
 
 

  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Targówek 

ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa 

poszukuje pracowników na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: 

Ratownik - instruktor 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 pełnienie dyżurów zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych, 

 stałe obserwowanie osób pływających i kąpiących się oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem, 
 prowadzenie zajęć nauki pływania, 
 kontrolowanie stanu urządzeń oraz sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo osobom kąpiącym się, 
 zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach, awariach urządzeń, uszkodzeniach sprzętu 

ratowniczego oraz wszelkich zakłóceniach w eksploatacji pływalni, 
 udzielanie kąpiącym się instrukcji i pouczeń na temat obowiązujących rygorów sanitarnych i przeciwepidemiologicznych oraz 

porządkowych, 
 niezwłocznie zgłaszanie kierownictwu obiektu zauważonych zanieczyszczeń w nieckach basenowych, jak również w razie 

konieczności wyłączenie niecek z eksploatacji, 
 informowanie serwisu sprzątającego o zastoinach wodnych powstałych w hali basenowej,  
 wykonywanie innych czynności na zlecenie przełożonych wynikających z potrzeb prawidłowego funkcjonowania OSiR. 

 

Wymagania niezbędne: 

 obywatelstwo polskie, 
 wykształcenie co najmniej średnie, 
 ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP, 
 uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania,  
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie zawodowe na wyżej wymienionym stanowisku, 
 odpowiedzialność, punktualność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  
 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
 kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub podpisane odręcznie oświadczenie o okresie zatrudnienia, w 

przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
 podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*, 
 podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*  
 podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. 
 na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 
Sekretariat 

ul. Łabiszyńska 20 
03-397 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Ratownik –instruktor_2023” 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 

 jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 12.00. 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

 
 
 
 



Klauzula informacyjna dla kandydata 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Targówek, reprezentowany przez Dyrektora; 
2) kontakt do powołanego inspektorem ochrony danych w OSiR Targówek: ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego2. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych 
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. OSiR Targówek 

będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę4, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie; 

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być 

one ujawnione podmiotom, z którymi OSiR Targówek zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  
5)  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

     W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 

przechowywane przez 3 miesiące. 

6)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl  bądź listownie na adres 

OSiR Targówek; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.   

 
1 Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 
1 Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
1 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO 
1Art. 6 ust. 1 lit a RODO  

 

 

                                                 
1 Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 
2 Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO 
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO  
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