
 

DECYZJA NR 13/11 

 

PREZESA 

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

z dnia 8 listopada 2011 roku 

 

w sprawie programów szkoleń specjalistycznych 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

zwanego dalej „WOPR”, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się do użytku programy szkoleń specjalistycznych z zakresu: 

1) Ratownictwa lodowego:  

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji; 

2) Ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji; 

3) Operator AED, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej decyzji; 

4) Współpracy z SAR, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej decyzji; 

5) Ratownictwa z użyciem skutera wodnego: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej decyzji, 

b) operator, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej decyzji, 

6) Operator lądowiska śmigłowca, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej decyzji;  

7) Audytor kąpielisk, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszej decyzji;  

8) Ratownictwa podczas spływów kajakowych: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszej decyzji; 

9) Ratownictwa wysokościowego: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszej decyzji; 

10) Ratownictwa podczas regat śródlądowych żeglarskich: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 16 do niniejszej decyzji;  

11) Ratownictwa z użyciem poduszkowca: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 17 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 18 do niniejszej decyzji; 

12) Sędzia WOPR, który stanowi załącznik nr 19 do niniejszej decyzji; 

13) Ratownictwa z użyciem łodzi ratowniczej: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 20 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 21 do niniejszej decyzji; 

14) Operator Łączności, który stanowi załącznik nr 22 do niniejszej decyzji; 

15) Operator deski ortopedycznej, który stanowi załącznik nr 23 do niniejszej decyzji; 

16) Logistyka WOPR: 

a) logistyk WOPR, który stanowi załącznik nr 24 do niniejszej decyzji, 

b) szef logistyki, który stanowi załącznik nr 25 do niniejszej decyzji; 

17) Ratownictwa na wodach płynących i powodziowych z użyciem jednostek pływających: 

a) stażysta, który stanowi załącznik nr 26 do niniejszej decyzji, 

b) ratownik, który stanowi załącznik nr 27 do niniejszej decyzji; 

18) Ratownik na wodach płynących i zdarzeniach wodnych, który stanowi załącznik nr 28 

do niniejszej decyzji. 
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§ 2 

Wprowadza się do użytku ramowy dziennik zajęć szkolenia specjalistycznego, który 

stanowi załącznik nr 29 do niniejszej decyzji. 

 

§ 3 

Traci moc Decyzja nr 7/10 Prezesa WOPR z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie 

programów szkoleń specjalistycznych. 

 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PREZES 

WODNEGO OCHOTNICZEGO 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

 

Jerzy Telak 
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