
Czy 150 godzinny pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu jest wystarczającym przygotowaniem pedagogicznym dla osób 

chcących szkolić ratowników wodnych? 

 

TAK 

UZASADNIENIE 

Osoby chcące szkolić ratowników wodnych, muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dookreśla 
przepisy mówiące czym jest przygotowanie pedagogiczne: 

Przepisy odrębne, określające przygotowanie pedagogiczne, do których odsyłają przepisy § 3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie szkoleń 
w ratownictwie wodnym, to przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1207). 

W myśl tego rozporządzenia przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć „nabycie 
wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych 
w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) 
kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyką pedagogiczną – w wymiarze co najmniej 150 
godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu 
przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu 
przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument 
wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego.” 

Z pisma MSW nr DRiOL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014 roku wynika, że: 

„(…) odbycie zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze wymaganym od 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, tj. w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin 
oznacza uzyskanie przygotowania pedagogicznego.” 

Należy także pamiętać, że MSW nie dopuszcza przygotowania pedagogicznego, zdobytego 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., 
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626) – czyli instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (70 h), ani żadnych innych, wynikających np. z posiadanych 
uprawnień instruktora sportu itp. Opinię tę podtrzymano w piśmie z dnia 07.05.2015 roku, 
zamieszczonym na stronie MSW, jako Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia 
szkoleń w ratownictwie wodnym – do pobrania Wyjaśnienia MSW w sprawie szkoleń 
w ratownictwie. 
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