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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/109/2017 z dnia 10.07.2017 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin (dalej: Urząd lub 
Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Cezary Bekisz, od 05.07.1994 r. Burmistrz Świebodzina (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), tj. plaży 
gminnej w Nowym Dworku nad Jeziorem Paklicko, dla którego była organizatorem. 
W dwóch ww. sezonach kąpielowych nie zatrudniono ratowników wodnych do 
kontroli tego miejsca. Nie wyposażano MWDK w sprzęt, leki i artykuły sanitarne, 
nawet podstawowe. Wykonywano badania jakości wody w MWDK, jednak w jednym 
przypadku nieterminowo. Powyższe wynikało z nieterminowego wykonania przez 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego prawidłowo zaplanowanych 
przez Urząd badań. 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 miejsc 
wykorzystywanych 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 
wydzielone miejsce nad Jeziorem Paklicko, tj. plaża gminna w Nowym Dworku. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 70-77, 97-98) 
Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK nie zostały 
wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Urzędu (zagadnieniami tymi 
zajmował się Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - WGKiM) oraz nie 
zostały przypisane żadnemu pracownikowi Urzędu (zagadnieniami tymi zajmowała 
się do 16.10.2016 r. inspektor, a od 17.10.2016 r. podinspektor w ww. Wydziale).  

(dowód: akta kontroli str. 9-22, 127-128) 

                                                      
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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Kierownik WGKiM wyjaśnił, że uznano, iż prowadzenie MWDK jest to sprawa 
doraźna, mająca na celu zaspokojenie wniosku rad sołeckich Jordanowa, 
Gościkowa i Nowego Dworku, dotyczącego korzystania z miejsca kąpielowego w 
Nowym Dworku w sezonach letnich. W zakresach czynności pracowników Urzędu 
Miejskiego w Świebodzinie znajduje się zapis o następującej treści: ”Sumienne i 
staranne wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania Wydziału’’, w którym mieści się wg mnie 
zagadnienie nadzoru nad MWDK. Z tych względów nie zamieszczono 
przedmiotowych zapisów w regulaminie organizacyjnym Urzędu ani w zakresach 
czynności pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

1. 2. Stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca  
2001 r. - Prawo wodne4 (dalej: ustawa Prawo wodne), wyznaczenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia właściwemu organowi,  
tj. w przypadku Urzędu Staroście Świebodzińskiemu.  
Pismem z 19.05.2016 r. Burmistrz zgłosił wyznaczenie MWDK Staroście 
Świebodzińskiemu. Poinformował, iż grunt pokryty wodami w MWDK stanowi 
własność Skarbu Państwa, gospodaruje nim Marszałek Województwa Lubuskiego 
(Marszałek), natomiast grunt nad brzegiem jeziora w MWDK jest własnością Skarbu 
Państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Świebodzin (PGL Lasy Państwowe). Starosta Świebodziński postanowieniem z 
16.06.2016 r. zobowiązał Burmistrza do uzupełnienia do 30.06.2016 r. ww. 
zgłoszenia o kopię aktualnej mapy ewidencyjnej, oraz o oświadczenie o zgodności 
planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Terminowo, tj. w załączeniu do 
pisma z 29.06.2016 r. adresowanego do Starosty Świebodzińskiego, Urząd 
uzupełnił przedmiotowe zgłoszenie o kopię aktualnej mapy ewidencyjnej oraz 
oświadczenie, że planowane utworzenie MWDK jest zgodne z postanowieniami 
rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Warty5, oraz Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry6. 

(dowód: akta kontroli str. 23-28) 

1.3. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy - 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 329 w obrębie ewidencyjnym Nowy Dworek (gruntu pod 
wodami płynącymi Jeziora Paklicko) wykorzystywanej jako MWDK jest Skarb 
Państwa, a zarządzającym jest Marszałek. Właścicielem działki nr 13 w obrębie 
ewidencyjnym Nowy Dworek (gruntu) wykorzystywanego jako MWDK jest Skarb 
Państwa, a zarządzającym jest PGL Lasy Państwowe. 

W dniu 25.06.2015 r. Gmina zawarła ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez 
Marszałka umowę dotyczącą oddania Gminie w użytkowanie do 14.06.2025 r. 
części ww. gruntu (działki nr 329 w obrębie Nowy Dworek) o powierzchni 1.260 m² 
na cele przedsięwzięć związanych z działalnością służącą uprawianiu turystyki i 
rekreacji. W dniu 26.04.2017 r. zwarto pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. 
5 Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 810 
6 M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451 (plan został zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22.02.2011 r.) 



