SZKOLENIA W RATOWNICTWIE WODNYM
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia zgodnie z wytycznymi
ILS, na stopnie zawodowe i instruktorskie w ratownictwie wodnym:

STARSZY
RATOWNIK WOPR

INSTRUKTOR
RATOWNICTWA
(MSW)

SENIOR WATER
LIFEGUARD

MŁODSZY INSTRUKTOR
WOPR
JUNIOR WOPR
INSTRUCTOR

INSTRUKTOR WOPR

WOPR INSTRUCTOR

Lokalizacja

Ośrodek „Szafir” w Moryniu Woj. Zachodniopomorskie ul. Jeziorna 8,
74-503 Moryń

Zakwaterowanie

Budynek murowany typu bungalow; pokoje 5 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym. http://www.szafir-moryn.pl/

Wyżywienie

śniadanie, obiad, kolacja (szkolenia rozpoczynają i kończą się
obiadem)

Kadra szkoleniowa

instruktorzy i instruktorzy wykładowcy WOPR, pracownicy naukowi
Uniwersytetu Szczecińskiego

Wybór wariantu szkolenia w zależności od posiadanych kwalifikacji

Wariant

Wyjściowe
kwalifikacje

Koszt
jednostk
owy

Opłata dodatkowa
za stopień

Uzyskane
kwalifikacje

Wariant I

Ratownik Wodny

1500
PLN

SRW – 50 PLN
I MSW - 50 PLN
MI WOPR – 50 PLN

Starszy Ratownik,
Instruktor MSW,
Młodszy Instruktor

Starszy Ratownik

1000
PLN

I MSW – 50 PLN
MI WOPR – 50 PLN

Instruktor MSW,
Młodszy Instruktor

Starszy
Ratownik/Instruktor
Ratownictwa
MSW/Młodszy
Instruktor WOPR

800 PLN

I WOPR – 50 PLN

15 –
24.06.20
18 r. (10
dni)

Wariant II
15 –
19.06.20
18 r. (5
dni)

Wariant III
15 20.06.20
18 r. (6
dni)

10 dni

5 dni

6 dni
Instruktor WOPR

*osoby, które uzyskały uprawnienia Ratownika WOPR przed 1 stycznia 2012 r. muszą
przedłożyć uzyskany stopień Ratownik WOPR i ważne zaświadczenie KPP.

Uzyskane uprawnienia

Czas trwania
szkolenia

Wariant

Wyjściowe kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Uprawniają do:

I

Ratownik Wodny

Starszy Ratownik,
Instruktor MSW,
Młodszy Instruktor
WOPR

SRW – zarządzania zespołem
ratowników na kąpielisku
Instruktor MSW – prowadzenia
szkoleń z zakresu ratownika
wodnego *
Młodszy Instruktor WOPR –
współprowadzenia szkolenia
ratowniczego w zakresie (Moduł
1+2) **

II

Starszy Ratownik

Instruktor MSW,
Młodszy Instruktor
WOPR

Instruktor MSW – prowadzenia
szkoleń z zakresu Ratownika
Wodnego *
Młodszy Instruktor WOPR –
współprowadzenia szkolenia
ratowniczego w zakresie (Moduł
1+2) **

