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OdPowiadając na Pani pismo doĘcące wymogu posiadania zaświadczeniao ukończeniu
kursu z zahesu kwalifikowanej pierwszej pomocy ptzez ratownika wodnego, uprzejmie

prosĘ

o

Zgodnie

przyjęcie poniższego.

z

2 ust. 5

z

dnia 18 sierpnia 2O11 r. o bezpieczeństwie osób
PrzebYwających na obszarąch wodłtych (D". U. z 2O1I Nr 208, paz. p_aa), ratownikiem
wodnYm jest osoba posiadająpa wiedzę i umiejęłnościz zakresu ratownictwa i technik
art-

ustawy

PłYwackich oraz inne kwalifikacje przydatre

w

ratownictwie wodnym

i

spełniająpa

wlmagania okreŚlone w art. 13 ust. 1 ustawy
Ratownicłwie lł{edycznym (Dz.
sfuŻbę

z dnia 8 września2a06 r. o Pafstwołłym
U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zrr,), zatrudniona lub pełniąpa

w Podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownicfwa wodnego lub Ędąpa

człcnkiem tego Podmiotu. Zgodnie zpovly*rrymratownik wodny powinien posiadaó, międz,y

innYmi ważnę zaŚwiadczenie

o

Ekończeniu kursu

w zakresie kwalifrkowanej

pierwszej

PomocY. JednoczeŚnię art. 19 'łgvr. u§tralvy stanowi, iż rato-.łnik wodny, posiadający
uPrawnienia ratownika medycznego, o którym mowa w art, 10 ustawy o państwowym
Ratawnictwie Medycznym,

FIĘ wykonywaniu

działań ratowniczych może wykonywać

medYcane cąłmolici rafuŃowe w zakresie określonym na podstawie art.

NaleŻ,Y równoczeŚnie zaawaĘć,

ź

przepisy u§tawy

o

1

l usl

2 tej ustawy.

Pństwowytt, Ratownictwie

MedYcznYn, nakładają na ratownika medycarego obowiąpek doskonalenia zawodowego,
RÓwnież fi. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodąch lekarza i lekarza dentysĘ
(Dz. U.

z20ll

r. Nr 277, poz. 1634 z pózr. an.), nakłada na lekarza prawo

doskonalenia zawodowego,

w

sznz*gólności

w

i

obowią3ek

formach kształcenia podyplomowego.

Talde pielęgniarki, zgodnie z przepisami ustawy
pielęniarki i położnĘ(Dz. U. z 2fr1l r. Nr. L74,

z dnia 15 lipca
pz. 1O39 z Ńal

?-O11,

t. o zawodach

an.) mają obowiryek

stałęo aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oftrz
do doskonalenia zawodowego w

z

powyżsrym

w opinii

prawo

ńżnych todz-ajach kształcenia podyplomowego. §/ zwigku

Departamentu

Nauki

i

Szkolnictwa Wybzsgo,

w

przypadku

gdy ww. osoby nie dopełniają obowiąplnr doskonalenia zawodowego powinny, w celu
podjęcia pracy w zawodzie ratownika wodnegoo przedstawić wa"he zaświadczenie
o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Należy bowiem podkreślić,

ń

ze

wĄ$u

na obowiqFująp€ przepisy oraz charaktęr wykonywanej pracy ww. osoby

powinny posiadaną wiedzę

i

umiejętrościsystematycznie aktualżować. Dlatego

też ratownicy medyczni, pielęgniarki otaz lekarze, któtzy nie pru§lują 57 7awgózie
i nie realizują żńnej z form doskonalenia zmlodowego, podejmująp pracę ratownika
w tym ratownika wodnego, powinny odbyó szkolcnic z zakręsu kwalifikowanej picrwszej
pomocy, by zaktualizować swojąwiedzę wtym zakresie.
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