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I. Regulamin firmy Ratownictwo Wodne Asekuracja Sp. z o.o.  

 

1. Ratownictwo Wodne Asekuracja Sp. z o.o. to podmiot uprawniony do wykonywania 

Ratownictwa Wodnego decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 roku  

nr DRiOL-NRGW-0272-7/2012. 

 

2. Ratownictwo Wodne Asekuracja może używać w obrocie skrótu ,,RWA”. 

 

3. Siedzibą Ratownictwa Wodnego Asekuracja Sp. z o.o. jest miasto Sosnowiec. 

 

4. Członkiem Ratownictwa Wodnego Asekuracja Sp. z o.o. może być: 

- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

- dostarczy do biura (osobiście bądź drogą pocztową) prawidłowo wypełnioną deklarację 

członkowską RWA. 

 

5. Deklaracja powinna być wydrukowana na twardym papierze, dwustronnie. Deklaracja bez 

zdjęcia jest nieważna. 

 

II. Regulamin pracy (instrukcje stanowisk) ratownika w firmie Ratownictwo Wodne 

Asekuracja Sp. z. o.o.  

 

1. Ratownik wodny ma obowiązek uczestniczenia w zaprawach szkoleniach, ćwiczeniach 

oraz zajęciach podnoszących wiedzę, sprawność ratownika. 

 

2. Ratownik wodny ma obowiązek pełnienia dyżuru na przydzielonym stanowisku 

ratowniczym. Każde opuszczanie przydzielonego stanowiska należy zgłosić przełożonemu           

z wpisem do dziennika pracy. 

 

3. Ratownik wodny ma obowiązek stałego obserwowania powierzchni wody z przydzielonego 

wcześniej stanowiska ratowniczego: 

- wieża, 

- łódź wiosłowa/ motorowa, 

- patrol pieszy, 

- skrajna część kąpieliska (wschód, zachód), 
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- patrol zmotoryzowany. 

 

4. Ratownik wodny ma obowiązek natychmiastowego reagowania na każdy sygnał wzywanej 

pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej z zachowaniem zasad BHP oraz instrukcji 

alarmowej obowiązującej na kąpielisku. 

 

5. Ratownik wodny ma obowiązek przeprowadzenia kontroli sprzętu ratowniczego oraz 

urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się. W razie zauważenia 

nieprawidłowości ratownik wodny jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego 

faktu kierownikowi kąpieliska. 

 

6.  Ratownik wodny ma obowiązek kontrolowania stref dla umiejących i nie umiejących 

pływać oraz przeprowadzania codziennej lub kilkurazowej penetracji dna kąpieliska: 

- kontrola głębokości; 

- oczyszczanie powierzchni wody i dna kąpieliska z przedmiotów mogących spowodować 

skaleczenie oraz inny nieszczęśliwy wypadek (w zależności od potrzeb- kilkurazowo o ile jest 

to konieczne (każdorazowo należy wpisać daną czynność do dziennika pracy); 

- wywieszanie flag odpowiedniego koloru (białą, czerwoną); 

- wypisywanie tablicy informacyjnej z aktualnymi danymi; 

- rozstawianie trwałych stref kąpieliska (tabliczki początek/ koniec kąpieliska oraz banerów             

z numerem ratunkowym 601-100-100.  

 

7. Ratownik wodny ma obowiązek wypełniania poleceń starszego wieży (szefa danego 

zespołu) w czasie trwania dyżuru jak i po jego zakończeniu- dotyczących czynności 

ratowniczych. 

 

8. Ratownik wodny ma obowiązek pełnienia wypadającego dyżuru : 

- informowanie pozostałej części zespołu o ewentualnych akcjach ratowniczych; 

- sprawdzanie i naładowanie radiotelefonów; 

- odbieranie naładowanego telefonu alarmowego pozostawionego przez kierownika kąpieliska 

dla grupy dyżurnej o godz. 22.00. W razie potrzeby doładowanie baterii; 

- sprawdzenie czy wszystkie radiotelefony są ładowane; 



 4 

- codzienne utrzymanie czystości w pomieszczeniu medycznym na kąpielisku- tą czynność 

dokonują pozostałe zespoły bezpośrednio po zakończeniu dyżuru (grupa dyżurna zwolniona 

jest z tej czynności). 

 

9. W przypadającym dyżurze osoby pełniące dyżur są pozostają na terenie bazy w stanie 

gotowości do działań ratowniczych. 

 

10. Ratownik wodny ma obowiązek przygotowania sprzętu ratowniczego i pomocniczego 

przed rozpoczęciem dyżuru oraz konserwacji i zabezpieczenia po zakończeniu pracy. 

 

11. Każdemu stanowisku zostanie przydzielony sprzęt opisany kolejnym numerem. 

 

12. Każdy zespół zobowiązany jest do uzupełnienia braków w apteczce po zakończonym 

dyżurze. Braki należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska, który wyda brakujący asortyment. 

 

13. Ratownik wodny ma obowiązek przeciwdziałania użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie 

z jego przeznaczeniem.  

 

14. Ratownik wodny ma obowiązek systematycznego prowadzenia dziennika pracy. 

 

16. Każdy ratownik wodny zobowiązany jest do podpisywania się na liście obecności                     

w danym dniu do osoby prowadzącej dziennik pracy ratownika (przed rozpoczęciem 

dyżuru!!). 

 

17. Wszelkie udzielenie pomocy na lądzie jak i w wodzie należy udokumentować wpisem do 

dziennika pracy poprzez adnotacje danych osobowych osoby poszkodowanej i zgłoszenie 

faktu do kierownika kąpieliska. W karcie wypadku należy umieścić dokładny opis przebiegu 

udzielonej pomocy przedmedycznej. 

 

18. Ratownik wodny jest zobligowany do znajomości instrukcji alarmowej jak i regulaminu 

kąpieliska. 

 

 


