
Gostynin, dnia 04.03.2022 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, 

NIP 9710729695, REGON 388639253 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

RATOWNIK WODNY – pełen etat 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku: 

Obowiązki ratownika wodnego: 

Obowiązki ratowników wodnych są określone w art. 13 i 16 Ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

Czynności ratownika wodnego: 

1. Stała obserwacja nadzorowanego obszaru. 

2. Natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz każdą sytuację 

potencjalnie niebezpieczną. 

3. Reagowanie na przypadki naruszania Regulaminu, zgodnie z procedurą postępowania  

z osobami łamiącymi Regulamin. 

4. Obsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego, medycznego oraz sportowego, polegająca 

na jego czyszczeniu, zabezpieczaniu i utrzymywaniu w porządku.   

5. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej na terenie Krytej Pływalni Miejskiej oraz 

w okresie letnim akwenu wodnego – Bratoszewo przy ul. Dybanka, a w uzasadnionych 

przypadkach wzywanie odpowiednich służb zgodnie z procedurami. 

6. Wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę/zleceniodawcę bądź osobę 

upoważnioną. 

Wymagania niezbędne: 

1. Uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

-    ukończone szkolenie ratowników wodnych lub stopień ratownika WOPR 

-    ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

-    inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym 

-  potwierdzenie członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania   

ratownictwa wodnego. 



2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku ratownika wodnego. 

Wymagania dodatkowe (preferowane): 

1. Komunikatywność. 

2. Zaangażowanie w pracę. 

3. Wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe lub w trakcie studiów. 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae. 

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk stanowi załącznik 

do ogłoszenia). 

3. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje - świadectwa, dyplomy itp. 

4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu. 

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym 

(druk stanowi załącznik do ogłoszenia). 

7. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na danym 

stanowisku. 

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk stanowi 

załącznik do ogłoszenia). 

9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR  NA 

STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO”  lub wysłać na adres: Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie, ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, albo na adres e-mail: 

mosir.gostynin@op.pl w terminie do 25.03.2022r. do godz. 15.00.  

Osoba do kontaktu w sprawie naboru na ratownika wodnego to Kierownik zespołu  

Krzysztof Nejman tel. 509 539 045. 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie,  

w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą 

rozpatrywane. 



Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną  

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu  

o naborze. 

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze na tablicy informacyjnej na terenie Krytej Pływalni Miejskiej przez okres co najmniej 

14 dni. 

W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. 

Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone. 

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2022r. 


