
 

Regulamin szkolenia INSTRUKTORÓW RATOWNICTWA WODNEGO  SPORT ACADEMY 

 

 

1. Organizatorem szkolenia jest SPORT ACADEMY Maciej Tylus , 97-500 Radomsko, Grzebień  51, 
podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji ministra spraw 
wewnętrznych i administracji DRIOL-NRGW-D272-21/2012 r.  

2. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych z dnia 21 
czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. 

3. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu następujących wymogów formalnych:  
 

 Jest pełnoletnia.  

 Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.  

 Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia. 

 Przedstawiła dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.  

 W przypadku, gdy do szkolenia stopień INSTRUKTORA zakwalifikowana została osoba, 
która nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych, zdaje ona egzamin wstępny, 
polegający na wykonaniu zadań praktycznych egzaminu na stopień ratownika wodnego 

 

4. Szkolenie składa się z 38 godzin, w tym 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 22 godziny zajęć 

praktycznych.  

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – szczególne przypadki należy uzgadniać z prowadzącym 

zajęcia. 

6. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo są ogłaszane przez 

Kierownika szkolenia.  

7. Słuchacze powinni, we własnym zakresie, zaopatrzyć się w sprzęt osobisty wykorzystywany 

podczas szkolenia – maska, fajka, płetwy, gwizdek.  

8. Egzamin końcowy jest planowany w miejscu i terminie uzgodnionym z Kierownikiem podmiotu 

uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. 

9. Nie zaliczenie wymogów podczas szkolenia (zaliczeń) jest równoznaczne z niedopuszczeniem do 

egzaminu końcowego. 

10. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z brakiem uzyskania zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia ratowników wodnych. 

11. Końcowy egzamin teoretyczny ma formę pisemną, składa się z zestawu 30 pytań testowych, 

zawierający po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 

12. Końcowy egzamin teoretyczny odbywa się na sali wykładowej. 

13. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co 

najmniej 80% zadań testowych (24 prawidłowe odpowiedzi) zawartych w karcie testowej.  

14. W przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego lub nie przystąpienia do niego z ważnych 

przyczyn losowych, można ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym 

terminie wyznaczonym przez kierownika SPORT ACADEMY, jednak nie więcej niż dwa razy. 

15. Końcowy egzamin praktyczny odbywa się na pływalni oraz zbiornikach otwartych z naturalną linią 

brzegową.  

16. W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych przyczyn 

losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez konieczności ponownego 

przystępowania do egzaminu teoretycznego, jednak nie więcej niż dwa razy. 



 

17. Egzamin praktyczny kończący szkolenie, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań 

polegających na: 

 symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa 

wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co 

najmniej 1,60 m; 

 symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa 

wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co 

najmniej 1,60 m; 

 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat 

określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników 

wodnych; 

 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat 

określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników 

wodnych. 

18. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do 

przesunięcia terminu szkolenia albo jego odwołania. 

19. W przypadku odwołania szkolenia całość kwoty wpłaconej przez uczestnika zostaje zwrócona. 

20. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma bezwzględnie dostosować się do poleceń Instruktora 

prowadzącego oraz Kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.  

21. Osoba nie stosująca się do niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa 

może zostać usunięta ze szkolenia bez zwrotu kosztów poniesionych za szkolenie. 

22. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowane przez nią 

szkody w stosunku co do SPORT ACADEMY oraz osób trzecich. 

23. Cena szkolenia obejmuje cenę jednego egzaminu. Cena kolejnego podejścia do egzaminu 

końcowego jest ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia. 

24. Z regulaminem szkolenia zapoznają się uczestnicy szkolenia przed jego rozpoczęciem i podpisują 

go, potwierdzając akceptację jego zapisów 


