
System Zarządzania Organizacją w Terenie (SZOT) – nowe możliwości WOPR WZ 

 

System SZOT powstał dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego i realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wczesnego 

ostrzegania i monitorowania ryzyka powodzi”. 

 

System SZOT działa jako aplikacja webowa (dostępna z poziomu przeglądarki internetowej), z 

możliwością dostępu z dowolnego miejsca na świecie. System SZOT jest możliwy do obsługi na 

urządzeniach mobilnych. Celem stworzenia systemu jest budowanie jednorodnej bazy danych w 

zakresie informacji dotyczących sił i środków WOPR oraz pozostałych podmiotów uprawnionych do 

wykonywania ratownictwa wodnego. System ma umożliwiać optymalizację procesu zarządzania 

zasobami w sposób centralny i skoordynowany. Przedstawiając dostępne siły i środki, dowolnie 

sortując je i przedstawiać wizualizację danych na serwerze mapowym. Utworzona aplikacja SZOT daje 

wiele możliwości zarządzania przydatnymi informacjami dla członków WOPR i ratowników wodnych 

oraz instruktorów. O najnowszych piszemy poniżej. 

 

Wejście do systemu znajdziecie pod adresem: 

https://system.wopr.szczecin.pl/ lub poprzez stronę: http://wopr.szczecin.pl/ - klikając w symbol 

koła ratunkowego w prawym-górnym rogu strony. 

 

Po raz pierwszy należy się zarejestrować, zakładając swoje konto w systemie. W tym celu klikamy 

przycisk REJESTRACJA i uzupełniając swoje dane zaznaczamy pole: REJESTRACJA SPECJALNA. 

Następnie zaznaczamy pole: Członek WOPR i wpisujemy numer swojej legitymacji (można go później 

https://system.wopr.szczecin.pl/
http://wopr.szczecin.pl/


zmieniać jeżeli nie pamiętamy). Opcjonalnie możemy zaznaczyć pole dotyczące informacji o 

szkoleniach. 

Następnie na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość sprawdzająca 

prawidłowość adresu e-mail. Po potwierdzeniu jej z adresu email, system automatycznie prześlę 

informacje o oczekiwaniu na aktywowanie konta do administratorów. Po aktywowaniu konta możemy 

korzystać z systemu SZOT. 

W pierwszej kolejności należy uzupełnić swoje dane profilowe w zakładce:  Mój profil. Dodając 

informacje o adresie, cechy fizyczne, zdjęcie profilowe itp.  

W zakładce Szkolenia, będziecie mieli możliwość dowiadywania się i zapisywania w ten sposób na 

szkolenia. 

W zakładce Moje ankiety, będziecie mogli wypełnić ankiety dotyczące waszego doświadczenia w 

ratownictwie oraz przedstawić swoje oczekiwania. 

W zakładce Członkowie WOPR, macie możliwość uzupełnienia/zmiany numeru legitymacji oraz 

wpisania swojego unikatowego Nicka (pseudonimu). To przy użyciu nicka, a nie nazwiska będziecie 

rozpoznawani w systemie. Uzupełnijcie go niezwłocznie. 

W zakładce Członkowie WOPR, znajduje się Karta członkowska. To najnowsza funkcjonalność 

pozwalająca opłacić składkę członkowską za obecny rok kalendarzowy (2018). Można zrobić to za 

pomocą dowolnego przelewu, wykorzystując kartę płatniczą, BLIK, itp. Potwierdzenie płatności 

(wydrukowane) można przedstawić w Waszym Oddziale Terenowym WOPR lub wydrukować w biurze 

po zalogowaniu. Na tej podstawie otrzymacie hologram na rok 2018, który można wkleić do legitymacji 

członka WOPR. W przyszłości planujemy zmienić ten sposób potwierdzania doświadczenia i rejestr 

pracy. 

