
 
 

 
 

 
 
LZG.411.004.01.2017 
I/17/004 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/004 - Zapewnienie przez gminy bezpieczeństwa w miejscach wykorzystywanych 
do kąpieli w województwie lubuskim1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/85/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko (dalej: 
Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Danuta Wojtasik, od 30.11.2014 r. Burmistrz Nowego Miasteczka (dalej: Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina nie zapewniła w kontrolowanym przez NIK okresie (2016 r. i 2017 r.) 
bezpieczeństwa w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK), dla którego 
była organizatorem. W szczególności w dwóch ww. sezonach kąpielowych nie 
zatrudniono ratowników wodnych do kontroli tego miejsca. Nie wyposażano także 
MWDK w sprzęt, leki i artykuły sanitarne, z wyjątkiem dwóch kół ratunkowych z linką 
nietonącą, rzutki ratunkowej, oraz niektórych rodzajów środków opatrunkowych. 
Wykonywano natomiast w MWDK oczyszczanie powierzchni dna z przedmiotów 
mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek. Terminowo przeprowadzano 
badania jakości wody. W okresie objętym kontrolą państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny, oceniając jakość wody, każdorazowo stwierdzał jej przydatność do 
kąpieli. 

 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 
1. Prawidłowość działań podejmowanych przy 
wyznaczaniu miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

 
1.1. Na terenie Gminy funkcjonowało w okresie objętym kontrolą NIK jedno miejsce 
wykorzystywane do kąpieli3, dla którego organizatorem była Gmina. Było to miejsce 
o nazwie Glinianka, zlokalizowane w Nowym Miasteczku przy ul. Poniatowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 80-81, 89-92) 
Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK nie zostały 
wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Urzędu4, zagadnieniami tymi 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2016 i 2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie 

zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 

3 Przez miejsce wykorzystywane do kąpieli rozumie się wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący 
kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1121 ze zm.). 
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zajmował się referat inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych 
Urzędu. Zadania ww. nie zostały przypisane żadnemu pracownikowi Urzędu. 
Zajmował się nimi kierownik ww. referatu, w zakresie czynności którego zapisano, iż 
sprawuje nadzór nad administrowaniem obiektami komunalnymi oraz konserwator 
zatrudniony w ww. referacie.  

(dowód: akta kontroli str. 8-14, 80-81) 
Burmistrz wyjaśniła m.in., że pracownicy Urzędu zobligowani są do wykonywania 
czynności bezpośrednio zapisanych w ich zakresach czynności, jak również do 
wykonywania innych czynności zleconych przez przełożonego. W tym wypadku 
osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru nad obiektami, o których mowa 
powyżej (MWDK), tj. kierownik ww. referatu oraz pracownik tego referatu 
(konserwator) nie wyrażały sprzeciwu w stosunku do ustnego powierzenia im 
wykonywania powyższych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

1.2. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 18 lipca  
2001 r. - Prawo wodne5 (dalej: ustawa Prawo wodne), ilekroć w ustawie jest mowa o 
organizatorze, rozumie się przez to m.in. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania MWDK oraz 
uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi 
kąpielisko lub MWDK. 

Właścicielem działki nr 100/26, obejmującej jednostkę ewidencyjną Nowe 
Miasteczko – miasto, wykorzystywanej jako MWDK, była Gmina6. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16) 
1. 3. Stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy - Prawo wodne, 
wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia właściwemu 
organowi, tj. w przypadku Urzędu Staroście Nowosolskiemu.  
Burmistrz nie zgłaszał wyznaczenia MWDK Staroście Nowosolskiemu w 2017 r., 
2016 r. lub w okresie wcześniejszym. Miejsce to nie było wcześniej kąpieliskiem 
(Urząd nie występował w okresie wcześniejszym do Starosty Nowosolskiego z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 80-81) 

Burmistrz potwierdziła powyższe i wyjaśniła, że nadzorem nad MWDK zajmował się 
kierownik ww. referatu i wynikało to z jego niedopatrzenia. Zwróciła kierownikowi 
referatu uwagę, aby przestrzegał przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

MWDK funkcjonowało przed 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że 
uzasadnione było dokonanie zgłoszenia MWDK staroście, co pozwoliłoby temu 
organowi na aktualizację prowadzonej ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
zbadanym zakresie. 

