
ZAKRES OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA

1. Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody,
niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie  akcji
ratowniczej.

2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących
się.

3. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, gong, syrena), przekroczeń
regulaminu pływalni.

4. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na basenach.
5.  Oczyszczanie  powierzchni  wody  i  dna  z  wszelkich  przedmiotów (w trakcie  pełnienia

służby).
6. Przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego.
7. Ratownik ponosi odpowiedzialność za czystość i porządek na basenie i chodnika wokół

niecek (w trakcie pełnienia służby).
8. Ratownik jest zobowiązany do:

a)  prowadzenia  dokumentacji:  dziennik  rejestrów  wypadków  na  obiekcie,  dziennika
pracy,

b) informować o wszelkich usterkach na terenie basenów oraz reagować na dewastacje ze
strony klientów,

c) wypraszania klientów, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, posiadają zmiany
skórne  na  ciele,  nie  umyli  się  pod  prysznicem  lub  nie  stosują  się  do  regulaminu
basenów (w przypadku niezastosowania  się  klienta  do uwag ratownika powiadomić
służby porządkowe pływalni lub dzwonić na policję),

d) reagowanie na wszelkie wzywanie o pomoc obsługi pływalni w przypadku zagrożenia
życia lub dewastacji obiektu przez korzystających,

e)  utrzymywania  porządku  na  stanowisku  pracy  podczas  pełnienia  służby  i  po  jej
zakończeniu,

f) przestrzegania harmonogramu stałych rezerwacji .
g)  informowania  administracji  o  wszelkich  awariach  i  zamykaniu  zjeżdżalni,

o wypadkach zaistniałych na basenie, do których zostały wezwane służby ratownicze
(policja, straż, pogotowie),

h)  kontrola  strefy  nadzoru  pod względem maksymalnej  ilości  osób.  Ustala  się,  że  na
terenie basenów może przebywać maksymalnie 130 osób,

i) rozpoczynania  pracy  punktualnie  według  harmonogramu  pracy,  po  uprzednim
sprawdzeniu  sprzętu  ratowniczego  i  przekazaniu  informacji  do  kasy  o  gotowości
basenu do eksploatacji,

j) wypisywania  usterek  każdorazowo  ujawnionych  i  niezwłocznie  poinformowania
kierownictwa pływalni lub konserwatora,

k) uczestniczenia w szkoleniach i zebraniach organizowanych przez pracodawcę,
l) wykonania  następujących  czynności  w  wyniku  wystąpienia  niepożądanych

zanieczyszczeń w nieckach basenowych:
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- natychmiast poinformować konserwatora lub osobę pełniącą dyżur na obiekcie oraz
kierownictwo pływalni,

- podać informację do kasy o niewpuszczaniu klientów na basen,
-  wyproszenia korzystających w danym momencie  z pływalni  klientów, wyłowienie

niepożądanego zanieczyszczenia podbierakiem,
-  po czynnościach dezynfekcyjnych sprawdzić  zawartość  wolnego chloru w wodzie

basenowej wraz z konserwatorem.
9. Ratownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt.
10. Ratownikowi zabrania się:

a) opuszczania stanowiska pracy bez zgody kierownika,
b) wprowadzania i przebywania na stanowisku pracy i w pomieszczeniach ratowników

osób postronnych,
c) rozmów towarzyskich,
d) korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego , czytania książek,

gazet itp.,
e)  prowadzenia  nauczania  pływania  i  prowadzenia  innych  zajęć  dydaktycznych

w godzinach pełnienia służby ratowniczej,
f) aktywności rekreacyjnej( pływanie, zjeżdżanie, itp.),
g)  podejmowanie  służbowych  obowiązków  w  stroju  niekompletnym  i  bez  pełnego

wyposażenia osobistego,
h) prowadzenia egzaminów na kartę pływacką podczas dyżuru ratowniczego,
i) wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwacje

powierzonego akwenu,
j) palenia tytoniu i stosowania innych używek w miejscu pracy.
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ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA PRZED OTWARCIEM OBIEKTU

