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 REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH  

GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA WODNEGO 
 

1. Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń o w ratownictwie wodnym (Dz. U. Poz. 747), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

2. Organizatorem szkolenia jest Gdańskie Ratownictwo Wodne, zwany dalej „Organizatorem” 

3. Szkolenie składa się z 63 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 43 godziny zajęć 

praktycznych. 

4. Miejsce oraz termin zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo ustalane jest przez 

kierownika szkolenia. 

5. Uczestnik przystępujący do szkolenia: 

a) musi mieć ukończone co najmniej 16 lat, 

b) musi być zatrudniony przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego 

lub być jego członkiem lub musi przystąpić do ww. podmiotu w czasie trwania kursu  

i udokumentować ten fakt, 

c) oświadcza, że nie ma przeciwskazań do odbycia szkolenia. 

d) wyraża pisemną zgodę na udział w szkoleniu, zawierającą zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodę opiekunów 

prawnych w przypadku niepełnoletności. 

6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – szczególne przypadki należy uzgadniać  

z prowadzącym szkolenie.  

7. Kandydat zapoznał się z  programem szkolenia oraz i oświadcza, że przystępuje do szkolenia 

na własną odpowiedzialność. 

8. Do egzaminów może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych  

i praktycznych objętych programem szkolenia i pozytywnie zaliczyła kartę umiejętności dla 

ratownika wodnego.  

9. Egzamin składa się z dwóch części egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część 

egzaminu zaliczana jest oddzielnie.  

10. Miejsce i termin egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego ustala kierownik podmiotu 

uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.  

11. Egzamin teoretyczny to test ujęty w kartę testową, składającą się z zestawu 30 zadań 

testowych przygotowanych przez komisję egzaminacyjną (pytania jednokrotnego wyboru; 

prawidłowa odpowiedź – 1pkt.)  

12. Kursant musi uzyskać 80% punktów by zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. 

13. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu 

teoretycznego.  

14. Egzamin praktyczny kończący szkolenie na stopień Ratownika Wodnego obejmuje wykonanie 

przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na: 

a) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym 

niż 8 min;  
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b) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów 

leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;  

c) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 

m w czasie poniżej 55 s;  

d) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub 

kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na 

dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;  

e) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu 

dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu 

go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20m;  

f) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150m, z 

zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50m;  

g) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład 

łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

15. Zadania z punktów a, b, c przeprowadza się na pływalni; zadanie pkt. d przeprowadza się na 

wodach otwartych, zadania z punktów e, f, g przeprowadza się na wodach otwartych lub na 

pływalni. 

16. Podstawą do zaliczenia egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich zadań.  

17. Kursant może przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwa razy, a w razie uzyskania 

negatywnego wyniku z powtórnego egzaminu, konieczne jest powtórne odbycie szkolenia  

18. Kursant oświadcza, że zapoznał się z §2 ust.5) Rozporządzenia i wie, że uzyskane zaświadczenie 

ukończenia szkolenia ratowników wodnych nie uprawnia go do podejmowania działań 

ratowniczych lub zapewnienia stałej kontroli wyznaczonych obszarów wodnych (pracy w 

charakterze ratownika), jeżeli nie będą spełnione pozostałe warunki m.in. posiadania ważnego 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP z tytułem ratownika.  

19. Kursant we własnym zakresie zaopatruje się w sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy) 

wykorzystywany podczas szkolenia oraz w strój przystosowany do zajęć.  

20. Osobie, która odbyła szkolenie i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym wydaje się 

zaświadczenie zgodnie z wzorem z Rozporządzenia. 

 

  


