacza dowódców sekcji, 

7. Decyzje dotyczące MDP OSP Kęty omawiane są w gronie opiekunów, dowódcy i jego zastępcy, 

8. Opiekunowie mają obowiązek prowadzić dokumentację personalną członków MDP OSP Kęty w 

postaci kart ewidencyjnych, 

9. Dowódca i jego zastępca opracowują roczny plan działania, 

10. Dowódca poprzez opiekunów składa wnioski do zarządu OSP Kęty. 

 

V. Prawa członka MDP OSP Kęty : 

1.Korzystanie z bazy i wyposażenia OSP w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej, 

z zachowaniem zasad bhp, 

2. Występowanie w umundurowaniu zgodnie z regulaminem umundurowania, 

3. Branie udziału w zebraniach OSP, 

4. Reprezentowanie MDP OSP Kęty na zewnątrz, 

5. Uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach MDP OSP Kęty, 

6. Członek MDP OSP Kęty za wzorową służbę ma prawo do wyróżnień określonych w statucie. 

 

VI. Obowiązki członka MDP : 

1. Przestrzegać statutu OSP Kęty, uchwał walnego zebrania, regulaminu MDP OSP Kęty, uchwał zarządu. 

2. Troszczyć się o dobre imię OSP i MDP oraz dbać o powierzone mienie, 

3. Aktywnie uczestniczyć w zbiórkach i szkoleniach MDP OSP Kęty ( nagminne opuszczanie zajęć 

doprowadza do rozmowy dyscyplinarnej opiekuna z  członkiem MDP i rodzicem )   

4. Brać czynny udział w pracach na rzecz stowarzyszenia 

5. Wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków 

6. Osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, 

7. Za nie przestrzeganie regulaminu wobec członka MDP OSP Kęty można stosować kary określonych w 

statucie 

8. Kulturalnego zachowania się, odnoszenia się z szacunkiem i życzliwością do przełożonych i kolegów 

9. Za rażące naruszenie regulaminu członek MDP OSP Kęty może zostać skreślony z listy członków ( o 

wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 


