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INFORMACJA PRASOWA

Akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Zarządu WOPR w Kutnie oraz
„ratownikom” miejscowego aquaparku

Prokuratura Rejonowa w Kutnie skierowała do miejscowego sądu akt
oskarżenia

przeciwko

prezesowi

kutnowskiego

WOPR,

oskarżając

go

o przestępstwa poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
oraz podrabianie dokumentów. Natomiast 9 osób zatrudnionych w aquaparku,
jako ratownicy, oskarżonych zostało o przestępstwa polegające na posługiwaniu
się legitymacjami zawierającymi nieprawdziwe wpisy o uzyskaniu stopnia
młodszego ratownika i ratownika WOPR. Prezesowi Zarządu WOPR grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8, pozostałym oskarżonym natomiast
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2.
Jak ustalono w toku postępowania, prezes Zarządu WOPR w Kutnie posiadał
uprawnienia do przeprowadzania kursów i egzaminów, a także potwierdzania
uprawnień młodszego ratownika i ratownika.
Na przestrzeni lat 2011-2012, dochodziło do sytuacji, że osoby zamierzające
podjąć pracę jako ratownicy w miejscowym aquaparku, w zamian za korzyści
majątkowe, uzyskiwały wpisy dotyczące posiadania uprawnień młodszego ratownika,
bądź ratownika. Dopiero ten drugi poziom upoważniał do podjęcia zatrudnienia
w charakterze samodzielnego ratownika. Osoby te, nie uczestniczyły w kursach, ani
nie zdawały egzaminów. W zamian za korzyści w kwotach 500-700zł za jednorazowy
wpis, uzyskiwały niezgodne z rzeczywistością wpisy w legitymacjach, które następnie
były wykorzystywane przy podejmowaniu zatrudnienia. Aby uzyskać adnotacje, które
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dawały możliwość zatrudnienia, należało zatem wręczyć prezesowi WOPR korzyść
sięgającą nawet 1400 zł. Łącznie przyjął on korzyści w kwocie 9 750zł. Z ustaleń
dowodowych wynika, że jedna z kobiet, która uzyskała wpis w legitymacji,
upoważniający do wykonywania zawodu ratownika, uczyła się pływać, dopiero po
podjęciu zatrudnienia w aquaparku.
Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji, która wskazywałaby na udział w kursach
i egzaminach osób, które uzyskały uprawnienia. Ustalono, że aby udokumentować fakt
uiszczenia opłaty za udział w kursie, podrobione zostały dokumenty KP. W tym celu
wykorzystano jednakże formularze wyprodukowane już po dacie rzekomego
przeprowadzenia szkolenia. Żadne opłaty, wbrew obowiązującym wymogom nie
wpłynęły do kasy Zarządu WOPR w Łodzi.
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