
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na 

stanowisko: 

 

Asystent inspektora operacyjnego  

Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 

Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni 

81-340 Gdynia 

Ul. Hryniewickiego 10 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 Wykształcenie wyższe o profilu morskim 

 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na statkach w dziale pokładowym  

 Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym 

 Świadectwo operatora GMDSS 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Wykonywanie zadań określonych w „Planie SAR” oraz „Krajowym Planie” zgodnie z 

poleceniami przełożonych 

 Wspomaganie SMC w planowaniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych, 

ratowniczych i operacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

 Obsługa systemów łączności 

 Obsługa baz danych 

 Obsługa informatycznych systemów wspomagania 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE: 

 Życiorys / CV 

 List motywacyjny 

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

 Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 



 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Dział Kadr Lądowych 

81-340 Gdynia 

Ul. Hryniewickiego 10 

Telefon: 58 660 76 64 

Lub drogą elektroniczną: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl 

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3470 PLN. System prasy dwuzmianowy, 

pełen etat 

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  

W PROCESIE REKRUTACJI 

  

„Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Morska Służba Poszukiwania i 

Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10. 

2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod 

adresem e-mail: iod@sar.gov.pl 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit f 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu 

zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w 

przyszłych rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.  

5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

6. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznasz, że 

przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest 

niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia (zgoda nr 1 poniżej). Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2 poniżej) nie jest 

obowiązkowe, jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w 

przyszłych procesach rekrutacyjnych.  

8. Twoje dane nie będą w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą podlegały profilowaniu.” 
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Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych  

w procesie rekrutacji. Możesz w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Morską Służbę 

Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 w celu realizacji procesu 

rekrutacji.” 

  

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, 

prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego 

oświadczenia np. o poniższej treści:  

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Morską Służbę 

Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, w celu realizacji 

przyszłych procesów rekrutacyjnych.”  

  

 


