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W odpowiedzi na interpelacj^ Pana Radnego, dotycz^c^ bezpieczeristwa 

uz>tkownik6w Rodzinnego Parku Wodnego - Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO" oraz 

Basenu Krytego przy ulicy Szymanowskiego informuj^: 

Biez^cy nadzor nad prac^ ratownikow wodnych na obiektach w danym dniu prowadzi 

brygadzista zmianowy ratownikow, ktory podlega bezposrednio szefowi ratownikow, a ten 

brygadziscie obiektu. Wymienieni pracownicy, w kwestii nadzoru pracy ratownikow, 

wspotpracuj^ z kierownikiem obiektu, ktory o wszelkich zdarzeniach informuje Dyrektora 

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Nadzor nad prac^ ratownikow wodnych 

sprawuje rowniez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koninie. Ponadto, w czasie 

odbywaj^cych si? zaj^c z nauki plywania, opiek? nad dziecmi sprawuj^: nauczyciele, 

instruktorzy, opiekunowie i dyrektorzy szkol. 

Kontrola pracy ratownikow odbywa si? na biez^co. Do jej przeprowadzenia nie jest 

wykorzjstywany zapis z monitoringu. Podgl^d systemu wizyjnego znajduje si? w kasie 

obiektu Rondo oraz u kierownika obiektu przy ulicy Szymanowskiego. Monitoring obejmuje 

wszystkie akweny wodne. Na basenie Rondo zainstalowanych jest 7 kamer, w obiekcie przy 

ulicy Szymanowskiego - 3 kamery, skierowane bezposrednio na nieck? (w zal^czeniu 

schemat obiektu Rondo). W razie nieszcz?sliwego wypadku, dane z systemu wizyjnego 

udost?pniane sq na wniosek policji, prokuratury i s^du, zgodnie z artykutem 24 ustawy 

0 ochronie danych osobowych. Monitoring wizyjny funkcjonuje calodobowo. Rejestratory 

w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym Rondo archiwizujq wydarzenia ze wszystkich kamer 

1 przechowuJ4 dane okoto 7 dni. Natomiast w obiekcie przy ulicy Szymanowskiego dane 

archiwizowane ŝ  przez okolo 8 dni. System monitoringu jest serwisowany przez 

specjalistyczn^ firm? zewn?trzn4. 



W roku 2015 nie odnotowano zadnych skarg, dotycz^cych niewlasciwej opieki 

(nadzoru) nad uzytkownikami plywalni. 

Codzienne dziatania prewencyjne ratownikow prowadz^ do statej poprawy 

bezpieczehstwa. Pilnuj^ oni porz^dku na basenie i egzekwuj^ przestrzeganie regulaminow. 

w posiadaniu bardzo specjalistycznego wyposazenia i sprz^tu, potrzebnego do udzielenia 

profesjonalnej pomocy w razie potrzeby: dwie deski ortopedyczne ze stabilizatorami, 

kotnierze ortopedyczne dla doroslych i dzieci, torba PSP R l z wyposazeniem, pulsoksymetr, 

szyny Kramera, butle z tlenem medycznym, torba opatrunkowa, apteczka stacjonama 

z wyposazeniem. Ratownicy ŝ  przeszkoleni w zakresie uzywania tego wyposazenia, 

posiadaj^ certyfikaty ukonczenia kursow kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Zespol 

ratownikow obiektu Rondo ma w swych szeregach takze dyplomowanych ratownikow 

medycznych. Ponadto w trosce o bezpieczenstwo najmtodszych powstat w obiekcie Rondo 

Regulamin Grup Zorganizowanych. Kazdy z opiekunow otrzymuje identyfikator, dzi^ki 

ktoremu ratownik wspolpracuj^cy z nauczycielem ma utatwiony kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za dzieci w grupie. 

W 2015 roku nie odnotowano zadnych nieszcz^sliwych zdarzen. Jednak na wypadek 

takich sytuacji, wdrozona zostaia procedura, zgodnie z ktor^ ratownicy udzielaj^cy pomocy 

poszkodowanemu zobowi^zani ŝ  do wypetnienia Karty Wypadku. Karta zawiera rzetelny 

opis zdarzenia. Podpisuj^ j ^ osoby poszkodowane, lub ich opiekunowie oraz Ratownik 

Pogotowia Ratunkowego, jesli zostalo wezwane. Ponadto kazdy ratownik zobligowany jest 

do prowadzenia Dzieimika Zmianowego Ratownikow, w ktorym takze zamieszcza stosowny 

wpis na okolicznosc wypadku, o ktorym informuje kierownika obiektu, pracownika BHP 

i dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. W zal^czeniu przyktadowa 

karta wjpadku obiektu Rondo. 

Bezpieczenstwo uzytkownikow korzystajqcych z obiektow MOSiR jest rzecz^ 

nadrz?dn^. Dbaj^ o nie nie tylko ratownicy, ale wszyscy pracownicy obiektow. Warto takze 

podkreslic, ze nad bezpieczenstwem i zdrowiem uzytkownikow, w sposob ci^gly, pracuje 

dzial uzdatniania wody basenowej, ktorego pracownicy cztery razy w ci^gu dnia badaj^ 

jakosc wody w kazdym basenie. Bior^c pod uwag? liczb? niecek, codziermie przeprowadzane 

ŝ  32 pomiary, sprawdzaj^ce normy bezpieczenstwa sanitamego. Bezpieczenstwo to Jest 

niezwykle istotne dla zdrowia i zycia ludzi. Dlatego wszyscy pracownicy, bez wzgl^du na 

zajmowane stanowiska, dbaj^ o czystosc wszystkich pomieszczen w obiektach. 

Mowi^c 0 bezpieczenstwie, nalezy podkreslic, ze na basenach obowi^uj^ regulaminy 

korzystania z obiektow oraz procedury na okolicznosc potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. 

80 procent zalogi Obiektu Rondo odbyio szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 



i obsJugi Automatycznego Defibrylatora Zewn^trznego, znajduj^cego si? na terenie tego 

obiektu. 
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PROTOKOt udzielenia KPP/PP, przeprowadzonych akcji ratowniczych 

DIAGRAM OBRAZEN: 

1 

D a t a : 

DANE POSZKODOWANEGO: 

ImJQ i nazwisko: 

Data I miejsce urodzenia: 

NIE WYRAZAMZGODY NA UDZIELENIE POMOCY 
Podpis posikcxiawanego jub opteKund 

pfawnego posikotJowafieRC - _ 

r « d i N S Iwiidka zdarzerva:-

NIE WYRAZAM ZGODY NA WEZWANIE 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 
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Sporẑ dzit: 

(Data 1 podpis] 

WYPEtNIAC PISMEM CZYTELNYM 


