
 

Regulamin szkolenia Ratowników Wodnych 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:  
 

 uczestnik szkolenia w dniu przystąpienia do egzaminu jest osobą pełnoletnią lub osiągnie 

pełnoletniość do 6 miesięcy po zdanym egzaminie,  

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu 

ratowników wodnych lub oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w szkoleniu, c) czytelnie wypełnione dokumenty: - zgłoszenie na szkolenie ratowników 

wodnych (dot. stanu zdrowia, ubezpieczenia NW oraz przetwarzania danych osobowych na 

potrzeby szkolenia), 

 dokonanie opłaty za szkolenie ratowników wodnych.  

4. Szkolenie składa się z 63 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 42 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: 



 

 przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 

min, 

 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,  

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

czasie poniżej 55 s, 

 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, 

 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 20 m, 

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

trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m,  

 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.  

18. Po zakończeniu egzaminu następuje niezwłoczne odczytanie wyników przez komisję 

egzaminacyjną. 

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

przesunięcia terminu szkolenia albo jego odwołania. 

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

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

prowadzącego oraz Kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.  

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

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

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

szkody w stosunku co do SPORT ACADEMY oraz osób trzecich. 

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

końcowego jest ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia. 

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

go, potwierdzając akceptację jego zapisów 