                                                                                                                                       
4 Ustalonym zarządzeniem nr 120.9.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (ze zm.) 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm. 
6 Gmina była właścicielem gruntu pod wodami stojącymi (zbiornikiem wodnym), oraz gruntu rekreacyjno-wypoczynkowego 
usytuowanego przy ww. zbiorniku wodnym. 
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2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli 

 
2.1. Burmistrz wykonał badania jakości wody w MWDK w terminie nie 
wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania w 2016 r. 
oraz w 2017 r. (MWDK funkcjonowało od 1 lipca 2016 r. i 2017 r.) oraz jeden raz w 
trakcie jego funkcjonowania w 2016 r. i 2017 r. (MWDK funkcjonowało do 31 
sierpnia 2016 r. i 2017 r.), tj. zgodnie z zapisami art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo 
wodne.  

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 76-85, 91-92) 

2.2. W 2016 r. oraz w 2017 r. (do czasu kontroli NIK) nie wystąpiły sytuacje, aby 
wzrokowo stwierdzano zanieczyszczenia w ww. MWDK niekorzystnie wpływające 
na jakość wody i mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam 
osób. W związku z niewystępowaniem takich przypadków Burmistrz nie decydował 
o wykonaniu dodatkowych badań jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 91-92) 

Burmistrz wyjaśniła, że obserwacją MWDK zajmowali się pracownicy Urzędu 
sukcesywnie wyznaczani przez kierownika referatu w trakcie sezonów kąpielowych 
2016 r. i 2017 r., jednakże brak jest zapisów z tych obserwacji.  

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

2.3. Badania jakości wody były przeprowadzone w MWDK zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli7.  

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 86-87) 

2.4. Jakość wody w MWDK w 2016 r. i 2017 r. każdorazowo odpowiadała 
wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 86-87, 91-92) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE)  
w Nowej Soli w badanym okresie pobierali próbki wody z MWDK  
i przekazywali je do badań. Gmina otrzymywała z PSSE sprawozdania z badań oraz 
orzeczenia o jakości wody w MWDK. Burmistrz nie przekazywał do PSSE informacji 
o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody, z uwagi na 
to, że pracownicy Urzędu lub inne osoby nie zauważyły takich zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 80-81, 86-87, 91-92) 

2.6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły sytuacje, aby PSSE oceniła jakość 
wody w MWDK negatywnie (w związku z powyższym w Gminie nie była prowadzona 
przez PSSE kontrola urzędowa, tj. kontrola, o której mowa w art. 163 ust. 2 ustawy - 
Prawo wodne).  

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 80-81, 86-87, 91-92) 

                                                      
7 Dz.U. z 2016 r. poz.1602. 
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2.7. W związku z nieprzeprowadzaniem przez PSSE kontroli urzędowej Burmistrz 
nie występował do PSSE o przekazywanie informacji dotyczących oceny jakości 
wody w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81) 

2.8. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje, aby zaprzestano 
prowadzenia MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 91-92) 

2.9. W 2016 r. i w 2017 r. PSSE w Nowej Soli przeprowadziła dwie kontrole 
dotyczące stanu sanitarnego MWDK. Kontrole ww. nie wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 20-25) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
zbadanym zakresie. 

3. Prawidłowość prowadzenia działań profilaktycznych  
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli 

 
3.1. W badanym okresie Burmistrz dokonywał wraz z Policją analizy zagrożeń, w 
tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji.  

