
SZCZEGÓŁY PRACY NA STANOWISKU – RATOWNIK WOPR 
 

Miejsca pracy: Zatrudniamy Ratowników WOPR, Ratowników Wodnych WOPR, 
Ratowników WOPR Morskich na naszych bazach kolonijnych: 
- nad morzem: Puck, Jastrzębia Góra, Łeba, Ustka, Poddąbie, Łazy, Rewal, 
Kołobrzeg, Łukęcin i inne. Przydział do baz określa Poltur. 
 

Termin i czas pracy: przedział czasowy od 29.06.2014r. do 31.08.2014r.  
W tym czasie uzgadniamy termin pracy. Zatrudniamy na okresy min. 3-4 
tygodniowe w podanym przedziale czasowym. 
 

Wymagania: uprawnienia Ratownika WOPR, Ratownika Wodnego WOPR lub 
Ratownika WOPR Morskiego, ukończony i aktualny kurs pierwszej pomocy KPP, 
wskazane posiadanie uprawnień instruktora sportu - dyscyplina pływanie. W 
związku z pracą na placówce wypoczynku dzieci i młodzieży - książeczka zdrowia 
do celów sanitarnych, ubezpieczenie OC, niekaralność. Prosimy o przesłanie 
zeskanowanych dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte 
szkolenia. 
 

Doświadczenie: udokumentowana praca na stanowisku ratownika WOPR na 
koloniach i obozach, w szczególności nad morzem. 
 

Zakres czynności: zabezpieczenie kąpieli dzieci i młodzieży przebywających na 
bazach kolonijnych (wybór i sprawdzenie miejsca kąpieli). Przeprowadzenie zajęć 
z zakresu podstaw nauki pływania. Organizacja pobytu dzieci nad morzem w 
zakresie proponowanym przez organizatora z uwzględnieniem własnych 
propozycji ratownika WOPR. Ratownik nadzoruje kąpielisko zgodnie z zaleceniami 
kierownika placówki (pobyt również na kąpielisku również wtedy gdy kąpiel jest 
zabroniona lub jest zła pogoda chyba, że kierownik zarządzi inaczej). W 
przypadkach nie wykonywania pracy nad morzem może być skierowany do 
obsługi bazy w ramach 8 godzinnego dyżuru. 
 

Wynagrodzenie:  
- I grupa (spełnione wymagania, bez doświadczenia w pracy samodzielnej 

na stanowisku Ratownika WOPR – uprawnienia nabyte w 2011/2012r. – 
stawka 1400-1500 zł brutto/31 dni, 

- II grupa (spełnione wymagania, 1-3 letnie doświadczenie w pracy 
samodzielnej na stanowisku Ratownika WOPR – Ratownika Wodnego 
WOPR - Ratownika WOPR Morskiego – stawka 1600-1800 zł brutto/31 dni 
(zależna od oceny spełnienia wymogów, min. 1 roczna współpraca z 
Naszym biurem lub potwierdzona 3 letnia współpraca z innym biurem w 
zakresie obsługi grup kolonijnych i obozowych), 

- III grupa (spełnione wymagania, powyżej 3 letnie doświadczenie w pracy 
samodzielnej na stanowisku Ratownika WOPR – Ratownika Wodnego 
WOPR – Ratownika WOPR Morskiego) – stawka 1900-2000 zł brutto/31 dni 
(zależna od oceny spełnienia wymogów, min. 1 roczna współpraca z 
Naszym biurem). 

 

Warunki ogólne: 
1. Zapewniamy zakwaterowanie (różne w zależności od standardu bazy, pokoje 

wieloosobowe, adaptowane pomieszczenia - w związku, iż są to placówki 
wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązuje Regulamin Bazy – w przypadku 
naruszenia dyscypliny rozwiązujemy umowę ze skutkiem natychmiastowym). 

2. Zapewniamy wyżywienie (trzy posiłki dziennie, godz. ustala kierownik bazy). 
3. Zwracamy koszty dojazdu i powrotu (razem do 120 zł, pociąg 2 klasa, tylko po 

przedstawieniu biletów). 
4. Z osobami zostaje podpisana umowa zlecenie (każde stanowisko ma jeszcze 

bardziej szczegółowe zakresy obowiązków, załączniki i informacje). 
5. Właściwe wpisy w książeczce zdrowia oraz polisę OC osoby podejmujące pracę 

uzyskują na koszt własny (możliwość wykupienia polisy u Zleceniodawcy – koszt 
25 zł – odciągany z rachunku). 

 

Firma, z którą będą podpisane umowy: 
Poltur Polska Sp. z o. o., Zielona Góra, ul. Prosta 53. 


