
BasenouueonczEd n0sGl
ffi Po artykule,,Wyborczej" NlK sprawdzi baseny w całym kraju' W Malopolsce

przynajmniei kilku zarządcow pływalni skróciło niecki, by zaoszczędzie na etatach
dla ratowników. Ci ostatnizaczynĄą buntowaę się przeQiwko takim praktykom

ATEKSANT}ER 6UAGUL,
JAilCIsŁAW slnstowlce

o kontrolębasenów do Najwyższej. lzbyKonhrrliwysĘpiło Ministerstwo
Spraw Wewnę trznych. D ecyzja za-
padnie w poniedziałek. - Skracanie
basenów to omijanie prawa - podlce-
ślaMSW.

O przypadkach skracania base:
nów pisaliśmy kilka tygodni temu.
SĘd pomysł na zmniĘszanie długo
ści niecek? W styczniu 2012 r MSW
ustaliło, że bezpieczeństw'a na base-
nie o długoŚci do 25 mpilnować mu-
si minimum jeden ratcnłmik W prz;'-
padku dłuższych (od25 do50 m)
- musi być ich już dwoch Zamiaśt za-
trudnić ratowników, właŚciciele ba-
senówzaczęli slaaeać ich długość!

Metoff ą ńme: od montowarria
plastikowych i metdovqych nakładek
po doklejanie pĘ'teĘbyle ukraŚćkil-
ka centymetrów i zejść z długoŚcią
niecki po_niżcj 25 m. A wtedy wystar
czy tylko jeden ratovrnik.

'WMalopoJsce jestprzynajmniej
kilka plywatni których zarądcy po
stanowili zaos zcz.sńć w tsnsposb
na etatac}i w tym dwie pĘwalnie aka-
demickie w Krakowie. oprócz
wspqmnianych niecki slrÓcono ńrv-
nież w Piekaractu Brzesku i Bochni.

W związku z naszymi doniesie'
niarni resort postanolvił sprawdziĄ

ilejest w ten sposób 
'znodemizowa-nych"basenów.

NIK Zaząda od pĘwalni dokumerr-
tacji. Kontrolerzy spytają o długość
niecki w momencie odbioru budo-
wlanego, a nie poprzeróbkach. I ta
długość będzie decydująca przy za-
trudnianiu ratovrników.

- Roąorządzenie niepozwala na
skracanie niecekbasenowych za po
mbą montowania nakładek cry po.
dobnych uządzeń - mówi Malgorza-
ta Woźniak, rzecariczka MSW.

Apeluje rówńi eŻ do zarządeóvł,
b/nie oszczędzali na bezpieczeń-
stwie pswają4ych. - Moma iopońw-
nać do sytuacji, kiedydo samocho-
du zarejestrowanego na cztery oso-
bywsiądzie siedem. Kiedy dojdzie
do wypadĘ policja opze się na tyrn'
co jest w dokumentach - dodaje.

Robert Hołda, dyrektor pĘwal-
niwBochni: - Zańiastkłócić się
o cenĘrńetry powinniśmy zmienić
prawo na takie, które zapewni kom-
foń' pracy ra.towników i bezpieczeń-
stwo na.basenie : komentowal.
- P1ry zatrudnianiu ratołvników de'
cydować polrinna powierzchnia lu-
strawody.

Basen ry Bochni slcóciła malopol-
ska frma Stal{hem ze Starego Wi$
ńłza. 

"Zabudowę 
slaacająpą długość

basenu" reklamuje nawet na stronie
internetowej. - Od kiedy fu nkcjonu-

je nowa interirretacja ministerialne
go rozporądzenia, mieliśmy mnó-
stwo zapytań- Dzwonili do nas z I(o-
nina oliztyna i Łodzi . mówił Stani-
sław Burkiewicz' właściciel Stal-Che-
mu.

Niektórzy zarządcy przerobio-
nych basenów zaczynają się po ar-
tykule w 

"\lfuborczej 
" zastanawiać

nad ewentualnym wycofaniem
zoszezędnoś:ci. - Poczekamna dg.
cyzję MSW. JeŚli będziemy musie-
li zatrudnić więcej ratownikóq to
tak zrobimy. Nikt nie ma zamiaru
lamać prawa - zapewnił Paweł
Strojny, kierownik brzeskiej płl
walni.

Tlmczasem przeciwko skracaniu
basenórv zacz5mają buntować się sa-
mi ratownic;l, Jak dowiedzieliśmy
się, pracujący najednym z takich
obiektów w Krakolrie wystąpili do
dyrektora o wyjaśnienia.

- Pg ąrtykułach w ntrł'yborczej''
zwńciliŚmy pwagę na ten probleń.
ĘrekUorobiecal nam; że skonsultu-
je sprawę z prawnikiem. Na konsul-
tacjach sięjednak skończyło - mówi
nam anodńovo.ieden z kra}<owskich

ratowników.
Fala loyĘt<i ze shony śrrrdowiska

ratowniczegp rusryła m.n. w nłiry-
ku z wypadkiem, jaki zdarą'ł się na
basenie I(orrcny lfuaków. W grudniu
utonął na nim 461etni mężczyzna.

Jego bezpieczeństwa pilnolvała tyl-
kojednarztowniczka Przepisami tlir
rrae4yĘ sĘ wówczas władze klubu,
daĘo pokuratura postanowila ńa-
dać wątek długości niecki.

Zaróvłno rarz$córa jak i przepi
sy kffikują Grażyna i Marek I(osi-
bowie, autorzy ksią,zki o utonięciach
na krakorrskich laffich p$walniach
w latach'1995-2006. - obsluga sŁano-
wiska ratowniczego i liczba cąrnrio'
ści, które nalerywykonaćw trakcie
resuscytacji; jest tak dużą że jeden
czlowiek nigdy sobie z Ęrm ńepora-
dzi. Nie wspomiĘąc o tyr1 żejeden
ratorłrnik nie potrafi nawet umiejęt-
ńe obserwować tego, co się dzieje na
plywalni-mólvią. o


