
UCHWAŁA nr  19/X/2015 
 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

z dnia 28 marca 2015 roku 
 

w sprawie kart pływackich 

  
Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
zwanego dalej „WOPR”, ustala się co następuje: 
 

§ 1 
1. Wprowadza się zaświadczenia o umiejętności pływania, które stanowią 

następujące karty pływackie:  
1) „Karta – już pływam”, której wzór stanowi załącznik nr 1;  

2) „Karta pływacka”, której wzór stanowi załącznik nr 2;  

3) „Specjalna karta pływacka”, której wzór stanowi załącznik nr 3; 
4) „Karta Pływacka – certyfikat umiejętności pływania”, której wzór stanowi 

załącznik nr 4; 
5) „Specjalna karta pływacka – certyfikat umiejętności pływania”, której wzór 

stanowi załącznik nr 5. 
2. Nie wydaje się duplikatów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 3 
3. Duplikaty dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 4 i 5 wydaje biuro Zarządu 

Głównego WOPR zgodnie z zasadami wydania oryginałów. 
 

§ 2 
„Kartę – już pływam” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:  

1) przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej;  

2) wykonanie dowolnego rodzaju skoku do wody.  
 

§ 3 
„Kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:  

1) przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym stylem, w tym co najmniej 50 m 
na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;  

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;  

3) przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem 
wody po starcie z powierzchni wody.  

 
§ 4 

„Specjalną kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:  
1) przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co 

najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;  

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;  

3) przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość co najmniej 2 m po 
starcie z powierzchni wody.  

lub bez zdawania egzaminu osoba, która posiada klasę sportową w pływaniu. 
 

§ 5 
„Kartę Pływacką – certyfikat umiejętności pływania” może otrzymać osoba, która: 

1) posiada „Kartę pływacką” 

2) złożyła do Biura Zarządu Głównego WOPR prawidłowo wypełniony wniosek o 
wydanie certyfikatu, którego wzór stanowi załącznik nr 6, wraz ze zdjęciem i Kartą 
pływacką  

3) dokona opłaty administracyjnej, której potwierdzeniem jest dołączenie do wniosku 
kopii przelewu na rachunek bankowy WOPR w wysokości 20 zł  

 



§ 6 
 „Specjalną kartę pływacką – certyfikat umiejętności pływania” może otrzymać osoba, 
która: 

1) posiada „Specjalną kartę pływacką” 

2) złożyła do Biura Zarządu Głównego WOPR prawidłowo wypełniony wniosek o 
wydanie certyfikatu, którego wzór stanowi załącznik nr 6, wraz ze zdjęciem i 
Specjalną kartą pływacką 

3) dokona opłaty administracyjnej, której potwierdzeniem jest dołączenie do wniosku 
kopii przelewu na rachunek bankowy WOPR w wysokości 20 zł  

  
§ 7 

1. Karty pływackie, o których mowa w § 1, są drukami, których wyłącznym 
dysponentem jest Biuro Zarządu Głównego WOPR. 

2. Biuro Zarządu Głównego WOPR przekazuje druki kart pływackich z logiem WOPR 
właściwej jednostce WOPR, będącej w strukturach WOPR, po otrzymaniu od  niej 
zapotrzebowania.  

3. Numerację i ewidencję wydanych kart pływackich, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt. 1 – 3 prowadzi właściwa jednostka WOPR. 

4. Ewidencję wydanych kart pływackich, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 i 5 
prowadzi biuro Zarządu Głównego WOPR. 

 

§ 8 

1. Egzamin w celu uzyskania kart pływackich prowadzi członek WOPR, upoważniony 
przez prezesa jednostki WOPR, posiadający uprawnienia ratownika wodnego, 
zwany dalej „egzaminatorem”.  

2. Egzamin w celu uzyskania kart pływackich może prowadzić członek WOPR, 
upoważniony przez prezesa jednostki WOPR, posiadający uprawnienia instruktora 
lub trenera pływania, zwany dalej „egzaminatorem”, wyłącznie na obszarach 
wodnych, na których pełniony jest dyżur ratownika wodnego. 

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, może być przeprowadzany na wodach 
otwartych i kąpieliskach, w pływalniach i parkach wodnych, wyznaczonych przez 
egzaminatora.  

 
§ 9 

Do obowiązków egzaminatora należy:  
1) pobranie kart pływackich we właściwej jednostce WOPR;  

2) przygotowanie miejsca i zapewnienie bezpieczeństwa podczas egzaminu;  

3) stwierdzenie tożsamości osoby przystępującej do egzaminu;  

4) podpisanie i ostemplowanie karty pływackiej w chwili jej wystawienia;  

5) potwierdzenie zdania egzaminu na karcie pływackiej podpisem i pieczątką, z 
podanym stopniem WOPR, imieniem i nazwiskiem;  

6) wydanie karty pływackiej;  

7) bieżące rozliczanie się z pobranych kart pływackich w terminach ustalonych przez 
jednostkę WOPR.  

 
§ 10 

1. Koszt administracyjne WOPR:  
1) Karta „Już pływam” - 10,00 zł 
2) „Karty pływackiej” – 10,00 zł.  

3) „Specjalnej karty pływackiej” – 10,00 zł. 

i są przekazywane na konto biura Zarządu Głównego WOPR na podstawie 
dokumentu księgowego przez jednostki WOPR zamawiające karty pływackie.  

2. Koszt administracyjne jakie ponosi WOPR oraz jednostka WOPR w związku z 
egzaminowaniem i wydaniem kart pływackich wynoszą:  
1) Karta „Już pływam” - 15,00 zł 



2) „Karty pływackiej” - 25 PLN.  

3) „Specjalnej karty pływackiej” - 40 PLN. 

 

§ 11 

1. Dochód uzyskany z kart pływackich jest przeznaczony na realizację celów 
statutowych. 

2. Za rozliczanie egzaminatorów i nadzór nad egzaminami na karty pływackie 
odpowiada prezes właściwej jednostki WOPR. 

3. Osoby, które dopuściły do naruszenia uchwały podlegają odpowiedzialności 
organizacyjnej, określonej w statucie WOPR. 

 
§ 12 

Tracą moc dotychczasowe uchwały, decyzje i regulaminy w sprawie kart pływackich   
 

§ 13 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  
 
 
 
  
  
 


