
 

 

 

 

INSTRUKTOREM RATOWNICTWA WODNEGO 

w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, 

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,  

jest osoba, która: 

  

Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 - godzinnym). Z wynikiem pozytywnym zaliczy 
egzamin teoretyczny i praktyczny.  

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 
roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia 
instruktorów: 

1. Organizatorem kursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych. 

3. Kandydat ma obowiązek zapoznania się i przyjęcia do wiadomości treść Regulaminu Szkolenia. 

4. Szkolenia  instruktorów realizowane są w dwóch formach: 

 jako kurs tzw. weekendowy - rozłożony w czasie, 

 jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) - skumulowany w czasie 

5. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią. 

6. Kandydat składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych w wodzie i na lądzie. 

7. Kurs składa się z 38 godzin, w tym 16 godzin wykładów i 22 godzin ćwiczeń. 

8. Termin rozpoczęcia kursu oraz miejsce zajęć każdorazowo są ogłaszane przez organizatora. 

9. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

10. Prowadzący zajęcia ustala ćwiczenia, które nie mogą być wykonywane z użyciem okularków 
pływackich, maski do nurkowania, itp. 

11. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z nie uzyskaniem zaświadczenia. 

12. Końcowy 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. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za 
odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej 



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

14. Końcowy egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu: 

 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, 

15. Jeśli kandydat na instruktora nie jest ratownikiem wodnym - zaliczy egzamin praktyczny 
(identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny). 

16. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi do niego z 
ważnych przyczyn losowych, może ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym 
terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 
wodnego prowadzącego szkolenie. 

17. 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. 

18. W przypadkach, o których mowa wyżej, można przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwa razy. 

19. W razie uzyskania negatywnego wyniku we wszystkich terminach egzaminów (łącznie z 
poprawkowymi) konieczne jest powtórne odbycie szkolenia. 

20. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie 
szkoleń w ratownictwie wodnym. 

 