 W tej samej zakładce znajduje się Karta ratownika, to właśnie tam uzupełniacie swoje stopnie 

ratownicze (od Młodszego Ratownika do Starszego Ratownika WOPR, stopnie instruktorskie w 

ratownictwie wodnym) oraz moje szkolenia / uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (takie 

jak: prawo jazdy, uprawnienia motorowodne, radiowe, żeglarskie, nurkowe, pływania, medyczne, 

pedagogiczne czy szkolenia specjalistyczne). Uzupełnianie jest bardzo proste, należy wybrać konkretne 

uprawnienie z listy rozwijanej, uzupełnić informacje szczegółowe (przez kogo wydane, do kiedy ważne 

– aby otrzymać przypomnienie o terminie recertyfikacji, itp.) oraz przesłać plik/i (skan lub zdjęcie) w 

formacie .pdf lub .jpg na serwer. Po okazaniu oryginalnego dokumentu w Waszym Oddziale 

Powiatowym WOPR lub w biurze WOPR WZ, dokument zostanie zatwierdzony i pojawi się na Waszej 

karcie ratownika. Od tego momentu będziecie ukazywać się w systemie (na mapie) zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami, jest to niezwykle ważne dla zabezpieczania obszarów wodnych i 

powiadamiania z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Dzięki wysokiej jakości 

skanom w każdej chwili i miejscu gdzie będziecie mieli Internet, będziecie mieli dostęp do swoich 

dokumentów ratowniczych. 

Poniżej znajduje się zakładka Przydzielony sprzęt, gdzie będziecie mieli możliwość sprawdzenia 

jaki sprzęt WOPR macie na stanie. Sami będziecie mogli przekazywać go innym osobom 

zarejestrowanym w systemie. 

W zakładce Zdarzenia, macie możliwość wyświetlenia wszystkich kart zdarzeń (Lista zdarzeń), w 

których udzielaliście pomocy lub byliście świadkami udzielania pomocy. Będzie to pomocne dla Was, 

do budowania Waszego doświadczenia zawodowego.  



 W karcie Raportuj zdarzenie, macie możliwość raportowania zdarzeń na obszarach wodnych. 

Zdarzenia zostały podzielone na dwie grupy: 

Zdarzenia medyczne Zdarzenia z wykorzystaniem sprzętu 
ratowniczego 

KARTA ZIELONA KARTA CZERWONA KARTA ŻÓŁTA 

Pierwsza pomoc Kwalifikowana PP Zdarzenia ratownicze 

 

W każdym zdarzeniu musimy wybrać czy zdarzenie miało miejsce: na obszarze strzeżonym (wybór z 

listy) czy nie (wybieramy nie dotyczy). 

Do zdarzeń medycznych z udziałem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy niezbędne jest wypełnienie w 

pierwszej kolejności KARTY ŻÓŁTEJ, a następnie wybierając udzielono pomocy medycznej – pojawi 

nam się KARTA CZERWONA. 

Uzupełniając dane w ciągu 30 dni od zdarzenia, dane pogodowe uzupełnią się automatycznie. Aby 

raportować zdarzenia z danego kąpieliska, pływalni, musicie być do niego przypisani jako Ratownicy 

przez Menadżera lub Respondenta danego kąpieliska/pływalni. 

W zakładce Działania profilaktyczne, macie możliwość raportowania działań profilaktycznych, 

uszeregowanych względem projektów jakie są realizowane w WOPR WZ. Jeżeli na liście nie ma 

projektu, który realizujecie prosimy o kontakt z biurem WOPR WZ lub kurylczyk@wopr.szczecin.pl. 

Uwaga: prosimy o raportowanie na bieżąco zdarzeń ratowniczych i profilaktycznych od 01.01.2018r. 

Zdarzenia do dnia 31.12.2017r. należy zaraportować w dotychczasowo wykorzystywanych aplikacjach. 

 

Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i uwag dotyczących Systemu SZOT. Wszelkie komentarze, 

spostrzeżenia, problemy przesyłajcie na adres: kurylczyk@wopr.szczecin.pl. Uprzejmie prosimy o 

wyrozumiałość – to pierwszy tak złożony system bazodanowy wykorzystywany w ratownictwie 

wodnym w województwie zachodniopomorskim. Dzięki Waszym uwagom i komentarzom, będziemy 

próbowali go zmieniać i udoskonalać, tak aby jak najlepiej wam służył.  
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