Pismem z 16.06.2016 r. Urząd poinformował Komendanta Powiatowego Policji w 
Nowej Soli (KPP) m.in. o funkcjonowaniu w okresie od 01.07.2016 r. do 30.08.2016 
r. na terenie Nowego Miasteczka MWDK. Pismem z 07.07.2017 r. Urząd 
poinformował KPP m.in. o funkcjonowaniu w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 
r. na terenie Nowego Miasteczka MWDK.  
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz turystów przebywających na 
terenie Gminy wnioskowano o zwiększenie w tych okresach i w tym miejscu 
częstotliwości patroli policyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

W 2016 r. na stronie internetowej Urzędu8 zamieszczono informację, iż Komendant 
Powiatowy Policji w Nowej Soli zaprasza w dniu 20.10.2016 r. mieszkańców Gminy 
Nowe Miasteczko na debatę dotyczącą bezpieczeństwa. W 2017 r. na ww. stronie 
internetowej Urzędu9 zamieszczono informację o zasadach zgłaszania zagrożeń 
bezpieczeństwa i zdarzeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 73-75) 

3.2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych10, zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych polega m.in. na prowadzeniu działań profilaktycznych i 
edukacyjnych, w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z 

                                                      
8 www.nowemiasteczko.pl (opublikowano 07.10.2016 r.) 
9 www.nowemiasteczko.pl (opublikowano 14.02.2017 r.) 
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
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wykorzystywaniem obszarów wodnych, w tym na prowadzeniu akcji edukacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

W Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających prowadzenie przez Burmistrza 
w kontrolowanym okresie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie 
uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, 
przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 91-92) 

Burmistrz potwierdziła powyższe i wyjaśniła, że akcje edukacyjne prowadzone były i 
są prowadzone na bieżąco w podległych Gminie placówkach edukacyjnych, które 
wielokrotnie w trakcie roku szkolnego podejmują działania mające na względzie 
bezpieczeństwo wychowanków, w tym informują dzieci i młodzież o zasadach 
bezpiecznego zachowania nad wodą. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

3.3. Urząd prowadził działania mające na celu informowanie 
i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących 
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób. Na stronie 
internetowej Urzędu11 zamieszczano m. in. zakładkę Pogodynka, zawierającą 
prognozę pogody, w tym informacje dotyczące w szczególności opadów deszczu, 
prędkości wiatru. Na stronie tej zamieszczono odnośniki m. in. do stron 
internetowych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej 
Policji w Nowej Soli. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli12 
zamieszczona była zakładka Prognoza niebezpiecznych zjawisk, zawierająca m.in. 
ostrzeżenia o porywistym wietrze. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19) 

3.4. Droga dojazdowa do MWDK była utwardzona, pozwalała na dojazd służb 
ratunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

3.5. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono regulamin MWDK 
zawierający m. in. zapisy dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego obszaru 
wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

(dowód: akta kontroli str. 53-62, 66, 88) 

Burmistrz wyjaśniła, że regulamin MWDK został sporządzony przy uwzględnieniu 
wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić na tego rodzaju akwenie oraz zaleceń z 
tym związanych. Został on sporządzony i podpisany przez Burmistrza przed 
sezonem 2015. Następnie została zamówiona tablica, na której znalazły się zapisy 
tego regulaminu. Tablicę umieszczono w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
tablicy zapisano: Kąpiel surowo wzbroniona. Dotyczy miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

Burmistrz wyjaśniła, że przed sezonami rozpoczynano przygotowania do otwarcia 
MWDK. Jednak z czasem okazywało się, że nie ma możliwości zatrudnienia 

                                                      
11 www.nowemiasteczko.pl 
12 www.powiat-nowosolski.pl/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk/ 
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ratowników. Dla bezpieczeństwa wprowadzono zakaz kąpieli. Tablica informacyjna 
została pozostawiona w MWDK przez nieuwagę.   

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

3.7. Przed rozpoczęciem sezonów kąpielowych, tj. w maju 2016 r. oraz w maju 2017 
wykonywano w MWDK m.in. oczyszczanie powierzchni dna obszaru 
przeznaczonego do pływania lub kąpieli z przedmiotów mogących spowodować 
skaleczenie lub inny wypadek. Sporządzano w tym zakresie dokumentację 
fotograficzną. 