 

4 

 

reprezentowanym przez Marszałka umowę dotyczącą oddania Gminie w 
użytkowanie do 26.04.2027 r. części ww. gruntu (działki nr 329 w obrębie Nowy 
Dworek) o powierzchni 1.610 m², w tym w celu m. in. budowy i posadowienia w 
gruncie jeziora pomostu drewnianego o powierzchni całkowitej 376 m² (poprzednia 
umowa zawarta w tej sprawie, tj. ww. umowa z 25.06.2015 r. obowiązywała do 
25.04.2017 r.). 

W dniu 30.04.2015 r. Gmina zawarła ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem 
Świebodzin umowę dzierżawy od 01.05.2015 r. przez Gminę gruntu leśnego o 
powierzchni 0,0473 ha, tj. będącego częścią działki ewidencyjnej nr 13, obrębu 
ewidencyjnego 0013 Nowy Dworek, z przeznaczeniem do celów rekreacyjnych na 
miejsce plażowe przy kąpielisku Jeziora Paklicko. Aneksem nr 1 do ww. umowy 
(obowiązującym od 01.01.2017 r.) określono m.in., iż przedmiotem umowy jest 
wydzierżawienie gruntu (części ww. działki) o powierzchni 0,1289 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 23-48, 66-69) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Stosownie do treści art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych7, za zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych (poza terenami parków narodowych lub 
krajobrazowych oraz poza terenami, na których prowadzona jest działalność w 
zakresie sportu i rekreacji) odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz, 
prezydent miasta – zarządzający obszarem wodnym. Natomiast art. 5 ust. 1 ww. 
ustawy stanowi m.in., że zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym 
umieszcza, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące zasad korzystania z 
wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego 
obszaru wodnego.  

Burmistrz nie ustalał w 2017 r., 2016 r. ani w okresie wcześniejszym zasad 
korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z 
wyznaczonego obszaru wodnego, tj. regulaminu miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. W Urzędzie brak było zarządzeń Burmistrza, uchwał Rady Miejskiej w 
Świebodzinie w sprawie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 
ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

W MWDK na tablicy informacyjnej znajdowały się m. in. następujące zapisy: 
Niestrzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli w Nowym Dworku. Uwaga: 
kąpiesz się na własne ryzyko. Dzieci do lat 6 (odręcznie poprawiono na: Dzieci do 
lat 16), mogą korzystać z miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-53, 127-128) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że Burmistrz uznał, że prowadzenie przez Urząd MWDK 
jest to sprawa przejściowa i nie wydał zarządzenia, ani nie przygotował uchwały 
Rady Miejskiej w tym zakresie. Uważał, że zapis na tablicy informacyjnej  
z wyszczególnieniem „Niestrzeżone miejsce”, „Kąpiesz się na własne ryzyko”, 
„Dzieci do lat 16 mogą korzystać z miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej” są wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

W 2015 r. Urząd zawarł z Marszałkiem (właścicielem wód) umowę dotyczącą 
użytkowania przez Gminę gruntu pod wodami Jeziora Paklicko przeznaczonego na 
zorganizowanie MWDK oraz z Nadleśnictwem Świebodzin (właścicielem gruntu) 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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umowę dotyczącą wydzierżawienia przez Gminę gruntu nad Jeziorem Paklicko 
przeznaczonego na zorganizowanie MWDK. W 2016 r. Urząd zgłosił zamiar 
wyznaczenia MWDK Staroście Świebodzińskiemu. Do czasu kontroli NIK Burmistrz, 
ani Rada Miejska w Świebodzinie nie ustali jednak regulaminu MWDK, który 
określałby m.in. zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 
ograniczenia w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

 
2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscach 
wykorzystywanych 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. 
(MWDK funkcjonowało od 1 czerwca) oraz jeden raz w trakcie jego funkcjonowania 
w 2016 r. i 2017 r. (MWDK funkcjonowało do 31 sierpnia), tj. zgodnie z zapisami art. 
34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Nie przeprowadzono natomiast takiego badania 
przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 78-91) 

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 badań jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 127-128) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że pracownicy Urzędu i osoba fizyczna sprawująca 
nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w MWDK w 2016 r. i w 2017 r. (z 
osobą tą Urząd zawierał w 2016 r. i w 2017 r. umowy zlecenia w ww. zakresie) 
obserwowali stan czystości MWDK. W związku z brakiem wystąpienia 
zanieczyszczeń nie dokumentowano takich obserwacji na piśmie. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

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 kąpieli8. 

