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dot. odpowiedzi na interpelacje w sprawie przeprowadzenia weryfikacji posiadanych kwalifikacji 
pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przy współpracy i opiece nad dziećmi i młodzieżą 
korzystających z obiektów sportowych miasta. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
informuję, że dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów MOSiR. w tym 
dzieci i młodzieży, placówka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: 
- dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni zatrudnieni są 1 ratownik 
wodny na pełny etat, 1 ratownik wodny na VA etatu, 1 ratownik wodny na '/ź etatu. 1 ratownik 
wodny na V* etatu. W zależności od potrzeb zatrudniani są również ratownicy w formie umowy 
zlecenia (2 ratowników). Wszyscy wyżej wymienieni ratownicy posiadają wymagane uprawnienia 
do wykonywania zawodu ratownika wodnego, z aktualnymi opłaconymi składkami (przynależność 
do danej organizacji), oraz z aktualnymi zaświadczeniami z odbytego kursu, o udzieleniu pierwszej 
pomocy. Wszyscy posiadają aktualne badania lekarskie, oraz wymagane wykształcenie średnie. 
W miesiącach letnich, w Parku Miejskim, oraz na terenie obiektu ..Malinka" w Zgierzu, zatrudniani 
są dodatkowi ratownicy (umowy zlecenia) z wszystkimi wymogami niezbędnymi do pracy, 
-podczas wakacji oraz ferii zimowych, MOSiR organizuje dla dzieci i młodzieży półkolonie - nad 
bezpieczeństwem, których czuwa wykwalifikowana kadra z odpowiednimi kwalifikacjami, wraz 
z aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi, oraz oświadczeniami o niekaralności. 
- MOSiR jest również zarządcą boisk „ORLIK" przy ul. Leśmiana 1 i przy ul. Musierowicza 1/3. 
z których korzysta młodzież - nad jej bezpieczeństwem czuwają przeszkoleni instruktorzy sportu. 
- w sezonie zimowym MOSiR uruchamia lodowisko przy ul. Leśmiana 1, z którego korzystają 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Na lodowisku co tydzień prowadzone są zajęcia z nauki jazdy na 
łyżwach. Instruktorzy sportowi posiadają aktualne uprawnienia. 
- nad bezpieczeństwem w parku linowym czuwa wyszkolona kadra posiadająca CERTYFIKAT 
imienny ukończenia szkolenia. Również park linowy posiada Certyfikat ..Bezpieczny park 
linowy", gdzie przeprowadzany jest coroczny okresowy przegląd kontrolny. Inspekcji podlega 
stan parku linowego oraz stan sprzętu asekuracyjnego. 
Kontrole i szkolenia przeprowadza Firma Wysokościowa TRANS-BLUES Polskie Parki Linowe. 


