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RATOWNICTWO WODNE. 
SZKOLENIE RATOWNIKÓW  

I INSTRUKTORÓW 
 

WATER RESCUE. LIFEGUARDS AND 
INSTRUCTORS TRAINING 

 
autorzy 

Michniewicz Iwona,  Michniewicz Romuald 
 

wydawnictwo 
Krajowa Rada Sportu I Ratownictwa 

Centralny Ośrodek Naukowo-Badawczy 

Ratownictwa Wodnego 

 

Książka opatrzona recenzjami naukowymi prof. 

nadzw. AWF w Krakowie dr hab. Grażyny 

Kosiby oraz prof. nadzw. PWSZ w Kaliszu dr. 

hab. Ireneusza Dziubka.  

 

Fragmenty recenzji (prof. Grażyna Kosiba): 

opiniowana praca, z zakresu ratownictwa wodnego, stanowi zbiór 

wybranych i uporządkowanych materiałów: aktów prawnych, przykładowych 

programów szkoleń oraz niezbędnej dla celów szkoleniowych (i nie tylko) 

dokumentacji, przydatnych do zaplanowania, realizacji i ewaluacji procesu 

szkoleniowego. Oprócz ww., zawiera też szereg cennych dla organizatorów i 

uczestników takich szkoleń, sugestii i uwag.  

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz bibliografii. W 

pierwszym rozdziale zawarto podstawy prawne dotyczące szkolenia ratowników 

wodnych i instruktorów. W kolejnym znajdują się przykładowe programy 

szkoleniowe z podziałem na podstawowe terminy, cele i efekty szkolenia, 

organizację oraz treści kształcenia. W rozdziale trzecim umieszczono niezbędną dla 

celów szkoleniowych dokumentację, a czwarty zawiera słowniczek wybranych pojęć 

i definicji z zakresu ratownictwa wodnego. Dołączone do pracy piśmiennictwo 

zawiera 80 pozycji, podzielonych na pozycje zwarte i artykuły naukowe (62 pozycji) 

oraz akty prawne (18 pozycji).  

Praca jest bez zarzutu pod względem merytorycznym i metodycznym. 

Struktura pracy jest czytelna i przemyślana.  

Podsumowując chciałabym podkreślić, że tego rodzaju publikacje, 

szczególnie w okresie licznych zmian w obszarze szkolenia w ratownictwie 

wodnym, zasługują ze względu na swój praktyczny i metodyczny wymiar – na 

szczególne uznanie, zatem w pełni rekomenduję recenzowaną pracę do druku. 
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Cytat ze wstępu książki: 

Materiał niniejszy skierowany jest do wszystkich, którzy organizują, 

realizują i odpowiadają za proces szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa, 

w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa. Zestaw informacji 

zawartych w tej publikacji, może być także wykorzystany przez te osoby / firmy / 

organizacje, które dopiero zamierzają wystąpić o zgodę na wykonywanie 

ratownictwa wodnego.  

Zbiór ten, w swym zamyśle ma Państwu pomóc, w organizacji procesu 

szkoleniowego i ułatwić sporządzanie dokumentacji, niezbędnej w różnych 

sytuacjach, np. do: 

1. rozliczeń sprawozdawczych i do kontroli (np. do MSWiA czy projektów 

dofinansowanych w ramach konkursów), 

2. składania wyjaśnień i dostarczania materiałów w sytuacjach 

problemowych / wypadkowych, 

3. wydawania duplikatów zaświadczeń, 

4. prezentacji rodzicom / opiekunom lub samym uczestnikom szkoleń, 

którzy będą mieli zastrzeżenia np. do zaliczeń egzaminacyjnych, 

5. powtórnego przystępowania do niezaliczonych prób, 

6. przygotowania się do prowadzenia zajęć, 

7. zgromadzenia różnorodnych pozycji bibliograficznych, 

8. itp. 

 

W związku z tym, iż w ratownictwie wodnym nie obowiązują (poza 

wzorami zaświadczeń, wydawanych na koniec cyklu szkoleniowego ratowników i 

instruktorów) żadne, narzucone / wymagane formy rejestrowania procesu szkolenia, 

każdy podmiot może, czy wręcz powinien, samodzielnie określić wszelkie 

dokumenty w tym zakresie. 

Wiele rozproszonych informacji znaleźć można w publikacjach 

naukowych, metodycznych i specjalistycznych. Ogromne zasoby dostępne są także 

w Internecie.  

Zachęcamy jednak do krytycznego i refleksyjnego podejścia do każdego, 

znajdowanego materiału. Wiele z nich jest bowiem nieaktualnych, wiele zawiera 

treści, które zostały negatywnie zweryfikowane przez badaczy i praktyków kolejnych 

pokoleń. W Polsce szereg niezwykle istotnych zmian, weszło w życie wraz z nowym 

brzmieniem przepisów, wprowadzonych w 2012 roku. 

 

Książka jest dystrybuowana przez Krajową Radę Sportu i Ratownictwa 

(www.krsir.pl). 

 

 

 

 

 

 


