REGULAMIN
EGZAMINU KOŃCOWEGO SZKOLENIA INSTRUKTORÓW,
POTWIERDZANIA STOPNI WOPR (SRW, MI WOPR)
Egzamin końcowy szkolenia instruktorów przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń
w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747).
1. Ukończenie szkolenia instruktorów potwierdza właściwa upoważniona jednostka
WOPR w legitymacji członka WOPR w tabeli „UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA”
(str. 22-31) wraz z podpisem i pieczątką kierownika szkolenia.
2. Szkolenie instruktorów kończy się egzaminem z zakresu wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, przeprowadzanym przez
komisje egzaminacyjne.
3. Podejście do egzaminu końcowego szkolenia instruktorów i jego wyniki oddzielnie dla
egzaminu teoretycznego, oddzielnie dla egzaminu praktycznego potwierdza
przewodniczący pieczęcią i podpisem w legitymacji członka WOPR w tabeli
„UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA” (str. 22-31).
4. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych
i praktycznych objętych programem szkolenia.
5. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu
praktycznego.
6. Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie.
7. Miejsca i terminy egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego ustala kierownik
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego
szkolenie.
8. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową,
składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź
osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów.
9. Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna.
10. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich
treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart
testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego.
11. W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione wynoszenie lub usuwanie w inny
sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.
12. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.
13. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.
14. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu teoretycznego.
15. Egzamin praktyczny kończący szkolenie instruktorów, obejmuje wykonanie przez
osobę zdającą czterech zadań polegających na przeprowadzeniu:
1) symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego
do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej
10 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
2) symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego
do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej
80 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
3) 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na
temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem
szkolenia ratowników wodnych;
4) 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat
określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia
ratowników wodnych.

2013_lipiec

16. W przypadku gdy do egzaminu przystępuje osoba, która nie ukończyła szkolenia
ratowników wodnych, egzamin praktyczny takiej osoby polega także na wykonaniu
przez nią zadań przewidzianych w egzaminie praktycznym kończącym szkolenia
ratowników wodnych.
17. Podstawą do zaliczenia egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich zadań.
18. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi
do niego z ważnych przyczyn losowych, może ponownie przystąpić do egzaminu
teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.
19. W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych
przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez
konieczności ponownego przystępowania do egzaminu teoretycznego.
20. W przypadkach, o których mowa w punkcie 18 i 19, można przystąpić do egzaminu
nie więcej niż dwa razy.
21. W razie uzyskania negatywnego wyniku w przypadku o którym mowa w punkcie
20 jest konieczne powtórne odbycie szkolenia.
22. Egzamin kończący szkolenie instruktorów jest przeprowadzany przez komisję
egzaminacyjną, w której skład wchodzą dwie osoby spełniające wymagania
wymienione w § 3 ust. 2, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21
czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r.
poz.747):
1) przewodniczący – kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa
wodnego prowadzącego szkolenie lub osoba przez niego wskazana;
2) członek – osoba nieprowadząca zajęć z osobami przystępującymi do egzaminu.
23. Komisję egzaminacyjną powołuje i odwołuje kierownik podmiotu uprawnionego
do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.
24. W skład komisji egzaminacyjnej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem
lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby składającej
egzamin.
25. Osobie, która odbyła szkolenie instruktora i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym,
kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
prowadzącego szkolenie wydaje zaświadczenie.
26. Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia Starszego Ratownika Wodnego
równorzędnego dla Senior Lifeguard International Lifesaving Federation po spełnieniu
warunków określonych w programie kursu (wypełnienie wymogów formalnych
i sprawnościowych, zaliczenie karty umiejętności dla stopnia starszego ratownika
wodnego) otrzymują wpis Zarządu Głównego WOPR do legitymacji członka WOPR
potwierdzony pieczątką i podpisem Prezesa WOPR.
27. Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia Młodszego Instruktora WOPR
równorzędnego dla Junior Lifesaver Instructor International Lifesaving Federation po
spełnieniu warunków określonych w programie kursu (wypełnienie wymogów
formalnych i sprawnościowych, zaliczenie karty umiejętności dla stopnia Młodszego
Instruktora WOPR) otrzymują wpis Zarządu Głównego WOPR do legitymacji członka
WOPR potwierdzony pieczątką i podpisem Prezesa WOPR.
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