(dowód: akta kontroli str. 26-48, 65) 

Burmistrz wyjaśniła, że czynności oczyszczania dna MWDK w 2016 r. i w 2017 r. 
były wykonywane przez pracowników gminnych bezpłatnie. Gmina nie ponosiła na 
ten cel dodatkowych wydatków spowodowanych powierzaniem tych prac osobom 
lub firmom zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

W okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. oraz w okresie od 30.06.2017 r. do 
31.08.2017 r. Gmina zamawiała usługę świadczoną przez inny podmiot dotyczącą 
wynajmu dwóch kabin sanitarnych, ich zainstalowania oraz obsługi w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 49-52) 

3.8. Informacje dotyczące MWDK były zamieszczane w kontrolowanym okresie na 
stronie internetowej Urzędu13. Na stronie tej umieszczono m.in. protokół kontroli 
MWDK przeprowadzonej przez PSSE w Nowej Soli z 19.07.2016 r., dokumenty 
PSSE pn. Bieżąca ocena jakości wody w MWDK z 30.06.2016 r. oraz z 30.06.2017 
r., dokument PSSE pn. Komunikat z 30.06.2017 r. o przydatności wody do kąpieli w 
MWDK. 

Informacji dotyczących MWDK nie zawarto na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu14, nie upowszechniano zasad korzystania z MWDK w inny 
sposób. 

(dowód: akta kontroli str. 67-71, 80-81) 

Burmistrz wyjaśniła, że za umieszczanie ogłoszeń na stronach odpowiedzialny jest 
informatyk Urzędu. Uznałam, że informacje dotyczące MWDK zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu są wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

3.9. Burmistrz wyjaśniła, że w 2018 r. Gmina nie będzie organizatorem MWDK, ani 
kąpieliska. W szczególności ze względów finansowych podjęta zostanie decyzja o 
likwidacji tego miejsca jako miejsca kąpielowego. Umieścimy tam oznaczenia o 
zakazie kąpieli. Nie będziemy ponosić wydatków m.in. na badania wody w tym 
miejscu, zatrudnianie ratowników. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż wskazane było prowadzenie wśród dzieci 
i młodzieży działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uświadamiania 
zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, tj. działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych15. 

                                                      
13 www.nowemiasteczko.pl 
14 www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczko 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
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W kontrolowanej działalności w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. W MWDK nie oznaczono głębokości wody.  
Było to niezgodne z zapisami § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i 
zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 
znaków informacyjnych i flag16, regulującymi zasady oznakowania głębokości wody 
w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

Burmistrz wyjaśniła m.in., że oznaczenia głębokości wody były kiedyś zamieszczone 
w MWDK, jednak zostały starte w wyniku upływu czasu i podczas przeprowadzania 
oględzin NIK były niewidoczne. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

2. W 2016 r. ani w 2017 r. nie zatrudniano w MWDK ratowników, co było niezgodne 
z zapisami art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych17, który stanowi, że do obowiązków 
zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy m. in. zapewnienie stałej 
kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. Ponadto było 
to niezgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 
stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego18. 
Paragraf 2 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że minimalna liczba ratowników dla 
MWDK wynosi 2 ratowników, tj. w przypadku Gminy łącznie w MWDK powinno być 
zatrudnionych co najmniej 2 ratowników wodnych w każdym z sezonów 
kąpielowych. 

Z notatki służbowej kierownika referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw 
środowiskowych Urzędu z 02.06.2017 r. wynika, że w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Nowej Soli poszukiwano chętnych osób do zatrudnienia ich w MWDK jako 
ratowników wodnych. Telefonowano również do ratowników wodnych 
zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosolskiego. Żaden ratownik nie był 
zainteresowany zatrudnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62, 72, 80-81, 91-92) 

Burmistrz wyjaśniła, że po usilnych poszukiwaniach ratowników w 2016 r. oraz w 
2017 r. nie znaleziono dwóch osób chętnych do zatrudnienia w MWDK. Nie 
zapewniliśmy w latach 2016-2017 nawet po jednym ratowniku w tym miejscu. W 
konsekwencji, w sezonach 2016 i 2017, było to miejsce niestrzeżone przez 
ratowników. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

