Szkolenie ratowników wodnych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w latach 2012 - 2013

Art. 40 ustawy stanowi o uznaniu za podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
wodnego, podmioty, które były uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na
podstawie przepisów z przed wejścia w życie ustawy, bez konieczności uzyskiwania zgody
Ministra Spraw Wewnętrznych jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie
ustawy, a więc do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie § 2 pkt. 3 i § 3 ust. 1 pkt. 1 i 6
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień
specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne
organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących
ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.
U.2002 Nr 193 poz.1624)
było specjalistyczną organizacją ratowniczą uprawnioną do organizowania pomocy
oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy przedmedycznej oraz
stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa na swoim terenie działania, a więc
realizowało zadania z zakresu ratownictwa wodnego. W rozumieniu ustawy było więc
podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
W dniu 3 lipca 2012 roku weszło w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U 2012 poz.
747) określające ramowy program szkolenia ratowników wodnych, zakres wiedzy i
umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego,
wzory dokumentów, kwalifikacje kadry oraz sposób przeprowadzania egzaminu.
Zarząd Główny WOPR na podstawie § 22 pkt. 10 Statutu WOPR i § 8 ust. 3 Regulaminu
Zarządu Głównego WOPR. podjął Uchwałę Nr 7/9N-K/IX/12 Zarządu Głównego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym, która:
1) upoważniła imiennie prezesów jednostek wojewódzkich WOPR do podpisywania
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
2) określiła wzory pieczęci jakie mogą być używane do zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia ratowników wodnych
3) określiła jednostki wojewódzkie WOPR jako właściwe do prowadzenia szkoleń
ratowników wodnych
4) określiła że dokumentem zatwierdzającym i wprowadzającym
programy szkoleń jest wyłącznie uchwała Zarządu Głównego WOPR.

szczegółowe

5) upoważniła jednostki wojewódzkie WOPR do prowadzenia w imieniu WOPR
rejestru organizowanych szkoleń i rejestru wydanych zaświadczeń
6) wprowadziła ujednoliconą numerację zaświadczeń zawierającą po ukośnikach:
− kolejny numer zaświadczenia
− literę (R – dla ratowników, I- dla instruktorów, P – dla psów ratowniczych)
− literę oznaczającą województwo (D – dolnośląskie, C – kujawsko-pomorskie, L
lubelskie, F – lubuskie, E – łódzkie, K – małopolskie, W – mazowieckie, O
opolskie, R – podkarpackie, B – podlaskie, G – pomorskie, S – śląskie, T
świętokrzyskie, N – warmińsko-mazurskie, P – wielkopolskie, Z
zachodniopomorskie)
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Uchwała ta weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2012 roku. Z zasadnością jej podjęcia
przemawia również późniejsza opinia Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności
MSW wyrażona w piśmie z dnia 8 marca 2013 roku (DRiOL-NRGW-5503-60/2013)
podkreślająca że [cytat] „…Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności stoi na
stanowisku, że za organizację i przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń [tu:
ratowników wodnych – przyp. autora] odpowiadają władze centralne WOPR – Zarząd
Główny WOPR (…) Jednostki WOPR mogą być współorganizatorami tych szkoleń, bądź też
nawet organizatorami – na podstawie wyraźnego upoważnienia właściwych władz WOPR”
W związku z uregulowaniem powyższą uchwała spraw szkoleniowych w WOPR programy
szkoleń wprowadzone na podstawie Decyzji Nr 6/12 Prezesa WOPR z dnia 8 września
2012 roku w sprawie programu szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie
ratownictwa wodnego zostały wprowadzone – co do zasady – z naruszeniem procedur
WOPR. Zarząd Główny WOPR Uchwałą Nr 5/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 8
grudnia 2012 roku w sprawie uchwał i decyzji tej decyzji nie zatwierdził.

