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REGULAMIN UMUNDUROWANIA 
Zgodnie z uchwałą nr 28/XI/2015 Zarządu Głównego Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu 
umundurowania Związku OSP RP informujemy co następuje: 
 
1. Ubiór MDP, w którego podstawowy skład wchodzą: 

a) koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o 
średnicy 16 mm, 

b) szorty w kolorze czarnym,  
c) spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców), 
d) bluza w kolorze czarnym, 
e) spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt), 
f) obuwie w kolorze czarnym, 
g) podkolanówki w kolorze białym, 
h) krawat w kolorze czarnym, 
i) kurtka w kolorze czerwonym z odpinaną podpinką, 
j) czapka dżokejka w kolorze czerwonym. 

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru MDP są: 
a) skarpety w kolorze czarnym (dla chłopców), 
b) rajstopy w kolorze beżowym (dla dziewcząt), 
c) koszulki polo. 

 
2. Ubiór MDP nosi się podczas: 

a) występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjal-
nych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i 
świeckich, 

b) apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP, 
c) uroczystych zbiórek MDP, 
d) koszulki polo nosi się podczas codziennych działań w OSP i na 

obozach MDP. 
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REGULAMIN UMUNDUROWANIA 
Ja niżej podpisany(a) potwierdzam, że zapoznałem(am) się z Regulami-
nem Umundurowania i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w 
szczególności do: 
 
1. Dbania o czystość przekazanego mojemu dziecku stroju MDP, 
2. Dbania, aby był używany zgodnie z przeznaczeniem o czym mówi 
Regulamin Umundurowania w p. 2, 
3. Informowania władz OSP w Starym Sączu o ewentualnych brakach, 
zniszczeniach lub naturalnym zużyciu stroju MDP, 
4. W momencie rezygnacji mojego dziecka z przynależności do MDP, 
do oddania stroju MDP, który został przekazany mojemu dziecku, 
5. Do pokrycia kosztów zniszczonego umyślnie lub użytkowanego 
wbrew regulaminowi stroju MDP. 
 
 
 
 
 

imię i nazwisko    data 
 
 
Informacje dotyczące stroju MDP przekazanego: 
 
 


