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Program szkolenia MDP Zalesice 
 

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 

a. Jednostki straży pożarnych i ich rodzaje( OSP, PSP, ZSP, LSRG) 

b. Organizacja OSP: walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna 

c. Dystynkcje OSP oraz funkcyjni 

d. Podstawowe pojęcia: pożar, miejscowe zagrożenie, klęska żywiołowa 

e. Numery alarmowe, zgłaszanie pożaru, miejscowego zagrożenia do MSK 

2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

a. Cele i zadania MDP 

b. Prawa i obowiązki członków MDP 

c. Umundurowanie 

d. Odznaka „Drużyna Młodzieżowa OSP” 

3. Służba wewnętrzna  

a. Stopnie funkcyjne w OSP 

b. Postawa zasadnicza i swobodna 

c. Zwroty w miejscu 

d. Marsz 

e. Zbiórka(szereg, dwuszereg) 

f. Odliczanie 

4. Zawody sportowo-pożarnicze 

a. Regulamin zawodów 

b. Konkurencje 

c. Zasady przeprowadzania 

d. Szczeble zawodów(gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, międzynarodowe) 

5. Zapobieganie pożarom i miejscowym zagrożeniom 

a. Definicje: pożar, miejscowe zagrożenie 

b. Czynniki niezbędne do zaistnienia procesu spalania 

c. Zjawiska towarzyszące paleniu 

d. Przyczyny powstawania pożarów 

e. Bezpieczeństwo pożarowe w lasach 

f. Zabezpieczanie ogniska 

6. Technika pożarnicza 

a. Uzbrojenie osobiste i jego elementy 

b. Środki gaśnicze i ich działanie(woda, piana, proszek) 

c. Gaśnice- zasada działania i rodzaje 

d. Węże pożarnicze i armatura 

i. Węże tłoczne, ssawne 

ii. Prądownice: prosta, turbo 

iii. Rozdzielacz 

iv. Smok ssawny 

v. Zbieracz 

vi. Pływak 

vii. Klucze hydrantowe i do łączników 

viii. Siodełko wężowe 

e. Budowa linii wężowych(ssawnych, gaśniczych, zasilających) 

f. Odwadnianie i zwijanie linii wężowych 

g. Budowa przenośnego zbiornika wodnego 
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h. Wyposażenie samochodu będącego na stanie OSP 

i. Rodzaje samochodów pożarniczych i ich oznaczenia(np. GBA 2,5/16, SCD 37 itp.) 

j. Węzły wykorzystywane w straży pożarnej: 

i. Ósemka podwójna 

ii. Półwyblinka 

iii. Wyblinka 

iv. Ratowniczy 

7. Ratownictwo 

a. Podział funkcji w zastępie 

b. Sposobu alarmowania, zachowanie podczas alarmu 

c. Poruszanie się w przestrzeniach zagrożonych pożarem 

d. Zasady wejścia do pomieszczenia otwierając drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 

e. Znaki bezpieczeństwa i ewakuacji 

f. Zasady ewakuacji zwierząt 

g. Opieka nad poszkodowanymi 

h. Niebezpieczeństwa podczas kolizji drogowej 

i. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

8. Pierwsza pomoc przedmedyczna 

a. Apteczki pierwszej pomocy 

b. Opatrywanie ran, krwotoków, złamań, urazów termicznych 

c. Ocena stanu poszkodowanego 

d. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej 

e. Opieka nad poszkodowanym 

9. Przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych MDP 

a. Omówienie regulaminu i konkurencji 

b. Zapoznanie i sposoby pokonywania przeszkód 

c. Rozwijanie i łączenie węży 

d. Nauka węzłów 

e. Korzystanie z hydronetek 

10. Przygotowanie do OTWP 

a. Zasady uczestnictwa 

b. Zakres wiedzy i tematów 

c. Rozwiązywanie przykładowych testów 


