
 

Regulamin szkolenia Instruktora Ratownictwa Wodnego  

 

1. Organizatorem szkolenia jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Słupsku, 

ul. Szczecińska 99.  

2. Program szkolenia powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 38 godziny, w tym 16 godzin zajęć 

teoretycznych i 22 godziny zajęć praktycznych.  

3. Liczba godzin może zostać zwiększona w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy 

dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych lub uwzględniać dodatkowe 

treści dydaktyczne.  

4. Organizator szkolenia zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących 

w szkoleniu, w szczególności: sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do 

prowadzenia zajęć, pływalnię o wymiarach co najmniej 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości 

co najmniej 70 cm do wykonania skoku, oraz dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, 

umożliwiającą swobodny dostęp do wody.  

5. Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.  

6. Za stronę formalną szkolenia odpowiada prezes Słupskiego WOPR lub osoba przez niego 

upoważniona.  

7. Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia - instruktor WOPR lub instruktor 

wykładowca WOPR z przygotowaniem pedagogicznym.  

8. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 10 uczestników szkolenia na jednego 

prowadzącego.  

9. Szkolenie uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności oraz realizowane jest w oparciu o nowoczesne 

metody dydaktyczne.  

10.  Szkolenie odbywa się na podstawie zakresu tematycznego zawartego w programie.  

11. Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, 

realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, 

regulaminów i standardów wyposażenia.  

12. Kandydaci na szkolenie ratowników wodnych przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych i po 

zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu szkolenia.. 

13. Wymagania formalne:  

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

b) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu 

d) posiadanie umiejętności pływania  

e) jeśli osoba nie jest ratownikiem wodnym – musi zaliczyć egzamin praktyczny (identyczny jak 

egzamin na stopień ratownik wodny). 

14. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo są ogłaszane przez organizatora 

szkolenia.  

15. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

16. Uczestnicy szkolenia powinni, we własnym zakresie, zaopatrzyć się w sprzęt wykorzystywany podczas 

zajęć – maska, fajka, płetwy.  

17. Prowadzący zajęcia ustala ćwiczenia, które nie mogą być wykonywane z użyciem okularków pływackich, 

maski do nurkowania, itp.  

18. Egzamin końcowy jest planowany w miejscu i terminie ogłoszonym przez organizatora.  

19. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z nie uzyskaniem uprawnień.  

20. Końcowy egzamin teoretyczny ma formę pisemną.  

21. Egzamin końcowy realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym 


