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REGULAMIN 

kursu młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR/ratownik wodny 

 

 

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy w Tychach organizuje szkolenie na stopień młodszego ratownika WOPR, 

ratownika WOPR według programu szkoleniowego opracowanego przez Zarząd Główny WOPR, zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu Głównego 

WOPR w Warszawie (decyzja nr 21/10 Prezesa WOPR z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie programów kursów przygotowujących do egzami-

nów na stopnie ratowników i instruktorów, decyzji nr 5/13 Prezesa WOPR z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie programu szkolenia ratowni-

ków wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego) + program szkolenia Śląskiego WOPR. 

1. Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wyko-

nywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych, a w szczególności:  

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;  

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;  

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.  

2. Opłata za kurs młodszy ratownik WOPR wynosi 660 zł - wpłata do 31.03.2022 r. 

3. Opłata za kurs ratownik WOPR/ratownik wodny wynosi 660 zł - wpłata do 31.03.2022 r.  

4. Opłatę za kursy należy dokonać na konto: Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe OR Tychy, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 9, Bank 

Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720 (z dopiskiem kurs MR WOPR lub kurs RW WOPR oraz imię i nazwisko słuchacza). 

5. Za każdy miesiąc zwłoki będzie naliczana kara w wysokości 50 zł. Trzymiesięczne opóźnienie w płatności wiąże się ze skreśleniem z listy 

uczestników kursu.  

6. Warunkiem uczestnictwa w kursie młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR/ratownik wodny jest zaliczenie egzaminu wstępnego zgodnie  

z programem szkolenia. 

7. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy w Tychach gwarantuje pełną realizację programu szkolenia oraz za-

pewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. 

8. Kadrę kursu stanowią instruktorzy WOPR oraz asystenci - starsi ratownicy WOPR, ratownicy WOPR. 

9. Szkolenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. 

10. Stopień młodszego ratownika WOPR oraz ratownika WOPR nie upoważnia do pracy w tym charakterze. 

11. WOPR Tychy nie odpowiada za rzeczy wartościowe (komórki, aparaty itp.), posiadane podczas zajęć szkoleniowych WOPR. 

12. Obowiązkiem słuchacza jest aktywne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. 

13. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

14. W miejscach odbywania szkolenia obowiązują zasady zachowania porządku i dobrych obyczajów. 

15. Słuchacz podlega ocenie w zakresie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia, mając prawo do sprawiedliwej i obiektywnej 

oceny. 

16. Wyniki osiągane przez słuchacza w toku szkolenia sprawdza się przez bieżącą kontrolę, sprawdziany i zaliczenia stosując skalę ocen: nie-

dostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra. 

17. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich zaliczeń podczas trwania 

kursu. 

18. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu wewnętrznego. 

19. Słuchacz, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu końcowego, ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. 

20. Egzamin poprawkowy musi odbyć się do 30 września 2022 r. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego wyznacza Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej. 

21. Po terminie egzaminu poprawkowego nie istnieje żadna możliwość zaliczenia. Jedyną możliwością uzyskania uprawnień jest ponowne 

zapisanie się na nowy kurs, wnosząc stosowne pełne opłaty.  

22. Słuchacz może zostać usunięty ze szkolenia w przypadku, gdy: 

a) z powodu uzyskania w toku szkolenia ocen niedostatecznych nie ukończył wymaganego programu szkolenia; 

b) bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianów lub egzaminów przewidzianych programem 

szkolenia; 

c) bez usprawiedliwionej przyczyny przerwał udział w szkoleniu; 

d) dopuścił się rażącego naruszenia dyscypliny lub regulaminu obowiązującego w miejscu prowadzenia szkolenia. 

23. Z niniejszym regulaminem kursu młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR/ratownik wodny zapoznałem się i akceptuję bez zastrzeżeń 

zawarte w nim postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

Tychy, dnia 30.01.2022 r.                                                    ___________________________ 
/imię i nazwisko uczestnika szkolenia/ 

___________________________ 
/podpis uczestnika szkolenia/ 

___________________________ 
/podpis rodzica w przypadku  
uczestnika niepełnoletniego/ 

 


