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Ratownictwo dla Żeglarzy 
Emergency Medical and Boat Rescue Training  
7-9 lipca 2017 Kietlice nad j. Mamry 

Informacje i zapisy: go@adrenaLTika.pl 

 



 

Nocny trening ewakuacji na tratwę ratunkową – w sztormiaku, w kaloszach i kompletnych ciemnościach! 

Zaawansowane czynności medyczne (szycie ran, podawanie leków) 

Symulacje na jachcie i w wodzie 

Pomoc w hipotermii i po upadku z masztu 

Pirotechniczne środki ratunkowe 

 

NAWET JEŚLI WIESZ WSZYSTKO, 

TRENUJ REGULARNIE. 

 

 

Trening jest adresowany do wszystkich żeglarzy – zarówno tych, którzy pływają od lat  

i samodzielnie prowadzą rejsy, jak i do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę.  

Program treningu obejmuje dynamiczne zajęcia (również nocne) rozszerzające umiejętności z zakresu 

ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy oraz zachowania się na jachcie w przypadku konieczności 

ewakuacji na tratwę lub alarmu „człowiek za burtą”.  80% zajęć to aktywny trening – m.in. wybrane ćwiczenia z 

kursów międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie i szkoleniach na morzu: Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping i wiele więcej ćwiczeń umiejętności naprawdę ważnych dla żeglarzy! 
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Zagadnienia medyczne: 

• zasady bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym i medycznym 

• profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych 

• kompletowanie apteczki pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego 

• leki, które warto mieć ze sobą w rejsie, drogi podawania leków 

• zbieranie wywiadu medycznego 

• postępowanie z osobą, która straciła przytomność, także z 
dzieckiem 

• ocena funkcji życiowych 

• algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi 
ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu 
oddechu 

• resuscytacja poszkodowanego po epizodzie tonięcia, także dzieci  

• wykorzystanie w akcji defibrylatora AED 

• postępowanie po wyjęciu człowieka z wody, walka hipotermią 
(hipotermia <32 st.), powikłania tonięcia 

• reakcja na stany spowodowane kontaktem ze zwierzętami morskimi 
- jeżowcem, meduzą 

• postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (np. pogryzienie przez 
owady) 

• skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby 
opatrywania, wstrząs spowodowany dużą utratą krwi 

• szycie ran  

• upadek z masztu - uraz wielonarządowy, uraz kręgosłupa, urazy 
głowy, złamania 

• objawy stanów nagłych wewnętrznych (zawał, udar, ostry brzuch) 

• uzupełnianie elektrolitów przy ostrym odwodnieniu (wymioty, 
biegunka) 

• oparzenia i urazy oczu, padaczka, cukrzyca, udar słoneczny 

 

Zagadnienia ratownicze - ćwiczenia w wodzie: 

Część morska: 

• rodzaje tratw ratunkowych i ich wyposażenie 

• sposoby uruchamiania tratwy ratunkowej 

• procedura ewakuacji – wejście do tratwy ratunkowej 

• przywracanie tratwy ratunkowej do pozycji właściwej 

• trening wejścia do tratwy z wody 

• transponder AIS i Transponder SART. Sposób działania 

• radiopława EPIRB i PLB – rodzaje radiopław i sposób działania 

• rodzaje kamizelek ratunkowych, uruchomienie kamizelki 

• pirotechnika na jachcie – uruchomienie pirotechniki 

• komunikat Mayday – procedura nadawania 

• omówienie współpracy ze śmigłowcem (akcja Shetland Coastguard 

01.06.2016) 

• co zapakować do Grab Baga? 

 

Część śródlądowa: 

• wywrotka jachtu mieczowego - zasady postępowania 

• pozycja help, pozycja clinch - zapobieganie hipotermii 

• próba postawienia jachtu 

• użycie sprzętu ratowniczego typu koła ratunkowe, koło na linie, rzutki 

• ćwiczenia symulacyjne stanów zagrożenia życia na jachcie 

Część medyczną prowadzi Ane Piżl – ratownik medyczny, absolwentka 

Akademii Medycznej w Warszawie, sternik morski, trener pierwszej pomocy; 

posiada uprawnienia RYA, PZŻ, ISSA oraz dodatkowe certyfikaty, m.in. 