3. Nie utworzono stanowiska do obserwacji MWDK, co nie odpowiadało zapisom art. 
5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych19. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 r. poz. 286. 
17 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
18 Dz. U. z 2012 r. poz. 108. 
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Burmistrz wyjaśniła, że nie utworzono odrębnego miejsca do obserwacji MWDK ze 
względu na brak środków w budżecie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

4. Podczas przeprowadzania oględzin w MWDK brak było wyposażenia tego 
miejsca w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i 
pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i 
artykuły sanitarne20, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. 
Brak było w MWDK: ratowniczej łodzi wiosłowej, żerdzi ratunkowych, liny 
asekuracyjnej, akustycznego sygnału alarmowego, jednej rzutki ratunkowej, lornetki, 
zestawów do nurkowania, masztu z kompletem flag. Brak było także sprzętu do 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, niektórych środków opatrunkowych21 i leków, 
określonych w załączniku do ww. rozporządzenia. Środki opatrunkowe nie były 
umieszczone w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku o miękkich wewnętrznych 
ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej, z uchwytami umożliwiającymi 
transport na ramieniu i na plecach (środki opatrunkowe umieszczono w plastikowym 
pojemniku).  

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

Burmistrz wyjaśniła m.in., że w MWDK zapewniono kilka sztuk podstawowego 
wyposażenia. Jednak nie był to sprzęt i wyposażenie określone w przepisach ww. 
rozporządzenia. Dodaję, że zakup tylko jednego plecaka ratunkowego z 
wyposażeniem spełniającym wymogi określone w przepisach ww. rozporządzenia to 
koszt co najmniej 10 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

5. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
przedmiotowej tablicy brak było: - nazwy MWDK, - zapisów dotyczących tego, jaki 
podmiot jest organizatorem MWDK, tj. zapisów dotyczących jego nazwy, adresu i 
numeru telefonu (na tablicy wpisany był numer telefonu komórkowego osoby do 
kontaktu), - adresu i numeru telefonu właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego kontrolującego MWDK, - zapisów o bieżącej ocenie jakości wody. 

Powyższe nie odpowiadało zapisom § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 
kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i 
miejsc wykorzystywanych do kąpieli22. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

Burmistrz wyjaśniła, że na tablicy informacyjnej umieszczono numer telefonu 
komórkowego bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej ze względów praktycznych. 
Brak informacji dotyczących kontaktu telefonicznego do Gminy i innych 
wymaganych zapisów był wynikiem przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

6. W MWDK brak było informacji o sposobie powiadamiania o wypadkach oraz 
numerów alarmowych, co nie odpowiadało zapisom art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

                                                      
20 Dz. U. z 2012 r. poz. 261. 
21 Z wyjątkiem: przylepca, plastrów z opatrunkiem, chust trójkątnych, koców termicznych, rękawiczek jednorazowych, nożyczek 

oraz 2 masek ochronnych (z wymaganych 6 sztuk w MWDK były 2 maski ochronne).    
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 2082. 
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18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych23. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62) 

Burmistrz wyjaśniła, że informacje o sposobie powiadamiania o wypadkach oraz 
informacje o numerach alarmowych, nie zostały zawarte w MWDK w wyniku 
przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
zbadanym zakresie.   
 
Uwzględniając fakt zakończenia sezonu kąpielowego w 2017 r., oraz podjęcia 
podczas kontroli NIK decyzji o nieprowadzeniu w tym miejscu przez Gminę w 2018 
r. MWDK lub kąpieliska, Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę 
usunięcia wszystkich oznaczeń i informacji z tego miejsca mogących wywoływać 
mylne przeświadczenie, że kąpiel w tym miejscu jest dozwolona i oznaczeniu tego 
miejsca znakiem zakazu Kąpiel zabroniona. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24 
(dalej: ustawa o NIK), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w 
terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Zielona Góra, dnia  23 listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

 

                                                      
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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