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Wchodzimy na stronę ospbrzeziny.pl/deklaracja. Pojawi nam się 
formularz do wypełnienia:



Wypełniamy formularz danymi. Po wypełnieniu daty urodzenia
formularz może zmienić wygląd. W przypadku gdy kandydat na członka
ma mniej niż 18 lat, formularz automatycznie wygeneruje pola
niezbędne do złożenia deklaracji do MDP. Jeśli kandydat ma poniżej 12
lat formularz wygeneruje pola niezbędne do złożenia deklaracji do DDP.
Istotna jest więc data urodzenia.



Pola formularza dla kandydata poniżej 18 lat:



Pola formularza gdy kandydat ma mniej niż 12 lat:



Wypełniamy
wszystkie dane, a
następnie klikamy
pobierz deklarację. W
nowym oknie otworzy
się deklaracja, którą
należy wydrukować i
podpisać. Można
również pobrać pusty
druk deklaracji i
wypełnić go ręcznie.

Tutaj można pobrać 
puste druki do 
ręcznego wypisania



Jeśli generowaliśmy druk ze strony
ospbrzeziny.pl/deklaracja do wypełnienia 
pozostało nam jedynie pola zaznaczone 
strzałkami. Jeśli nie wypełniamy wszystkie 
pola powyżej danymi dziecka 
wstępującego do OSP DDP/MDP. W 
miejscu zawód wpisujemy „Uczeń”, w polu 
wykształcenie możemy pozostawić puste.

Każdą deklarację musi poprzeć dwóch 
członków zwyczajnych OSP Brzeziny, bez 
poparcia prośba o przyjęcie będzie 
odrzucona.

Część pod kreską wypełnia Zarząd.



Drugą stronę
pozostawiamy. Nie 
wypełniamy jej.



Trzecia strona to oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Jeśli 
generowaliśmy druk ze strony 
ospbrzeziny.pl wszystkie dane 
powinny być naniesione. Jeśli nie 
należy wpisać w prawym górnym 
rogu dzisiejszą datę. Poniżej imię i 
nazwisko, serię i numer dowodu 
osobistego oraz adres 
zamieszkania rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka, który wyraża 
zgodę na wstąpienie do OSP 
DDP/MDP oraz na przetwarzanie 
danych osobowych.



Następnie poniżej imię i nazwisko, 
datę urodzenia oraz adres 
zamieszkania dziecka, które 
wstępuje do OSP DDP/MDP.



Na ostatniej stronie rodzic lub 
opiekun prawny dziecka 
wstępującego do OSP DDP/MDP 
wpisuje datę wypełniania oraz 
czytelnie się podpisuje. Poniżej 
datę oraz czytelny podpis składa 
osoba przyjmująca oświadczenie 
członek Zarządu OSP Brzeziny.


