Załącznik nr 1
Regulamin Pracy Ratowników
Zakres obowiązków ratowników:
1. Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku zgodnie z Planem Rozmieszczenia Punktów
Obserwacyjnych. Stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej.
2. Kontrola stanu urządzeń i sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się oraz czystości
pomieszczeń.
3. Kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać.
4. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek) przekroczeń obowiązującego regulaminu.
5. Przestrzeganie i egzekwowanie obowiązującego Regulaminu Pływalni.
6. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza.
7. W trakcie dyżuru oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów mogących spowodować
skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek.
8. Przygotowanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz zabezpieczenie i
konserwacja po zakończeniu dyżuru.
9. Przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Bieżące prowadzenie dziennika pracy.
11. Dbanie o czystość i utrzymanie porządku w pomieszczeniach przyznanych do dyspozycji ratowników
(magazyn sprzętu ratowniczego i pływackiego, stanowisko ratowników, szatnia).
12. Wydawanie i przyjmowanie sprzętu pływackiego. Utrzymywanie porządku w magazynku sprzętu
pływackiego.
13. Wykonywanie poleceń bezpośrednich przełożonych i kierownika pływalni pod warunkiem, że polecenia
nie są sprzeczne z przepisami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa osób kąpiących się na terenie
pływalni Dz. Ustaw Nr 57 W-wa 7 czerwca 1997).
14. Przestrzeganie regulaminu BHP, p.poż., tajemnicy służbowej.
Podczas pełnienia dyżuru ratownikom zabrania się:
Wnoszenia na teren hali basenowej jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, żywności, gazet książek itp.
Zakres obowiązków kierownika zmiany ratowników:
1. pobranie kluczy dostępu do pomieszczeń ratowniczych, apteczek i magazynów ze sprzętem
pływackim od pracowników obiektu lub sprawdzenie poprawności i ilości pobranych kluczy przez
innego pracownika sekcji ratowniczej (dot. I zmiany)
2. sprawdzenie poprawności i ilości pobranych kluczy przez pracowników I zmiany (dot. II zmiany)
3. sprawdzenie punktualności i obecności pracowników zgodnie z grafikiem pracy – w przypadku
niestawienia się pracownika niezwłoczne poinformowanie kierownika pływalni
4. ocena stanu czystości pomieszczeń ratowniczych i hali basenów – w razie stwierdzenia
nieprawidłowości należy dokonać wpisu w dzienniku pracy oraz przekazać informację do pracownika
sekcji sprzątającej
5. przekazanie informacji o gotowości pływalni i ratowników do przyjęcia klientów i dokonanie
własnoręcznego wpisu u pracownika kasy (dot. I zmiany)
6. nadzorowanie prowadzonych zajęć na dużym i małym basenie, przestrzeganie stałych rezerwacji i
torów według harmonogramu dziennego przedstawionego przez Kierownika Pływalni
7. weryfikacja przeprowadzonych zajęć zgodnie z wytycznymi i potwierdzenie podpisem w
harmonogramie dziennym. Natychmiastowe zgłaszanie do pracowników recepcji lub kierownika
obiektu nieprawidłowości w realizacji harmonogramu dziennego
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8. po rozpoczęciu dyżuru w porozumieniu z pozostałymi pracownikami zmiany rozpisanie
przysługujących 15 minutowych przerw z zachowaniem niezbędnej obsady ratowniczej na
stanowiskach
9. prowadzenie dziennika pracy ratowników
10. przekazanie II zmianie uporządkowanego miejsca pracy i wypełnionej dokumentacji dziennej (dot. I
zmiany)
11. po zakończonym dyżurze pozostawienie stanowiska pracy w czystości i porządku, odłożenie
dokumentacji dziennej – dziennik pracy, oraz harmonogramu dziennego do właściwych segregatorów
oraz zdanie kluczy uprawnionemu pracownikowi pływalni (dot. II zmiany)
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PLAN ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW OBSERWACYJNYCH
BASEN REKREACYJNY - PŁYWALNIA SZUWAREK
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S
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R

Legenda
S - stanowisko obserwacyjne
R - pomieszczenie ratowników
dozwolone ustawienie punktu obserwacyjnego
niedozwolone ustawienie punktu obserwacyjnego

Wybór miejsca obserwacji powinien zależeć od:
1. rozmieszczenia osób bedących w wodzie
2. umiejętności pływackich osób korzystających z pływalni
3. oświetlenia - w sposób umożliwiający pełną obserwację dna basenu

str. 3

PLAN ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW OBSERWACYJNYCH
BASEN SPORTOWY - PŁYWALNIA SZUWAREK

1,20 m

S
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1,80 m

R

Legenda
S - stanowisko obserwacyjne
R - pomieszczenie ratowników
dozwolone ustawienie punktu obserwacyjnego
niedozwolone ustawienie punktu obserwacyjnego

R

Wybór miejsca obserwacji powinien zależeć od:
1. rozmieszczenia osób bedących w wodzie
2. umiejętności pływackich osób korzystających z pływalni
3. oświetlenia - w sposób umożliwiający pełną obserwację dna basenu
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