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…………………………………………………………………………….                                                     Sława, dnia   ....................................                                                 
                                  (imię i nazwisko) 

 
 

Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 

 
…………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                   Podpis 

 

Prośbę popieramy: 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………….. Podpis: ………………………………………….. 
                                    (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 

 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………….. Podpis: ………………………………………….. 
                                    (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Ślubowanie: 
 
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w 
ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.” 

 
Sława, dnia ………………………..                                                                              ……………………………………………….  
                                                                                                                                                                                                              (podpis ślubującego) 

  

 

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP Sława moich danych 
osobowych na potrzeby działalności statutowej. 

 Potwierdzam iż zostałem poinformowany/a, że administratorem danych jest OSP w Sławie z 
siedzibą przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10, 67-410 Sława, oraz, że przysługuje mi prawo wglądu 
do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie jednak są wymagane w celu przyjęcia nowego 
członka OSP. 

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. 

 
 

 

Sława, dnia ………………..…………….                         …………………………………………………………………………………………………….….. 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko oraz podpis składającej wniosek) 

 

 

 
 

 



 
Deklaracja o przyjęcie do Ochotniczej Straży Pożarnej  

 

Strona 2 z 2 

Kwestionariusz osobowy 

 

Nazwisko i imię  

Imię ojca  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Stan cywilny  

Wykształcenie  

Miejsce zamieszkania  

Miejsce zatrudnienia i zajmowane 
stanowisko 

 

Pełnione funkcje społeczne  

Stosunek do służby wojskowej  

Telefon komórkowy  

Telefon domowy  

Adres poczty elektronicznej  

Posiadane kategorie prawa jazdy  

 
 

Posiadane uprawnienia mogące mieć zastosowanie w OSP (ratownik, ratownik medyczny, 
ratownik WOPR, stermotorzysta, obsługa sprężarek itp.) 

Uprawnienia Nr. świadectwa Ważne do 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP Sława moich danych osobowych na potrzeby 
działalności statutowej. 

 Potwierdzam iż zostałem poinformowany/a, że administratorem danych jest OSP w Sławie z siedzibą przy 
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10, 67-410 Sława, oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich 
poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podawane są 
dobrowolnie jednak są wymagane w celu przyjęcia nowego członka OSP. 
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. 

 
 

 

Sława, dnia ………………..…………….                         …………………………………………………………………………………………………….….. 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko oraz podpis składającej wniosek) 


