
 Kandydat na szkolenie wypełnia punkt 1 drukowanymi literami

1

DANE PERSONALNE  

Nazwisko Imię

Numer PESEL Miejsce urodzenia

Adres / miejscowość Kod pocztowy

Ulica i numer

Nr telefonu E-mail  

Wykształcenie

Jednostka WOPR

Posiadany stopień 
ratowniczy/ nr legitymacji 
WOPR
Liczba odbytych godz. 
społecznych

Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych informacji w bazie danych WOPR
 i ich wykorzystywanie w celach statutowych      

miejscowość i data………………………………………………………………………………..
…………………………………………………
 czytelny podpis kandydata
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WYMAGANIA FORMALNE tak nie
Legitymacja członka WOPR z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy
Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie
Aktualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (aktualne KPP)
Zaliczka za kurs w kwocie 250 zł
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KARTA EGZAMINU KOŃCOWEGO RATOWNIKA WODNEGO IL.PKT ZAL./NZL
EGZAMIN TEORETYCZNY
Test 30 pytań
EGZAMIN PRAKTYCZNY

1. Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie 
dłuższym niż 8’
2. Przepłynięcie 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. Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) 
dystansu 50 m w czasie poniżej 55’’
4. Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ratowniczą łodzią wiosłową lub 
kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), 
dopłynięcie do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła
5. Przeprowadzenie  symulacji  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. Holowanie tonącego bez przerwy i zatrzymania na dystansie 150 m, z 
zastosowaniem  trzech sposobów holowania - każdy na dystansie 50 m
7. Wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na 
pokład łodzi osoby poszkodowanej i ułożenie jej w pozycji umożliwiającej 
udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy

KARTA   KWALIFIKACYJNA   KANDYDATA 
szkolenie ratownika wodnego
Termin:  od………………..do………………………..




