WYTYCZNE NR 2
w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji wiedzy i umiejętności
z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich
z dnia 5 lipca 2013 roku
Na podstawie § 16 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 5/2/X/13 Zarządu Głównego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, z dnia 15 czerwca 2013
roku w sprawie szkoleń i kursów, postanawia się, co następuje:
§1
Weryfikacja dotyczy osób, które:
1. zachowały swoje uprawnienia do samodzielnej pracy na podstawie art. 41
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240),
2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, wydane
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).
§2
1. Weryfikacji podlegają ratownicy posiadający uprawnienia do samodzielnej pracy dłużej
niż 3 lata.
2. Okres ważności weryfikacji wynosi 36 miesięcy od dnia jej zakończenia.
§3
1. Weryfikacje prowadzą upoważnione jednostki WOPR, które w całości odpowiadają
za jej właściwe przeprowadzenie.
2. Upoważniona jednostka WOPR powołuje Komisję Weryfikacyjną w składzie:
1) Przewodniczący – instruktor WOPR, posiadający jednocześnie:
a) zaświadczenie
o
ukończeniu
szkolenia
instruktorów
wydane
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 ),
b) przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami,
c) ważną unifikację instruktora WOPR,
d) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika,
e) prawo do prowadzenia szkoleń, kursów na stopnie oraz egzaminowania na dany
rok kalendarzowy.
2) Członek – ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu
ratownictwa wodnego oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi
przepisami, lub instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone
odrębnymi przepisami.
§4
Upoważniona jednostka WOPR zobowiązana jest do umieszczenia na własnej stronie
internetowej właściwej informacji oraz do pisemnego poinformowania biura Zarządu
Głównego WOPR o weryfikacji na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed jej
przeprowadzeniem wskazując miejsce, datę i godzinę oraz skład Komisji Weryfikacyjnej
(wzór nr 1).
§5
1. Wysokość opłat za weryfikację ustala upoważniona jednostka WOPR.
2. Do weryfikacji mogą przystąpić ratownicy wodni, którzy okażą:
1) legitymację członka WOPR z opłaconą składką na dany rok kalendarzowy;
2) dowód wpłaty na wskazane konto opłaty kosztów weryfikacji;
3) ważne karty identyfikacyjne;

3.
4.
5.
6.

4) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia
weryfikacji (wzór nr 2);
5) pisemną zgodę na dobrowolny udział w weryfikacji zawierającą zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami (wzór nr 2).
W celu pozytywnej weryfikacji uczestnik musi zaliczyć całą kartę umiejętności
obejmującą egzamin teoretyczny i w wyznaczonym czasie wszystkie próby egzaminu
praktycznego (wzór nr 3).
Dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie weryfikacji jest protokół Komisji
Weryfikacyjnej, który musi być czytelnie podpisany przez jej Przewodniczącego oraz
Członka. (wzór nr 4).
Integralną częścią protokołu są karty umiejętności oraz testy wszystkich uczestników
weryfikacji.
Protokół, karty umiejętności i testy archiwizuje upoważniona jednostka WOPR przez
okres ważności weryfikacji.

§6
1. Pozytywnie zweryfikowani ratownicy wodni otrzymują rekomendację WOPR w postaci
zaświadczenia wydanego przez prezesa upoważnionej jednostki WOPR prowadzącej
weryfikację (wzór nr 5) oraz wstemplowaną ważność uprawnień.
2. Upoważniona jednostka WOPR zobowiązana jest przesłać do biura ZG WOPR wykaz
pozytywnie zweryfikowanych ratowników wodnych w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty weryfikacji celem umieszczenia ich na liście rekomendacyjnej publikowanej na
stronie internetowej www.wopr.pl (wzór nr 6).
§7
Tracą moc wytyczne nr 1 Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2009
roku.
§8
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2013 roku.
CZŁONEK PREZYDIUM
ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR
Marek Grodzki