Advanced Life Support w komorze hiperbarycznej, Certificate of Proficiency 

in Survival  and Rescue Boats, Techniki Ratownicze na szybkopłynących 

ciekach wodnych oraz w odwoju głębokim, Techniki ratownictwa lodowego 

na kruchym lodzie – ratownictwo ludzi i zwierząt. Od 10 lat prowadzi kursy 

medyczne i terenowe treningi ratownicze.  

Część wodną prowadzi Mateusz Ćwikliński - Instruktor Wykładowca PZŻ, 

kapitan jachtowy doświadczony w wielu rejsach morskich; w ostatnich latach 

dwukrotnie prowadził jako kapitan ewakuację załogi – raz z płonącego jachtu 

Miracle, drugi raz z tonącego szkunera Down North. Z własnego 

doświadczenia opowie o współpracy ze śmigłowcem Shetland Coastguard  

i o tym, czego w książkach nie piszą na temat ewakuacji na tratwę. 

http://www.adrenaltika.pl/uploads/images/apteczka%20na%20jachcie.pdf


 

 

Do udziału w treningu wymagane są wstępne, ogólne umiejętności z zakresu żeglarstwa. Uczestnik 

ma na kurs przywieźć ciepłe ubrania, sztormiak, kalosze, kostium pływacki, piankę neoprenową (w 

przypadku braku pianki, prosimy o wcześniejszy kontakt).  Do uczestnictwa w zadaniach potrzebny 

jest dobry stan zdrowia i umiejętność pływania wpław.  

Trening zakończony jest egzaminem i wydaniem certyfikatów  

„Emergency Medical and Boat Rescue Training”.  

 
 

 

Organizatorem kursu jest AdrenaLTika i Navigare Yacht Club – 
AdrenaLTika to centrum szkoleniowe akredytowane przez Emergency 
First Response, kalifornijską federację szkolącą trenerów i instruktorów 
pierwszej pomocy na całym świecie. AdrenaLTika od 2009 roku szkoli w 
sektorze ratownictwa i pierwszej pomocy, realizując projekty - zarówno 
krajowe, jak i międzynarodowe. W grupie odbiorców kursów 
specjalistycznych, prowadzonych przez instruktorów grupy 
AdrenaLTika, są lekarze, strażacy, pracownicy administracji publicznej, 
policja, sportowcy, żeglarze i wodniacy. 
 

Navigare Yacht Club to szkoła żeglarstwa z misją. Bo dobry żeglarz to 
nie tylko żeglarz doskonale wyszkolony technicznie, ale żeglarz 
świadomy wartości kultury żeglarskiej, żeglarz pokorny, bo świadomy 
potęgi wzburzonego morza, w końcu żeglarz otwarty na nowych ludzi, 
doświadczenia, wyzwania, bo żeglarstwo to także praca nad własnymi 
słabościami oraz hartowanie charakteru. Szkolą i prowadzą rejsy w 
oparciu o proste, sprawdzone zasady. 

 

Cena kursu 2017 to 520 PLN/os. 

Cena obejmuje: dwudniowy program zajęć pod okiem wysokiej klasy specjalistów, 

udział w akcjach na lądzie, w wodzie, na jachcie i na tratwie z wykorzystaniem 

zaawansowanego sprzętu ratowniczego ratownictwa medycznego i 

specjalistycznego, środki asekuracji i bezpieczeństwa używane w czasie treningu, 

materiały dydaktyczne, salę szkoleniową, teren do ćwiczeń, certyfikat. Cena nie 

obejmuje zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu i ubezpieczenia NNW. Noclegi 

(pokój z łazienką lub namiot) należy rezerwować samodzielnie pod 

adresem kietlice@stanica-kietlice.pl. 

Informacje: go@adrenaLTika.pl  Zgłoszenia na trening: info@navigareyc.pl  
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