
KOMUNIKAT 
 

w sprawie wpisów w legitymacji WOPR o treści  

uprawniony do podstawowej nauki pływania 

 

1. Wpis do legitymacji Ratownika WOPR o treści: uprawniony do podstawowej nauki 

pływania został wprowadzony na podstawie Instrukcji Szkoleniowej Zarządu 

Głównego WOPR nr 1/73 w sprawie nadawania ratownikom wodnym uprawnień  

do prowadzenia podstawowej nauki pływania, która została uchylona. 

2. W aktualnym stanie prawnym, sprawy uprawnień i warunków do prowadzenia nauki 

pływania regulują: 

1) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej  

oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 738, 

z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji 

ruchowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095). 

3. Zgodnie z ww. aktami prawnymi,  w tym z art. 44. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.  

o kulturze fizycznej,  zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu 

i rekreacji ruchowej, w tym w specjalności pływanie, mogą prowadzić wyłącznie osoby 

posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego  

lub uprawnienia w tym zakresie określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku. Oznacza to, że instruktorem 

rekreacji ruchowej w specjalności pływanie, może być osoba, która:  

1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja 

ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej 

dyscyplinie rekreacji ruchowej (pływania), albo  

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs 

instruktorów pływania i zdała egzamin końcowy. 

Specjalistyczne kursy instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności pływanie mogą 

prowadzić: 

1) szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, prowadzące kształcenie  

na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub turystyka i rekreacja,  

2) inne jednostki po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  

i sportu. 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora 

rekreacji ruchowej w specjalności pływanie jest „Legitymacja Instruktora”, której wzór 

określa załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie 

kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.  

4. Ratownicy WOPR, nie będący jednocześnie instruktorami rekreacji ruchowej  

w specjalności pływanie, nie mają uprawnień do prowadzenia nauki pływania. 

5. Aktywność pracującego ratownika WOPR powinna ograniczyć się do akceptowanej, 

konkretnie wskazanej pomocy osobie prowadzącej naukę pływania w zorganizowanej 

grupie i być skoncentrowana na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom 

biorącym udział w zajęciach.   

 


