
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie  ogłasza nabór na 
wolne stanowiska pracy w  Aquaparku Kutno i Basenie 

Miejskim przy ul. Narutowicza. 

Ratownik Wodny Pływalni 

 / 4,25 etatu/  

1.Wymagania niezbędne: 

  zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

  minimum wykształcenie średnie, 

  ukończone kursy i uprawnienia (Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy) 

  posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego pływalni, 

  obowiązkowo znajomość języka polskiego, 

  gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

- dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność          

i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, basenu 

otwartego, osób kąpiących się,  korzystających z atrakcji wodnych oraz pomieszczeń 

sauny zgodnie z obowiązującym Regulaminem Aquaparku Kutno i Basenu Miejskiego 

w Kutnie. 

 pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać 

z Aquaparku Kutno i Basenu Miejskiego w Kutnie o obowiązujących przepisach 

regulaminowych ora o zasadach korzystania z atrakcji wodnych, sauny  

 przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Aquaparku Kutno i Basenu Miejskiego w 

Kutnie określonych regulaminem  

 stałe obserwowanie obszaru niecki basenowej w tym również wieży zjeżdżalni 

            i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie 

           akcji ratowniczej, 



 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów,   

w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego, 

 sygnalizowanie zamknięcia obszaru nadzoru w przypadku: awarii oświetlenia, awarii 

urządzenia, wypadku lub innych okoliczności, 

 kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod 

względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów, 

 oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli, 

 przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie niecki basenowej, utrzymanie w 

należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie 

porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do 

celów służbowych. 

 włączenie w niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączenie i wyłączenie 

atrakcji basenowych 

 sprawdzanie wyposażenia, stanu technicznego sprzętu medycznego znajdującego się 

w punkcie medycznym, 

 codzienna kontrola stanu i sprawności pomieszczeń oraz urządzeń strefy basenowej, 

 bieżące prowadzenie dziennika pracy, 

 zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia, 

 stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji, 

 wykonywanie ćwiczeń ratowniczych zleconych przez pracodawcę w określonym 

terminie, 

 pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych przed powołaną przez dyrektora 

komisją (przynajmniej raz w roku), 

 wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących 

wystąpić w trakcie eksploatacji, 

 opuszczenie stanowiska pracy może nastąpić wyłącznie na czas przerw 

regulaminowych, 

 ratownik nie może korzystać z prywatnego telefonu komórkowego na terenie hali 

basenowej. 

 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub osobę wskazaną przez 

dyrektora 

  Ratownik jest zobowiązany do skontrolowania stanu liczebnego grup 

 zorganizowanych (maksymalnie 15 osób) przed dopuszczeniem do użytkowania. 

 wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych 

 wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych 

aktualnych  informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych), 



 

 

 

4. Wymagane dokumenty: 

  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

  CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),  

  list motywacyjny 

  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności 

  oświadczenia kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz             

o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie (po zakwalifikowaniu kandydata do zatrudnienia w MOSiR wymagane 

będzie przedłożenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez 

Krajowy Rejestr Karny) 

  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów 

  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie                                

na ww. stanowisku 

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kutnie ul. Kościuszki 26, 99-3000 Kutno lub składać osobiście w sekretariacie Aquaparku 

Kutno ul. Kościuszki 54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem :” Nabór na stanowisko 

ratownik wodny pływalni” w terminie do 29 sierpnia 2016 roku do godz. 12.00./ 

  

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej MOSiR 

Kutno/www.mosir.kutno.pl/ 

            

 Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O 

pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”. 

  

 


