
UCHWAŁA NR 31/4/XI/19 

ZARZĄDU WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 06 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie  

w sprawie prowadzenia i rozliczania szkoleń́ z zakresu ratownictwa wodnego 

 

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Województwa Zachodniopomorskiego, postanawia się: 

 

§ 1 

1. Oddziały prowadzące szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego organizowane  

w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa 

Zachodniopomorskiego odprowadzają zryczałtowaną opłatę: 

1) za nadane stopnie/moduły: 

a) w wysokości: 

- 200 zł (w tym 50 zł przekazywane jest na konto Oddziału – po 

dostarczeniu do biura wszystkich prawidłowo wypełnionych, 

oryginalnych dokumentów wymienionych w § 2 niniejszej uchwały) 

– ukończenie I modułu; 

- 50 zł - ukończenie III modułu; 

b) w przypadku prowadzenia kursu ratownika wodnego obejmującego 

łącznie trzy moduły (I - III) – opłaty wymienione w pkt. a)  powyżej 

sumują się. 

2) za inne kwalifikacja przydatne w ratownictwie wodnym, w wysokości: 

- 10 % wartości szkolenia. 

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 nie zawierają składek członkowskich.  

 

§ 2 

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia szkolenia stanowią: 

1) zgłoszenie szkolenia (należy złożyć najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem); 

2) Karty Ewidencyjne Członka (dla wszystkich uczestników szkolenia) albo ważne 

legitymacji członka (należy złożyć nie później niż 5 dni roboczych od dnia 

egzaminu); 



3) wnioski o wydanie karty identyfikacyjnej WOPR (dla wszystkich uczestników 

szkolenia – należy złożyć nie później niż 5 dni roboczych od dnia egzaminu); 

4) podpisany przez wszystkich uczestników szkolenia bądź przez osoby upoważnione 

regulamin (należy złożyć nie później niż 5 dni roboczych od dnia egzaminu); 

5) dziennik szkolenia (zgodny z wprowadzonym wzorem); 

6) karta obiegu dokumentów szkoleniowych (należy złożyć nie później niż 5 dni 

roboczych od dnia egzaminu); 

7) dowód wpłaty opłat wynikających z § 1 powyżej; 

8) dowód wpisania lub uaktualnienia danych kursantów w centralnej ewidencji. 

 

§ 4 

Za rozliczenie finansowe szkolenia odpowiadają: 

1) oddziały; 

2) instruktorzy ratownictwa wodnego realizujący szkolenie w ramach oddziału. 

 

§ 5 

W Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego 

wprowadza się wykaz kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, w zakresie 

których mogą być organizowane i prowadzone szkolenia, stanowiący załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Uchyla się uchwałę nr 6/4/X/13 Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2014 roku 

w sprawie prowadzenia i rozliczania szkoleń́ z zakresu ratownictwa wodnego, nadawania 

stopni i weryfikacji uprawnień́ ratowników wodnych. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