1. Stawianie się do pracy, co najmniej na 10-15 minut przed objęciem dyżuru.
2. Przebranie się w strój ratownika.
3. Sprawdzenie ilości i stanu technicznego sprzętu ratunkowego.
1.  Przegląd  niecek  basenowych  poprzez  ich  obchód  i  sprawdzenie  stanu  technicznego

elementów  niecek  (dno,  obrzeża,  lustro  wody,  przelewy,  zamocowanie  drabinek,
mocowania poręczy, mocowania kratek przelewowych).

2. Sprawdzenie czystości niecek basenowych.
5.  Sprawdzenie  ilości,  stanu technicznego i  okresu  przydatności  do użytkowania  sprzętu

i środków pierwszej pomocy.
6.  Sprawdzanie  temperatury  wody  wszystkich  niecek  basenowych  i  wpisanie  ich  do

dziennika pracy ratownika, oraz potwierdzenie tych informacji na tablicy informacyjnej.
7. Wpisanie do dziennika pracy ratownika wszelkich wniosków i uwag dotyczących stanu

technicznego  urządzeń,  sprzętu,  wyposażenia  i  ewentualnych  usterek  z  jednoczesnym
powiadomieniem konserwatora.

8. Potwierdzenie podpisem w dzienniku pracy ratownika faktu oraz godziny objęcia dyżuru.
9.  Powiadomienie  obsługi  kasy  pływalni  o  gotowości  obiektu  do  pracy  i  ewentualnym

wyłączeniu  poszczególnych  akwenów  lub  urządzeń  z  możliwości  korzystania  przez
klientów.
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ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA PRZY PRZEKAZYWANIU
DYŻURU NA STANOWISKU

1. Stawianie się do pracy ratownika obejmującego dyżur, co najmniej od 10-15 minut przed
objęciem dyżuru.

2. Przebranie się w strój ratownika.
3. Przekazanie dyżuru drugiemu ratownikowi może odbywać się wyłącznie w sytuacji, gdy

można  dokładnie  zlustrować  cały  akwen,  określić  priorytety  i  zagrożenia,  jakie  mogą
wystąpić  podczas  pełnienia  zmiany  ratownicy dokładnie sprawdzają  i  lustrują  dno we
wszystkich akwenach.

4.  Ratownik  zdający  dyżur  wspólnie  z  ratownikiem  obejmującym  dyżur  dokonują
sprawdzenia  ilości  i  stanu  technicznego  sprzętu  ratowniczego:  koło  ratunkowe,  żerdź
ratownicza, rzutka ratownicza, bojka SP.

5.  Ratownik  zdający  dyżur  wspólnie  z  ratownikiem  obejmującym  dyżur  dokładnie
sprawdzają ilość i stan techniczny środków pierwszej pomocy.

6. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w dzienniku pracy ratownika notatki z przebiegu
dyżuru, a w szczególności: wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru, faktu
udzielania pomocy przedlekarskiej, faktu podjęcia akcji ratowniczej.

7. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu w dzienniku pracy ratownika odnośnie stanu
technicznego  urządzeń,  sprzętu  i  wyposażenia  i  ewentualnych  usterkach.  Zauważone
usterki niezwłocznie zgłasza służbie konserwatorskiej.

8. Ratownik zdający dyżur dokonuje wpisu do dziennika pracy punktu sanitarnego notatkę
o rodzaju i ilości zużytych środków sanitarnych i sprzętu medycznego.

9.  Ratownik  zdający  dyżur  wspólnie  z  ratownikiem  obejmującym  dyżur  potwierdzają
podpisami w dzienniku pracy ratownika fakt oraz godzinę przekazania dyżuru.

10. Ratownik obejmujący dyżur dokonuje sprawdzenia temperatury wody wszystkich niecek
i wpisuje ich wartość do dziennika pracy ratownika.
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ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA PRZY ZAMYKANIU PŁYWALNI

1.  Ratownik  sygnalizuje  klientom  koniec  pracy  basenu  za  pomocą  gwizdka,  dzwonka
15 minut przed zamknięciem obiektu.