(dowód: akta kontroli str. 78-96) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 78-96, 99-106) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE)  
w Świebodzinie w badanym okresie pobierali próbki wody do badań z MWDK  
i przekazywali je do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 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. 127-128) 

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 

                                                      
8 Dz.U. z 2016 r., poz.1602. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

 

przez PSSE kontrola urzędowa, tj. kontrola, o której mowa w art. 163 ust. 2 ustawy - 
Prawo wodne).  

(dowód: akta kontroli str. 78-96, 99-106, 127-128) 

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. 127-128) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 127-128) 

2.9. W 2016 r. i w 2017 r. PSSE w Świebodzinie przeprowadzała kontrole dotyczące 
stanu sanitarnego MWDK. Kontrole ww. nie wykazały nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 70-77) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W MWDK nie przeprowadzono badania jakości wody przed dniem rozpoczęcia jego 
funkcjonowania w 2017 r. Przeprowadzono je po rozpoczęciu funkcjonowania tego 
miejsca w 2017 r., co było niezgodne z zapisami art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo 
wodne9. 

(dowód: akta kontroli str. 49-53, 84-87, 92-98) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że w 2017 roku, w piśmie Urzędu Miasta do Sanepidu 
było napisane, że MWDK będzie funkcjonować od 16.06.2017 r. Badania jakości 
wody zostały zlecone przez Urząd Sanepidowi 29.05.2017 r. Urząd nie odpowiada 
za opóźnienia, które wystąpiły w Sanepidzie. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

Gmina przeprowadzała badania jakości wody w MWDK dwukrotnie w 2016 r. oraz w 
2017 r., jednak jedno badanie w 2017 r. przeprowadzono, z przyczyny niezależnych 
od Gminy, po rozpoczęciu funkcjonowania tego miejsca Woda w MWDK 
każdorazowo była przydatna do kąpieli. 

3. Prawidłowość prowadzenia działań profilaktycznych  
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli 
3.1. W badanym okresie Burmistrz dokonywał z Policją i innymi podmiotami 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 2016 r. Urząd poinformował Komendanta Powiatowego Policji w 
Świebodzinie (KPP) m. in. o uruchomieniu w miejscowości Nowy Dworek 
niestrzeżonego MWDK na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r., oznakowaniu 
tego miejsca tablicą informacyjną, oraz o funkcjonowaniu plaży gminnej w 

                                                      
9 Dwie próbki do badań pobrano w MWDK 21.06.2017 r., natomiast MWDK funkcjonowało stosownie do treści pisma Urzędu 

adresowanego do PSSE od 16.06.2017 r., a stosownie do zapisów zawartych na tablicy informacyjnej umieszczonej w 
MWDK funkcjonowało od 01.06.2017 r. (próbek do badań nie pobrano i badania nie wykonano przed rozpoczęciem 
funkcjonowania MWDK w 2017 r.). 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa  

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

 

miejscowości Wilkowo10 i o zatrudnieniu w tym miejscu ratownika. Pismem z 2017 r. 
poinformowano KPP o funkcjonowaniu na terenie Gminy w 2017 r. trzech miejsc 
wyznaczonych do kąpieli, w tym jednego, którym zarządza Gmina i dwóch, którymi 
zarządzają inne podmioty11. 

W 2016 r. na stronie internetowej Urzędu12 zamieszczona była informacja, iż Policja 
(w tym świebodzińska) tworzy mapę zagrożeń i organizuje spotkania  
z mieszkańcami. W spotkaniu, które odbyło się świebodzińskiej komendzie Policji 
uczestniczyli m. in. samorządowcy, strażnicy gminni, szef sanepidu. Wcześniej takie 
spotkania odbywały się w gminach Powiatu Świebodzińskiego. W 2017 r. na stronie 
internetowej Urzędu13 zamieszczona była informacja o zasadach zgłaszania 
informacji do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przy pomocy stron 
internetowych lubuskiej komendy Policji, komendy miejskiej lub komendy 
powiatowej Policji. Informacje dotyczące powyższego zagadnienia były 
zamieszczane również na stronie internetowej Powiatu Świebodzińskiego oraz 
Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98, 107-111, 115) 

3.2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych14, zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych polega m.in. na prowadzeniu działań profilaktycznych i 
edukacyjnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń 
związanych z 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. 115, 127-128) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że nie prowadzono akcji edukacyjnych dla dzieci  
i młodzieży. Uznano, że MWDK jest to miejsce do korzystania z kąpieli dla 
młodzieży pozaszkolnej i osób dorosłych z terenów wiejskich, o czym informowani 
byli sołtysi i rady sołeckie pobliskich wsi (Jordanowo, Gościkowo, Nowy Dworek), bo 
to na ich postulaty uruchomiono MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

3.3. Burmistrz 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 Urzędu15 zamieszczano m. in. ostrzeżenia meteorologiczne, 
zawierające prognozy dotyczące w szczególności wystąpienia burz z opadami 
deszczu, porywistego wiatru, opadów gradu. 

