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W odpowiedzi na wniosek Komisji Kultury, Promocji  i  Sportu z ło żony  na posiedzeniu w  dniu 

20 czerwca 2016 r. (BRM.0012.5.6.2016.PS)  dot.  „zabezpieczenia ratowników wodnych na obiektach 
MOSiR (basenach),  po  uzyskaniu stanowiska  Miejskiego  O ś rodka  Sportu i  Rekreacji w Katowicach 

uprzejmie informuj ę ,  i ż  MOSiR  w  celu odpowiedniego zabezpieczenia obiektów rekreacyjno  -

wypoczynkowych  podejmowa ł  następuj ące dzia łania maj ące zachęcić  do wspó łpracy ratowników 

wodnych: 

opłacenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej  Pomocy lub recertyfikacj ę  w ramach przepracowania 

min.  2  miesi ęcy  jako  ratownik wodny na obiektach  MOSiR Katowice, 
wspó łpracę  ze Ś l ąskim Oddzia łem WOPR poprzez  zamieszczanie na stronie  www  Oddzia ł u 

ogłoszenia o prac ę , 

zamieszczenie og łosze ń  o  pracę  na stronach www  biur karier AWF Katowice, Uniwersytetu 
Ekonomicznego oraz  Uniwersytetu  Ś l ą skiego  oraz w Powiatowym Urz ędzie Pracy,  a  także  na 

stronach www  oraz  BlP MOSiR Katowice, 

oferta  dla  ratowników wodnych by ła równie ż  wyświetlania  w  ramach kampanii reklamowej 

w  Tramwajach Ś lą skich  w  okresie  od  26.05.2016  r.  i  trwa ła  do  15.06.2016 r. 
W  przysz łych sezonach MOSiR  Katowice bierze równie ż  pod  uwagę  mo ż liwość  opłacania pe łnego 

kursu na  stopie ń  ratownika wodnego dla kandydatów ubiegaj ących si ę  o to  stanowisko. 

W  chwili  obecnej  mimo stara ń  AWF Katowice  w  procesie pozyskania kadry ratowniczej  wś ród 
studentów i  absolwentów  Uczelni do  pracy na  obiektach MOSiR  (sezonowe  ką pieliska  i  miejsca  do 
k ą pieli)  w  sezonie  letnim  2016,  brak  jest efektów podejmowanych  dzia ła ń . 

W związku  z  pojawiaj ącymi  się  od  kilku lat  problemami zwi ązanymi  z pozyskaniem  ratowników 

wodnych na obiekty MOSiR oraz konieczno ści ą  zapewnienia  obsady ratowniczej  w przysz ło ści  na  trzech 
nowopowstających basenach krytych, MOSiR podejmie próbę  utworzenia w łasnej dru żyny WOPR. 
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