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I WSTĘP  

 

   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, 

które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na 

organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem 

International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia 

ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w 

wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych.  

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach 

wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych 

należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym 

zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, 

będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków 

wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył 

struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr 

oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także 

prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach 

wodnych.  

Konstrukcja Programu szkolenia, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści 

teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego 

pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z 

zakresu ratownictwa z użyciem skutera wodnego i asystowaniu w zapewnieniu 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 



II. CEL SZKOLENIA  

 

   Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w 

zakresie ratownictwa wodnego z użyciem skutera ratowniczego w stopniu 

podstawowym potrzebnym do asystowania przy udzielaniu pomocy na obszarach 

wodnych. Szkolenie wstępne obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych 

nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze.  

Absolwent tego szkolenia ratownik będzie przygotowany do asystowania przy 

wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa wodnego przy użyciu skutera ratowniczego, 

a w szczególności do:  

1) pełnienia funkcji stażysty ;  

2) prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych;  

3) stosowania technik ratownictwa wodnego;  

4) asystowania przy obsłudze skutera ratowniczego oraz w prowadzonych akcjach 

ratowniczych;  

5) bezpiecznego przebywania na skuterze ratowniczym:  

a) stosowanie procedur przy wypadku skutera ratowniczego,  

b) zachowanie się przy wypadnięciu ze skutera ratowniczego,  

c) postępowanie z wywróconym skuterem;  

6) przygotowania skutera do pracy pod nadzorem operatora skutera ratowniczego;  

7) doboru prawidłowego ubioru załogi i wyposażenia skutera ratowniczego;  

8) znajomości zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy zespołu ratowniczego, 

międzynarodowe komendy głosowe i ruchowe operatora skutera ratowniczego;  

9) prawidłowego wodowania skutera ratowniczego pod nadzorem operatora;  

10) znajomości podstawowych zasad manewrowania skuterem wodnym z i bez 

platformy ratowniczej;  

a) umiejętność utrzymania równowagi na skuterze ratowniczym,  

b) pozycje ratownika na platformie;  

11) uczestniczenia w symulowanych akcjach ratowniczych z udziałem skutera 

ratowniczego:  

a) zasady postępowania w trakcie akcji ratowniczej na platformie ratowniczej,  

b) przebieg akcji ratowniczej z poszkodowanym aktywnym.  

 

 

 

 

 

 



III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

 

1. Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).  

2. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (4-6 uczestników /1 prowadzący/ 1 

skuter            z platformą).  

3. Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;  

4. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób 

uczestniczących w szkoleniu ;  

5. Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia – ratownik wodny 

posiadający stopnień Starszego Sternika Motorowodnego  lub  Instruktora 

Motorowodnego; 

 

 

IV. ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

Lp                                    Tematyka zajęć                                                   czas 

                                                                                                                    w   ć                                                                                                                                                                                                                           

1  Ogólna charakterystyka skutera ratowniczego  30`  

2  Zasady eksploatacji skutera wodnego z platformą 

ratowniczą i zasady bezpieczeństwa.  

30`  

3  Wyposażenie osobiste ratownika i operatora 

śródlądowego / morskiego skutera ratowniczego.  

30`  

4  Przygotowanie załogi i skutera do pracy, czynności 

obsługowe przed i po pracy skutera.  

30`  

5  Ćwiczenia praktyczne na wodzie (pozycje na 

platformie ratowniczej, pomoc w ratowaniu osoby 

aktywnej, podstawy manewrowania skuterem 

wodnym).  

    

150`  

                   

 

 

 

 

 



V. WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH  

 

 

1. Środki dydaktyczne na zajęcia   

Lp  Rodzaj sprzętu  Ilość  

1  Zestaw multimedialny (laptop, ekran, rzutnik, głośniki).  1  

2  Skuter wodny z platformą ratowniczą i wózkiem.  1/5 uczestników  

3  Środki łączności.  1/1 instruktora  

 

2. Wyposażenie własne uczestnika.  

Lp  Rodzaj sprzętu  Ilość (kpl.)  

1  Skafander neoprenowy lub suchy.  1  

2  Buty i rękawice do sportów wodnych.  1  

3  Kamizelka asekuracyjna.  1  

4  Kask do sportów wodnych.  1  





 


