Katowice 12.12.2009r.
KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOPR
DOTYCZĄCY REFORMY SZKOLENIA I STOPNI RATOWNICZYCH ORAZ SZKOLEŃ
Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
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W związku z reformą szkolenia w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
która zakłada powstanie dwóch typów stopni ratowniczych (ochotniczych i zawodowych),
a mianowicie dotychczasowej (za wyjątkiem jednego stopnia tzn. Młodszego Instruktora)
struktury stopni społecznych, a mianowicie:
- Młodszy Ratownik WOPR
- Ratownik WOPR,
- Starszy Ratownik WOPR,
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- Młodszy Instruktor,
- Instruktor WOPR,

- Instruktor Wykładowca WOPR.

oraz utworzenie pionu zawodowych stopni ratowniczych tj.:
- Ratownik Wodny: pływalni

wód śródlądowych,

morski,

- Starszy Ratownik Wodny

w

Zaistniała
potrzeba
przekwalifikowania
dotychczasowych
„społecznych”
ratowników na zawodowych. Dla osób, które uzyskały stopnie ratownicze (Młodszy
Ratownik WOPR, Ratownik WOPR i Starszy Ratownik WOPR) wg dotychczasowych
programów szkoleniowych (tzn.: MR – 50 godzin szkoleniowych, RW – 80 h, SR – 10 dni)
czyli do końca 2009 roku istnieją dwie możliwości:
1. Osoby, które posiadały stopień MR, RW lub SR w dniu wejścia w życie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia tzn. w dniu 19.03.2007r. są ratownikami
systemu w świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ponieważ
ustawa nakłada obowiązek weryfikacji uprawnień, co trzy lata, 19 marca 2010
roku mija termin ważności nadanych tą ustawą uprawnień. Wszyscy Ratownicy
WOPR (MR, RW i SR), którzy chcą pozostać nadal ratownikami systemu jak
również wszyscy, którzy chcą uzyska stopień zawodowy:
- Ratownik Wodny Pływalni.
- Ratownik Wodny Śródlądowy.
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- Ratownik Wodny Morski.
- Starszy Ratownik Wodny.
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muszą przejść recertyfikację tj. państwowy egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. Do egzaminu można podejść bez dodatkowego szkolenia wnosząc stosowne
opłaty egzaminacyjne (aktualnie 200 zł/osoby) przy czym należy sobie zdawać sprawę,
że zakres materiału, który należy umieć jest dosyć duży i odbiegający od wiedzy jaką
uzyskaliśmy z tego zakresu na kursach ratowniczych. Z tego powodu Zarząd Wojewódzki
WOPR w Katowicach uruchamia cykl szkoleń przygotowujących do egzaminu
weryfikacyjnego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Po zdaniu egzaminu z KPP każdy Ratownik WOPR może uzyskać stopień zawodowy:

Ratownik Wodny pływalni, śródlądowy i morski po wniesieniu minimalnych opłat

manipulacyjnych w wysokości 10 zł/za każde z tych uprawnień. Starszy Ratownik WOPR
może uzyskać stopień zawodowy Starszego Ratownika Wodnego na podobnej zasadzie.
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Reforma szkolenia w WOPR zakłada, że Młodszy Ratownik WOPR wg nowego programu,
nie może pracować, natomiast wszyscy, którzy uzyskali stopień do dnia
31.12.2009r. wg starego systemu tj. na 50 godzinnym kursie szkoleniowym mogą
pracować zarobkowo. To samo dotyczy Ratowników WOPR (80 godzinny kurs
szkoleniowy) i Starszych Ratowników WOPR (10-dniowy kurs szkoleniowy). Przy czym
reforma zakłada, że Ratownik WOPR jest asystentem ratownika wyższego stopniem, czyli
nie może pracować samodzielnie.

2. Natomiast osoby, które uzyskały uprawnienia ratownicze wg starego programu,
ale po dniu 19 marca 2007 roku, aby uzyskać zawodowe stopnie jw. muszą
przejść pełne 66 godzinne szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Wychodząc na przeciw potrzebom ZW WOPR uruchomi takie szkolenia. Niestety
koszt tego typu szkolenia średnio w kraju oscyluje ok. 1200 – 1500 zł od osoby,
dlatego też czynimy starania o uzyskanie miejsc na kursach dofinansowywanych
z Unii Europejskiej jak również próbujemy sami pozyskać takie fundusze. Dużym
minusem tego typu szkoleń za pieniądze unijne jest bezwzględna obecność na
wszystkich zajęciach pod groźbą zwrotu całej kwoty kosztów zazwyczaj
w wysokości ok. 4500 – 4800 zł/osobę.

Aktualna ścieżka edukacji ratowniczej (dla osób, które rozpoczynają szkolenie wg nowych
programów szkoleniowych – dla przykładu Młodszy Ratownik WOPR od 24 do 50 godzin
szkoleniowych, zdobywają kolejne uprawnienia społeczne tj.:
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I - Młodszy Ratownik WOPR. Wymagania formalne;
1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a/ pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną
zgodę wyraża jej opiekun prawny)
b/ zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia
kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun
prawny)
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
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II - Ratownik WOPR. Wymagania formalne:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a/ stopień młodszego ratownika WOPR;
b/ ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o
zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
c/ specjalną kartę pływacką;
d/ patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
e/ pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
III - Starszy Ratownik WOPR. Wymagania formalne:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia .
2. Uczestnik ma posiadać:
a/ stopień ratownika WOPR;

b/ ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o
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zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;

c/ ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR;

d/ udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy w
stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach
śródlądowych, 50 godzin na wodach morskich, 50 h na pływalniach lub

parkach wodnych;

e/ wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na
stopień starszego ratownika WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie

internetowej www.wopr.pl;

f/ opinię instruktora upoważnionego przez prezesa jednostki wojewódzkiej
WOPR zamieszczoną na karcie kandydata.

Przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej kursu 2 patentów lub uprawnień
przydatnych w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):
a/ motorowodne,
b/ żeglarskie,
c/ nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),
d/ trenera lub instruktora pływania,
e/ lekarza medycyny,
f/ pielęgniarki,
g/ ratownika medycznego,
h/ ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
i/ przewodnika turystyki kajakowej,
j/ akredytowane szkolenia specjalistyczne WOPR.
Zaleca się posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
i tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

w

3.

www.slaskiewopr.pl

w
w
.s
la
sk
ie
w

op
r.p
l

IV - Młodszy Instruktor. Wymagania formalne:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a/ stopień ratownika WOPR;
b/ ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o
zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
c/ ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR;
d/ udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy w
stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach
śródlądowych, 50 godzin na wodach morskich, 50 h na pływalniach lub
parkach wodnych;
e/ wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na
stopień starszego ratownika WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej www.wopr.pl;
f/ opinię instruktora upoważnionego przez prezesa jednostki wojewódzkiej
WOPR zamieszczoną na karcie kandydata.
3. Przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej kursu 2 patentów lub uprawnień
przydatnych w ratownictwie wodnym jw.
Zaleca się posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
i tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
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V- Instruktor WOPR. Wymagania formalne:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 20 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a/ stopień starszego ratownika WOPR i młodszego instruktora WOPR (do
roku 2010 do kursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień
starszego ratownika WOPR, którzy posiadają ukończoną część ogólną
kursu dla instruktora sportu lub rekreacji ruchowej lub są absolwentami I
stopnia studiów o kierunku pedagogicznym i ukończyli kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy);
b/ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
c/ ważną kartę identyfikacyjną starszego ratownika WOPR;
d/ udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy na
kąpieliskach morskich;
e/ udokumentowane odbycie stażu w charakterze asystenta na 2 kursach
młodszego ratownika WOPR i na 2 kursach ratownika WOPR, (wypełnione
karty asystenta);
d/ wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na
stopień instruktora WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej www.wopr.pl;
e/ opinię instruktora upoważnionego przez prezesa jednostki wojewódzkiej
WOPR zamieszczoną na karcie kandydata.
3. Przedstawienie komisji egzaminacyjnej 3 patentów lub uprawnień
przydatnych w ratownictwie wodnym jw.
VI - Instruktor Wykładowca WOPR. Może nim zostać osoba, który spełnia
następujące warunki:
1) Posiada wyższe wykształcenie;
2) Posiada stopień instruktora WOPR co najmniej przez 24 miesiące;
3) Odbył staż asystencki na co najmniej jednym kursie przygotowującym do
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egzaminu na stopień:
a) starszego ratownika WOPR,
b) młodszego instruktora WOPR,
c) instruktora WOPR;
4) Przedstawi trzy dokumenty uprawnień przydatnych w ratownictwie
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wodnym;

5) Posiada wpis do legitymacji członka WOPR o prowadzeniu co najmniej
kursów:

a) dziesięciu na stopień młodszego ratownika WOPR,
b) sześciu na stopień ratownika WOPR,

c) dwóch na stopnień ratownika wodnego,
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d) dwóch szkoleń specjalistycznych.

6) Przedłoży opinię prezesa właściwej jednostki WOPR o działalności
szkoleniowej i organizacyjnej;

7) Złoży wniosek z kartą kwalifikacyjną o powołanie na staż asystenta na
centralnych kursach przygotowujących do egzaminu wymienionego w pkt 3;

8) Ukończył trzy centralne szkolenia specjalistyczne WOPR z zakresu
ratownictwa wodnego;

9) Ukończył kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

10) Przedłoży co najmniej dwa własne opracowania z zakresu ratownictwa
wodnego przyjęte przez Prezydium Zarządu Głównego WOPR oraz

opracowanie zlecone przez właściwego w sprawach edukacji członka
Prezydium Zarządu Głównego WOPR.
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11) Posiada ważną legitymację członka WOPR.
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W przypadku, gdyby ktoś chciał uzyskać wymienione już wyżej stopnie zawodowe to po
uzyskaniu stopnia Ratownik WOPR musi posiadać:
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1) ukończone 18 lat;
2) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym;
3) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
4) DWA patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym jw.;
5) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin
na pływalni, parku wodnym, kąpielisku lub nad morzem (w zależności od
zdobywanej specjalizacji).
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aby przystąpić do szkolenia z zakresu zdobywanej specjalizacji (pływalni - nie mniej niż 8
godzin szkoleniowych, śródlądowy - nie mniej niż 16 godzin szkoleniowych lub morski –
nie mniej niż 16 godzin szkoleniowych).
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