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Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest podmiotem uprawnionym 

do wykonywania ratownictwa wodnego, który prowadzi działania ratownicze, polegające 

w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub 

są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach 

wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych 

należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym 

zakresie, jak i do organów administracji rządowej i  właściwych terytorialnie gmin, 

będących właścicielami, organizatorami lub operatorami wyznaczonych obszarów 

wodnych oraz przystani i pozostałych obszarów wodnych. WOPR, zgodnie 

z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne 

w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania 

i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych 

i  profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych.  

 

Aktualny obszar, na którym jest wykonywane ratownictwo wodne stanowi obszar działania 

Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Miasto Słupsk- Słupski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, obszary wodne powiatów: słupskiego – Park Wodny Redzikowo, bytowskiego- 

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „Nimfa”), a w szczególności w okresie letnim 

w miejscowościach Ustka, Przewłoka, Rowy, Poddąbie, Dębina, Czołpino. 

 

Z roku na rok narasta problem z ilością ratowników dostępnych na rynku pracy, jest ich stanowczo 

za mało. W związku z zbliżającym się sezonem letnim oraz budową nowego Parku Wodnego 

„Trzy Fale” w Słupsku, Słupskie WOPR przewiduje znaczny wzrost zapotrzebowania 

ratowników. Dlatego wychodzi z inicjatywą przeszkolenia każdej chętnej osoby, która chciałaby 

w przyszłości pracować jako ratownik. 

 

Konstrukcja Programu szkolenia ratownika wodnego, zwanego dalej „szkoleniem”, uwzględnia 

odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu 

przedmiotowego z zagadnieniami specjalistycznymi, pozwalającego przygotować absolwentów 

do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i kierowania działaniami zespołu 

ratowników wodnych. 

 

Najczęściej zadawane pytania przez uczestników szkolenia: 

 
 

Jakie warunki musi spełnić uczestnik szkolenia:  

- przede wszystkim musi dobrze pływać-pokonanie 2 długości basenu, czyli przepłynięcie dystansu 50 m 

nie powinno mu zająć więcej niż 45 s. 



-musi być zdrowy i sprawny fizycznie 

-musi mieć ukończone 18 lat. 

Jakie korzyści wiążą się z faktem ukończenia szkolenia:  

- zdobycie zawodu cieszącego się dużym zaufaniem społecznym i szacunkiem 

- atrakcyjną pracą w ciekawym zespole rówieśników (młodzi ludzie to trzon ratowników wodnych) 

- realizacją sportowych planów - Słupskie WOPR jest organizatorem zawodów o charakterze ratowniczym 

oraz prowadzi sekcje ratownictwa sportowego 

-rozwoju i doskonalenia zawodowego - prowadzimy szkolenia na skuterach wodnych, łodziach 

motorowych, technik przydatnych w ratownictwie wodnym 

Co należy zrobić aby uzyskać pełne uprawnienia do pracy jako ratownik wodny:  

- uczestniczyć w szkoleniu ratownika wodnego(min.63 h.) 

- uczestniczyć w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy(KPP)..min.66 h  

- uczestniczyć w szkoleniu w celu uzyskania dodatkowych uprawnień w ratownictwie wodnym  

(min 10 h.) 

-zdać egzaminy!!! 2 dni 

Prawda że proste??? (: 
Kto udzieli konkretnej informacji dot. szkolenia i odpowie na nurtujące pytania?  

Proponujemy spotkanie dla osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach, które odbędzie się 

dn. 30 marca 2017 r. o godz.15.00 w Zespole Szkół Mechanicznych ul. Niedziałkowskiego 2. 

Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na Wasze pytania - Prezes Słupskiego WOPR oraz 

Pomorskiej Federacji WOPR, instruktorzy ratownictwa wodnego. 

Gdzie będę mógł pracować po ukończeniu wszystkich wymaganych prawem szkoleń?  

- Słupskiemu WOPR jako inicjatorowi przedsięwzięcia zależy żeby absolwenci szkoleń podjęli prace na 

akwenach w Słupsku i okolicach, czyli: 

-park wodny w Redzikowie 

-park wodny Trzy Fale w Słupsku (planowane otwarcie druga połowa 2018 r.) 

-Pływalnia SOSiR 

oraz w sezonie letnim nad morzem w Ustce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach. 

Jakie będą koszty wszystkich szkoleń??  

Przede wszystkim organizator szkoleń czyli Słupskie WOPR nie nastawia się na jakikolwiek zysk. 

Wartością całego zamierzenia jest wyszkolony ratownik-pracownik, których w Naszym regionie jest za 

mało, który podejmie pracę na obszarach wodnych. 

Ceny kompleksowego szkolenia jaki proponujemy kształtują się na poziomie 2 tyś. zł 

Osoby korzystające z oferty Słupskiego WOPR zapłacą 50% podanej ceny, czyli 1 tyś zł. 



Pragnę nadmienić że oferta szkoleniowa jest kompleksowa i za podaną cenę nikt w Polsce nie organizuje 

takich szkoleń. 

Czy istnieje możliwość odpracowania szkolenia?  

TAK -  na warunkach przedstawionych przez WOPR, czyli przede wszystkim praca na obiektach 

Słupskich na których ratownictwo wykonuje Słupskie WOPR. 

Na jakie koszty musze być przygotowany gdy zdecyduje się na udział w szkoleniu??  

- podpisując zgodę na udział w szkoleniu i akceptując regulamin szkolenia (każdy uczestnik otrzyma taki 

regulamin) należy dokonać wpłaty na konto Słupskiego WOPR w wysokości 50% ceny szkolenia, 

najpóźniej do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 

Pozostałą kwotę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu. 

 

Program lojalnościowy: co to jest i na czym polega?  

Program lojalnościowy jest bardzo korzystny i skierowany do osób zdecydowanych, które chcą 

zdobyć ciekawy zawód i podjąć prace. Po podpisaniu umowy lojalnościowej uczestnik będzie miał 

w obowiązku odpracowania na obszarach wodnych w charakterze ratownika kosztów szkolenia, 

które poniósł SWOPR (1 tyś zł.).W sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy zwrotowi 

podlega cała komercyjna kwota kursu, czyli 2 tys. zł. 

 

Na jakiej wysokości zarobki mogę liczyć?  

Obecnie obowiązująca stawka to 11-12 zł netto za przepracowaną 1 godz. 

Jaki obowiązuje system pracy?  Jakie są zawierane umowy?  

Jest bardzo elastyczny, można pracować w systemie weekendowym, lub tygodniowym, z reguły 

to pracownik decyduje w jakie dni może przyjść do pracy, na zmianę pierwszą lub drugą, 

wprowadziliśmy wiele udogodnień dla pracujących ratowników.., zawierane umowy są umowami 

cywilnoprawnymi. 

WAŻNE!!! 

Prosimy o przemyślane decyzje dot. uczestnictwa w szkoleniach, w razie rezygnacji nie zwracamy 

wpłaconych pieniędzy, zwrot pieniędzy może nastąpić tylko na skutek wypadków losowych. 
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