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Regulamin szkolenia ratowników wodnych
Fundacji Tobie Polsko Ratownicy
1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Tobie Polsko Ratownicy – podmiot

uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH nr 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r.
2. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
3. Wymagania formalne:

a) posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych
(w dniu przystąpienia do egzaminu końcowego),
b) jest osobą, która ukończyła 17 lat (osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem
kursu, w przypadku takiej osoby wszelkie dokumenty muszą zostać dodatkowo
podpisane przez opiekuna prawnego)
c) czytelnie wypełnione dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- oświadczenie (dot. stanu zdrowia, ubezpieczenia NW oraz przetwarzania danych
osobowych na potrzeby szkolenia),
- oświadczenie o umiejętności przemieszczania się ruchami lokomocyjnymi
w wodzie,
- zgoda rodzica na udział w szkoleniu – osoby niepełnoletnie,
d) dokonanie opłaty na poczet kosztów szkolenia Ratownika wodnego w kwocie 200
złotych na konto Fundacji TPR - najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia lub
uiszczenia gotówką Prezesowi Zarządu Fundacji Tobie Polsko Ratownicy.
4. Szkolenie składa się z 65 godzin, w tym 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 44 godziny

zajęć praktycznych.
5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – szczególne przypadki należy uzgadniać

z prowadzącym zajęcia.
6. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych są przedstawione

w harmonogramie zajęć. Każdorazowe ewentualne zmiany są ogłaszane przez
Kierownika szkolenia.
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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. Do egzaminu końcowego może przystąpić Kursant , który w dniu egzaminu ukończył

18 rok życia.
10. Nie zaliczenie wymogów podczas szkolenia (zaliczeń) jest równoznaczne

z

niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.
11. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z brakiem

uzyskania

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Ratowników wodnych.
12. Końcowy egzamin teoretyczny ma formę pisemną, składa się z zestawu 30 pytań

testowych, zawierający po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest
prawidłowa.
13. Końcowy egzamin teoretyczny odbywa się w sali wykładowej.
14. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych

odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych tj. (24 prawidłowe odpowiedzi)
zawartych w karcie testowej.
15. 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 Fundacji Tobie Polsko
Ratownicy, jednak nie więcej niż 2 razy.
16. Końcowy egzamin praktyczny odbywa się na pływalni 25 metrowej oraz zbiornikach

otwartych z naturalną linią brzegową.
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 w terminie
do 10 miesięcy od daty ukończenia szkolenia, jednak nie więcej niż 2 razy.
18. Każdy egzamin poprawkowy jest płatny w kwocie 50 zł za osobę w dniu zaliczania

u Kierownika podmiotu lub u osoby przez niego upoważnionej.
19. W razie uzyskania negatywnego wyniku, o których mowa w pkt.15 i pkt.17, jest

konieczne powtórne odbycie szkolenia.
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20. Egzamin praktyczny kończący szkolenie, 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,

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 20 m,

f) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m,
z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na

dystansie

50 m,

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.
21. Po zakończeniu egzaminu następuje niezwłoczne odczytanie wyników przez komisję

egzaminacyjną.
22. W przypadku rezygnacji za szkolenia, Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
23. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma bezwzględnie dostosować się

do

poleceń Instruktora prowadzącego oraz Kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.
24. Osoba nie stosująca się do niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad

bezpieczeństwa może zostać usunięta ze szkolenia bez zwrotu kosztów poniesionych za
szkolenie.
25. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ponosi odpowiedzialność finansową

za

spowodowane przez nią szkody w stosunku co do Fundacji TPR oraz osób trzecich.
26. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność finansową za powstałe szkody

ponoszą jej opiekunowie prawni.
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27. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkolenia w ratownictwie wodnym rozszerzone
o zajęcia z podstaw nurkowania.
28. Po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej

Kursant otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Ratowników wodnych zgodnie ze wzorem
z Dziennika Ustaw poz. 747 załącznik nr. 3

Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 21.06.2012r. Zaświadczenia będą do odbioru w

siedzibie

Zarządu Fundacji TPR terminie 7 dni roboczych po egzaminie.
29. Z regulaminem szkolenia zapoznają się Uczestnicy szkolenia przed jego rozpoczęciem

i podpisują go, potwierdzając akceptację jego zapisów.
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