
 Szczecin 09.02.2023 r. 

 

Szkolenie Instruktorów z zakresu ratownictwa wodnego 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku) 

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

(dalej zwane WOPR WZ) zaprasza wszystkich sympatyków ratownictwa wodnego, 

którzy chcą zostać instruktorami i zachęcać innych do stania się ratownikami, 

zawodnikami sportowego ratownictwa wodnego, na szkolenie Instruktorów 

z zakresu ratownictwa wodnego. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

 

Kurs instruktorski skierowany jest do osób, które chciałyby dzielić się swoja wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem z zakresu ratownictwa wodnego z innymi 

podczas szkoleń ratowników wodnych. 

 

Na nim dowiesz się jak to robić w sposób ciekawy i efektywny. Powtórzysz, 

usystematyzujesz i zaktualizujesz swoją wiedzę. Zapewne poznasz też nowe 

techniki aktualne ze standardami International Life Saving Federation (ILS). 

Rozwiniesz swoją wiedzę również w aspektach związanych ze sportowym 

ratownictwem wodnym. 

 

CELE SZKOLENIA 

 

Absolwent szkolenia powinien umieć i znać: 

1) prowadzić wykłady na szkoleniach dla ratowników wodnych i kandydatów 

na instruktorów, 

2) prowadzić ćwiczenia praktyczne na szkoleniach dla ratowników wodnych, 

3) znać podstawowe elementy techniczne sportowego ratownictwa wodnego  

– przygotowanie do dalszego rozwoju w charakterze Trenera sportowego 

ratownictwa wodnego. 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

 

Szkolenie będzie trwać co najmniej 38 godzin: 

• w tym co najmniej 16 godzin zajęć teoretycznych, 

• oraz co najmniej 22 godziny zajęć praktycznych. 

 

Szkolenie będzie zorganizowane w formie stacjonarnej w Centrum Kształcenia 

Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. 

 

Organizator nie zapewnia noclegów. 

 

 

 

 

 

 

 



TERMIN SZKOLENIA 

 

• 18 (sobota) i 19 (niedziela) marca 2023 r., 

• 15 (sobota) i 16 (niedziela) kwietnia 2023 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

• 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.: 

o ratownik wodny (realizowany i nadany zgodnie z programami 

i instrukcjami obowiązującymi do 31 grudnia 1999 roku), 

o ratownik WOPR (realizowany i nadany zgodnie z programem 

szkolenia 1/2000 obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku), 

o starszy ratownik wodny (uzyskany do 31 grudnia 2011 roku), 

o ratownik wodny: pływalni, śródlądowy, morski (uzyskany w oparciu 

o program szkolenia obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 roku do 

31 grudnia 2011 roku). 

• ważna legitymacja członka WOPR na 2023 rok (dotyczy ratowników WOPR), 

• wiek minimum 19 lat, 

• bardzo dobra umiejętność pływania, 

• bardzo dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie 

o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia), 

• umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

• pisemna zgoda na udział w szkoleniu zawierającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

• posiadanie wyposażenia własnego: 

o sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy), 

o strój stosowny do zajęć - dres oraz miękkie obuwie sportowe, strój 

kąpielowy. 

 

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

 

Wyłącznie drogą mailową do dnia 6 marca 2023 r. na adres: szkolenia@woprwz.pl 

 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu należy wpłacić zaliczkę 

w wysokości 500 zł na rachunek WOPR WZ ul. Mickiewicza 18 w Szczecinie 

Bank PEKAO S.A. O/VII w Szczecinie 65 1240 1864 1111 0010 1700 8856 tytułem: 

„Szkolenie Instruktor RW 2023, „nazwisko” - zaliczka”. O przyjęciu na szkolenie 

decyduje kolejność wpłat i spełnienie wymogów formalnych. 

 

Minimalna ilość uczestników: 10 osób 

W przypadku nie zgłoszenia się 10 osób, szkolenie może zostać odwołane a opłata 

wstępna zostanie zwrócona na konto. 
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KOSZT SZKOLENIA 

 

Pełny koszt szkolenia wraz z cateringiem wynosi 1500,00 zł na osobę płatne 

przelewem do dnia 17 marca 2023 r. od osoby. Kwota 500,00 zł zaliczki płatne do 

6 marca r., pozostała kwota 1000,00 zł płatna do 17 marca 2023 r. 

 

KADRA KURSU 

 

• dr Tomasz Zalewski – Instruktor Wykładowca WOPR, 

• Maciej Parobczy – Instruktor Wykładowca WOPR, 

• Apoloniusz Kurylczyk – Instruktor Wykładowca WOPR, 

• Maria Adamczyk – Instruktor WOPR, Kierownik Rescue LAB, 

• Jarosław Gapski – Instruktor WOPR, Trener Reprezentacji Polski Juniorów 

w Sportowym Ratownictwie Wodnym, 

• Sławomir Juszkiewicz – Trener Reprezentacji Polski Seniorów 

w Sportowym Ratownictwie Wodnym, 

• Grzegorz Szumilas – Instruktor, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej 

WOPR WZ. 

• oraz asystenci. 

 

INFORMACJE 

 

Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Szkoleniowej WOPR WZ: 

Grzegorz Szumilas, za pośrednictwem telefonu: +48 608 411 116 lub e-mail: 

szumilasgrzegorz@gmail.com 

 

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia otrzymuje wpis do 

legitymacji ratowniczej o odbytym szkoleniu oraz zaświadczenie ukończenia 

szkolenia instruktorów ratownictwa wodnego. 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE 

PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ PO TERMINIE 

JAK RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO 

ZMIANY TERMINU I HARMONOGRAMU SZKOLENIA 
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