
EGZAMIN 
zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku 
(Dz. U. z 2012, poz. 747) 

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, 
składa się z części teoretycznej, praktycznej i jest przeprowadzany przez komisje 

egzaminacyjne. 
Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. 

Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych  
i praktycznych objętych programem szkolenia. 

 
Egzamin teoretyczny 

1.  Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie tekstu 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. 
2.  Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna. 
3.  Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich 
treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści testowych 
następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego. 
4.  W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione wynoszenie lub usuwanie w inny 
sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej. 
5.  Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej. 
6.  Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych 
odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej. 
7.  Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku  
z egzaminu teoretycznego. 

Egzamin praktyczny 
1.  Egzamin praktyczny kończący szkolenie, 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; 

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 udzielenie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
 
Zadania egzaminu praktycznego: 
pkt 1-3 przeprowadza się na pływalni; 
pkt 4 przeprowadza się na wodach otwartych; 
pkt 5-7 przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni. 
 
 


