
Lider:   Partner:  

  

Biuro Lidera: 00-236 Warszawa :: ul. Świętojerska 9 ::                                                          Biuro Partnera: 00-150 Warszawa :: ul. Nowolipie 2 :: 

tel. (022) 566 47 60 :: fax. (022) 843 83 31 :: e-mail: pkp@armsa.pl::  tel. (022) 603 24 31 :: fax. (022) 603 85 10 :: 

  e-mail: fundusze.ue@ksp.policja.gov.pl:: 

 

 

Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego  

Zakres tematyczny kursu (63 godziny zajęć): 

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:  

– pływania stosowanego w ratownictwie wodnym, 

– samoratownictwa, 

– wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody, 

– pływania pod wodą i nurkowania, 

– holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami, 

– ewakuacji z wody i na lądzie, 

– opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania, 

– postępowania z osobą tonącą aktywną. 

 

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym: 

– sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego 

zastosowania, 

– podstawowych prac bosmańskich, 

– prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego raz 

powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych. 

 

Organizacja ratownictwa wodnego - podstawy prawne:  

– podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

– organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

– prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks 

cywilny, kodeks pracy). 

 

Organizacja pracy ratowników: 

– obowiązków i uprawnień ratowników wodnych, 

mailto:fundusze.ue@ksp.policja.gov.pl


Lider:   Partner:  

  

Biuro Lidera: 00-236 Warszawa :: ul. Świętojerska 9 ::                                                          Biuro Partnera: 00-150 Warszawa :: ul. Nowolipie 2 :: 

tel. (022) 566 47 60 :: fax. (022) 843 83 31 :: e-mail: pkp@armsa.pl::  tel. (022) 603 24 31 :: fax. (022) 603 85 10 :: 

  e-mail: fundusze.ue@ksp.policja.gov.pl:: 

 

 

Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

– specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,  

– specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, 

powódź, miejsca bagniste), 

– hydrologii i meteorologii, 

– dokumentacji działań ratowniczych oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego 

stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych. 

  

Wymaganie egzaminacyjne: 

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, 

składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, 

z których tylko jedna jest prawidłowa. 

Egzamin praktyczny, który obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań 

polegających na: 

1. przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym 

niż 8 min; 

2. 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; 

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

w czasie poniżej 55 s; 

4. 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; 

5. 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; 
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6. holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z 

zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m; 

7. 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. 
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