Wzór Nr 1
ZGŁOSZENIE WERYFIKACJI

1. Organizator: (pieczęć podłużna)

…………………………………………………………………………

2. Miejsce:

…………………………………………………………………………

3. Termin:

…………………………………………………………………………

4. Godzina:

…………………………………………………………………………

5. Komisja weryfikacyjna:
a. Przewodniczący (PK)
Kwalifikacje PK

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

b. Członek (CK)
Kwalifikacje CK

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………..…..…
data

……………………………………………….…
pieczęć i podpis prezesa

Wzór Nr 2

………………………………………….………………….
pieczęć podłużna upoważnionej jednostki WOPR

Dane uczestnika weryfikacji:
Imię: ………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………..
PESEL: …………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WERYFIKACJI

Oświadczam, że uczestniczę w weryfikacji organizowanej przez upoważnioną
jednostkę WOPR dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Ponadto oświadczam, że:
1) mój stan zdrowia zezwala na czynne uczestnictwo w weryfikacji;
2) jestem pod standardową kontrolą lekarską i nie mam zdiagnozowanych żadnych
dolegliwości (chorób) mogących ograniczyć mój czynny udział w weryfikacji;
3) posiadam indywidualne ubezpieczenie NW (od Nieszczęśliwych Wypadków);
4) wiem i rozumiem, że opłata za weryfikację jest bezzwrotna;
5) wiem i rozumiem, że w celu pozytywnej weryfikacji muszę zaliczyć całą kartę
umiejętności obejmującą egzamin teoretyczny i w wyznaczonym czasie wszystkie
próby egzaminu praktycznego;
6) wiem i rozumiem, że podczas zaliczeń praktycznych w wodzie zabronione jest
używanie sprzętu pomocniczego (np. okularków, masek, płetw, pianek itp.), za
wyjątkiem próby Nr 1 egzaminu praktycznego gdzie istnieje możliwość korzystania
z okularków pływackich;
7) wiem i rozumiem, że do każdej próby w ramach egzaminu praktycznego w przypadku
jej nie zaliczenia za pierwszym podejściem mogę podejść jeszcze tylko jeden raz.
8) wiem i rozumiem, że w przypadku nie zaliczenia całej weryfikacji wyniki pozytywne
z poszczególnych prób nie przenoszą się do kolejnej weryfikacji.
9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Przeczytałem i zrozumiałem.

..........................................................
Czytelny podpis

Wzór Nr 3

KARTA UMIEJĘTNOŚCI EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwisko i imię; PESEL)
EGZAMIN TEORETYCZNY
IL. PKT.
ZAL./NZL.
1 Test 30 pytań (zalicza 80% poprawnych odpowiedzi)
EGZAMIN PRAKTYCZNY
CZAS
ZAL./NZL.
Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym
1
400 m w czasie nie dłuższym niż 8’
Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody
2 z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości
X
od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia
Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad
3
powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55’’
Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ ratowniczą
łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł
4 dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie
do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego
wiosła
Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej,
polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m,
5
X
wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu
go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m
PODPISY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ

……………………………………………
przewodniczący

……………………………………………
Członek

Wzór Nr 4
PROTOKÓŁ NR:_ _/_ _ _ _
WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO I TECHNIK PŁYWACKICH
ORGANIZATOR:
LP

DNIA:

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

1

___________

2

___________

3

___________

4

___________

5

___________

6

___________

7

___________

8

___________

9

___________

10

___________

11

___________

12

___________

13

___________

14

___________

15

___________

Członek KW

JEDNOSTKA WOPR

__ - __ - __ __
OPŁATA: _ _ ZŁ ZAL / NIE ZAL

Przewodniczący KW

wzór nr 6

………………………………………….………………….
pieczęć podłużna upoważnionej jednostki WOPR

WYKAZ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH RATOWNIKÓW WODNYCH
NA PODSTAWIE PROTOKOŁU NR __ / ____ Z DNIA __ / ____
LP

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

…………………………………………..…..…
data

……………………………………………….…
pieczęć i podpis prezesa