III

Starszy Ratownik/Instruktor
Ratownictwa MSW/Młodszy
Instruktor WOPR

Instruktor WOPR

Instruktor WOPR – prowadzenia
samodzielnie szkoleń z zakresu
(Moduł 1+2+3)**

*patrz warunki opisane w Rozporządzenie MSW z dnia 21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym
**dodatkowym wymogiem wg. Rozporządzenie MSW z dnia 21.06.2012 r. w sprawie
szkoleń w ratownictwie wodnym, jest posiadanie „przygotowania pedagogicznego”
KOSZTY:
1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu regulowany jest bezpośrednio przelewem na konto
WOPR Woj. Zachodniopomorskiego. Zaliczka w wysokości 500 PLN musi być
zaksięgowana na koncie do 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia. Numer konta:
65 12401864 1111001017008856, Bank PKO SA, VII o. Szczecin z dopiskiem:
„nazwisko i imię (kandydata) + wskazanie wariantów szkolenia (wariant: I,
II, III)”
2. Pełny koszt uczestnictwa w szkoleniu (materiałów dydaktycznych, użytkowania
sprzętu, ubezpieczenia (dotyczy wyłącznie członków WOPR WZ), kadry, egzaminów,
nadania uprawnień i wydania stosownych zaświadczeń, wydania pieczątek,
zakwaterowania i wyżywienia
3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu
I. ZGŁOSZENIA I ILOŚĆ MIEJSC:
Organizator przewidział ograniczoną liczbę miejsc na każdy z wariantów. Decyduje
kolejność zgłoszeń, data wpływu zaliczki w wysokości 500,00PLN i opłaty końcowej.
Zgłoszenie
stanowi
logowanie
kandydata,
którego
należy
dokonać
na
http://system.wopr.szczecin.pl. Razem z kartą musi być załączone potwierdzenie wpłaty
zaliczki. Minimalna ilość osób koniecznych do realizacji szkolenia 10 osób. W przypadku

braku właściwej minimalnej ilości chętnych na szkolenie, organizator zastrzega możliwość
jego odwołania i zwrotu wpłaconych przez uczestników pieniędzy. Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia na szkolenie, przekazywane będą uczestnikom drogą e-mail, strona internetowa
najpóźniej 3 dni od zalogowania w systemie oraz wysłaniu Formularza rejestracyjnego.

II. WYMAGANIA FORMALNE DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:
1. profil rejestracyjny logując się w: http://system.wopr.szczecin.pl, gdzie akredytuje
wszelkie
wymogi
formalne.
Opis
logowania
znajduje
się
na
stronie:
http://wopr.szczecin.pl/system-zarzadzania-organizacja-w-terenie-instrukcja-rejestracji/
2. legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi
składkami na dany rok kalendarzowy,
3. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia;
4. pisemną zgodę na udział w szkoleniu zawierającą zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5. aktualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (aktualne KPP);
6. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydane na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012
roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub stopień w ratownictwie wodnym
nadany przez WOPR tj.:
a) ratownik wodny (realizowany i nadany zgodnie z programami lub instrukcjami
obowiązującymi do 31 grudnia 1999 roku); lub
b) ratownik WOPR (realizowany i nadany zgodnie z programem szkolenia 1/2000
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku); lub
c) ratownik wodny: pływalni, śródlądowy, morski (uzyskany w oparciu o program
szkolenia obowiązujący do dnia 1 stycznia 2009 roku).
7. Uczestnik ma posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną kandydata na szkolenie
potwierdzającą odbycie w sumie 500 godzin kształcenia zawodowego ponad te
dokumentowane do stopnia ratownika wodnego obejmującego co najmniej:
1) patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):
a) dwa – na szkolenie SRW i MI WOPR (Instruktor Ratownictwa
MSW)
b) trzy – na szkolenie Instruktor WOPR
2) udokumentowane odbycie stażu 200 godzin pracy co najmniej w stopniu ratownika
WOPR, w tym co najmniej 50 godzin na wodach śródlądowych, 50 godzin na
kąpieliskach zlokalizowanych na wodach morskich, 50 godzin na pływalniach lub
parkach wodnych.
ORGANIZATOR SZKOLENIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA NA
SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH
III. WYMAGANIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW
W ramach poszczególnych szkoleń do zrealizowania są następujące zaliczenia:
1. Szkolenie Starszego Ratownika Wodnego:
a. test 30 pytań;
b. przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1’40’’;
c. nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody;

d.
e.

przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2’40’’;
nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości od 3 do 4 m przy starcie
z powierzchni wody;
f. prowadzenie działań ratunkowych z zakresu resuscytacji (dorosły, dziecko,
niemowlę), szybkiego badania urazowego, tlenoterapii, defibrylacji;
g. przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej: skok ratunkowy lub wejście
do wody ze sprzętem i dopłynięcie, opanowanie osoby tonącej i zabezpieczenie jej
przy użyciu podręcznego sprzętu ratowniczego, holowanie na dystansie
co najmniej 100 m do brzegu, wyciągnięcie tonącego z wody na brzeg i ułożenie do
zabiegów KPP, udzielenie KPP według zadanego scenariusza;
h. wykazanie się umiejętnością holowania współćwiczącego na dystansie 150 m
z zastosowaniem trzech sposobów holowania w zabezpieczeniu sprzętem
podręcznym ratownika /boja SP, pas węgorz/ w tym wymagane techniki holowania
osoby tonącej pasywnej i aktywnej. Wyciągnięcie tonącego na brzeg płaski,
dosiężny, do jednostki pływającej;
i. przeprowadzenie z brzegu symulowanej akcji ratunkowej z aktywnym tonącym, rzut
rzutką rękawową do celu na odległość powyżej 12 m;
j. bieg ciągły (200 m) - Pływanie (200 m) - Bieg ciągły (200 m) w czasie do 8';
k. wytrzymałość pływacka na dystansie 1200 m w czasie do 25’;
l. zespołowe unieruchomienie przytomnego poszkodowanego na desce ortopedycznej
w wodzie płytkiej i ewakuacja na dystansie 25 m;
m. sporządzanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kąpielisku
śródlądowym: przedstawienie procedur postępowania, umiejętność rozwiązywania
problemów przeszkadzających realizacji procedur, opracowanie podstawowej
procedury ratunkowej dla danego obiektu, przećwiczenie opracowanej podstawowej
procedury, modyfikacja i przedstawienie podstawowej procedury ratunkowej;
n. określenie i opisanie kwestii związanych z miejscem pracy: umiejętność dokonania
charakterystyki obiektu pod względem bezpieczeństwa, z uwzględnieniem
informacji
o infrastrukturze, środowisku, właściwościach geograficznych
i demograficznych, wskazanie służb i podmiotów działających w zakresie
bezpieczeństwa na wodach, umiejętność odnalezienia i oznaczenia na planie
ogólnodostępnych
środków
ratowniczych,
umiejętność
natychmiastowego
przekazania informacji o obiekcie i warunkach bezpieczeństwa osobom
korzystającym i mediom;
o. demonstracja użycia pozostałego sprzętu ratowniczego oraz podanie zastosowania
węzłów w ratownictwie wodnym;
p. pozorowana akcja przy użyciu łodzi ratowniczej;
q. przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’;
r. przygotowanie i przeprowadzenie pokazów ratowniczych;
s. przeprowadzenie pogadanki z grupą podległych ratowników na zadany temat;
t. przeprowadzenie akcji profilaktycznej.
2. Szkolenie Instruktora: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Dz. U. z 2012
r. poz. 747).
a. test 30 pytań;
b. symulowana
akcja
ratownicza,
przy
użyciu
sprzętu
wykorzystywanego
do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej
10 m i głębokości co najmniej 1,60 m;

c. symulowana
akcja
ratownicza,
przy
użyciu
sprzętu
wykorzystywanego
do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej
80 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
d. 20-minutowe zajęcia teoretyczne dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat
określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia
ratowników wodnych;
e. 20-minutowe zajęcia praktyczne z grupą co najmniej pięcioosobową na temat
określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia
ratowników wodnych.
W przypadku gdy do egzaminu końcowego szkolenia instruktorów przystępuje osoba, która
nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
Dz. U. z 2012 r. poz. 747), egzamin praktyczny takiej osoby polega także na wykonaniu
przez nią zadań stanowiących egzamin praktyczny szkolenia ratowników wodnych
określony w ww. rozporządzeniu.
1) przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym
niż 8’;
2) przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów
leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu
50 m w czasie poniżej 55’’;
4) przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ ratowniczą łodzią wiosłową lub
kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy),
dopłynięcie do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu
dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu
go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6) holowanie tonącego bez przerwy i zatrzymania na dystansie 150 m,
z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
7) wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład
łodzi osoby poszkodowanej i ułożenie jej w pozycji umożliwiającej udzielanie KPP.
3. Szkolenie Młodszego Instruktora WOPR:
a. Zaliczenia realizowanie w ramach Starszego Ratownika Wodnego oraz Instruktora
Ratownictwa MSW.
W razie pytań i wątpliwości osobą do kontaktu jest
Remigiusz Olejniczak (Kierownik ds. Szkoleń WOPR Woj. Zachodniopomorskiego)
Tel. 502 315 298