2. Po opuszczeniu terenu basenów przez ostatniego klienta ratownik dokonuje przeglądu
niecek  basenowych  poprzez  ich  obchód  i  sprawdzenie  stanu  technicznego  elementów
niecek  (dno,  obrzeża,  lustro  wody,  przelewy,  zamocowania  drabinek,  mocowanie
poręczy) oraz sprawdzenia czy w wodzie i na podestach nie pozostały przedmioty obce
lub osoby.

4. Ratownik dokonuje sprawdzenia ilości i stanu sprzętu ratunkowego a w szczególności -
kół ratunkowych, bojek SP, stanu technicznego żerdzi, sklarowania rzutek ratowniczych.

5. Ratownik dokonuje sprawdzenia ilości i stanu technicznego sprzętu i środków pierwszej
pomocy.

6.  Ratownik  dokonuje  wpisów  do  dziennika  ratownika  danych  dotyczących  przebiegu
dyżuru, a w szczególności:
a) wypadków i urazów mających miejsce w trakcie dyżuru,
b) faktu udzielania pomocy przedlekarskiej,
c) faktu podjęcia akcji ratowniczej.

7.  Ratownik  dokonuje  wpisu  w dzienniku pracy  ratownika  odnośnie  stanu  technicznego
urządzeń, sprzętu, wyposażenia i ewentualnych usterek. Zauważone usterki niezwłocznie
zgłasza służbie konserwatorskiej.

8. Ratownik sprawdza w obsłudze kasy czy wszyscy klienci opuścili pływalnię.
9. W przypadku informacji z kasy o nieopuszczeniu przez wszystkich klientów strefy mokrej

pływalni  -  dokonuje  obchodu  zaplecza  szatni,  natrysków,  zaplecza  sanitarnego
i zjeżdżalni.

10.  W  razie  znalezienia  osoby  w  części  basenowej,  o  sytuacji  powiadamia  osobę
upoważnioną i w razie potrzeby podejmuje natychmiastowe działania ratownicze.

11. Ratownik potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku pracy ratownika fakt oraz
godzinę zakończenia dyżuru.
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ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA
NADZÓR NAD GRUPĄ ZORGANIZOWANĄ

1.  Przed  rozpoczęciem  zajęć  nadzorowanie  zbiórki  uczestników  z  obecnością  opiekuna
grupy lub instruktora i ustalenie stanu ilościowego uczestników.

2. Sprawdzenie czy nie jest przekroczony limit liczebności uczestników na jednego opiekuna
grupy  lub  instruktora  prowadzącego  zajęcia.  W  razie  przekroczenia  limitu
niedopuszczenie do zajęć.

3.  Uzgodnienie  z  opiekunem  grupy  lub  instruktorem  prowadzącym  zajęcia  sposobów
sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń.

4. Wyegzekwowanie od opiekuna grupy przebrania się w strój kąpielowy lub sportowy.
5. Egzekwowanie od opiekuna grupy jego stałej  obecności  podczas zajęć i  sprawowania

nadzoru nad stosowaniem się uczestników do regulaminu pływalni.
6. Wydzielenie obszaru przeznaczonego do kąpieli danej grupy, z możliwością oznaczenia

„rezerwacja”.
7. Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

kąpiących.
8. Reagowanie na wszelkie próby naruszenia regulaminu basenów.
9.  Przed  zakończeniem  pobytu  wyegzekwowanie  od  opiekuna  grupy  lub  instruktora

prowadzącego  zajęcia  złożenia  w  wyznaczonym  miejscu  sprzętu  sportowego,
pływackiego lub ratowniczego.

10.  Po  zakończeniu  zajęć  nadzorowanie  zbiórki  uczestników  wraz  z  ich  opiekunem
i ustalenie stanu ilościowego grupy.
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