(dowód: akta kontroli str. 112-114) 

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

(dowód: akta kontroli str. 49-53) 

                                                      
10 Zarządzającym tym miejscem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie. 
11 tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie oraz Ośrodek Wypoczynkowy Nowy Dworek z siedzibą w Świebodzinie. 
12 www.swiebodzin.eu/okolice_najblizsze (wersja archiwalna) 
13 www.swiebodzin.eu  
14 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
15 www.swiebodzin.eu  
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3.5. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK nie zamieszczono regulaminu MWDK, 
tj. zapisów dotyczących zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 
ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

(dowód: akta kontroli str. 49-53, 127--128) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że regulamin MWDK nie był ustalony zarządzeniem 
Burmistrza lub uchwałą Rady Miejskiej. Uznano, że ustawiona w miejscu widocznym 
tablica informacyjna jest wystarczającą informacją. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
tablicy zapisano: Niestrzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli w Nowym 
Dworku. Na tablicy zamieszczono zapis dotyczący bieżącej oceny jakości wody 
(zapisano: Bieżąca ocena jakości wody. 28.06.2017. Woda przydatna do kąpieli). 

(dowód: akta kontroli str. 49-53) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że tablica informacyjna MWDK była umieszczona już  
w 2016 r. Urząd nie poszukiwał w 2016 r. ani w 2017 r. ratowników do obsługi tego 
miejsca, informując, że osoby kąpią się na własną odpowiedzialność. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

3.7. Z oświadczenia sołtysa wsi Jordanowo złożonego kontrolerowi NIK wynika, że 
przed rozpoczęciem sezonów kąpielowych, tj. w maju 2016 r. oraz w maju 2017 r. 
sołtys, członkowie OSP oraz mieszkańcy trzech wsi wykonywali w ww. MWDK, tj. na 
plaży gminnej w Nowym Dworku nad Jeziorem Paklicko 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. 116-126) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że prace ww. wykonano w 2016 r. oraz w 2017 r. 
bezpłatnie, w czynie społecznym przez OSP i chętnych mieszkańców pobliskich wsi. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

W okresach od 1 czerwca do 31 sierpnia w latach 2016 r. i 2017 r. obowiązywały 
dwie umowy zawarte przez Gminę z jednym zleceniobiorcą, które dotyczyły 
pełnienia przez ww. zleceniobiorcę stałego nadzoru nad utrzymaniem czystości i 
porządku w MWDK. Ponadto Gmina w ww. okresach dwukrotnie zamawiała usługę 
świadczoną przez inny podmiot dotyczącą wynajmu kabiny sanitarnej, jej 
zainstalowania oraz obsługi w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 54-60) 

3.8. Zasady korzystania z MWDK nie były zamieszczane w kontrolowanym okresie 
m. in. na stronach internetowych Urzędu16, ani na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu17, nie upowszechniano zasad korzystania z MWDK w inny 
sposób. 

(dowód: akta kontroli str. 127-128) 
Kierownik WGKiM wyjaśnił, że MWDK funkcjonowało głównie na użytek 
mieszkańców wsi Jordanowo, Gościkowo i Nowy Dworek, na postulaty których 
uruchomiono MWDK w Nowym Dworku, dlatego nie zachodziła potrzeba 
rozpowszechniania informacji o MWDK na całą gminę. 

                                                      
16 www.swiebodzin.eu (poprzednio strona internetowa www.swiebodzin.eu/okolice_najblizsze - wersja archiwalna zawierająca 

informacje m. in. z 2016 r.) 
17 www.bip.swiebodzin.eu 
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(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

3.9. Pismem z 10.10.2017 r. adresowanym do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Świebodzinie (OSiR) Burmistrz poinformował m. in., że w związku ze zmianami 
ustawy - Prawo wodne, wchodzącymi w życie z dniem 01.01.2018 r. MWDK w 
miejscowości Nowy Dworek (prowadzone dotychczas przez Gminę) będzie musiało 
funkcjonować jako kąpielisko. Konieczne będzie wyposażenie kąpieliska w 
odpowiednią infrastrukturę, boje wyznaczające strefy kąpieli, zatrudnienie 
ratowników, zakup torby z wyposażeniem medycznym oraz pięciokrotne badanie 
wody. Burmistrz zobowiązał ww. pismem dyrektora OSiR do przejęcia i prowadzenia 
obsługi tego miejsca jako kąpieliska. W załączeniu do ww. pisma podano, iż koszt 
roczny utrzymania MWDK to kwota 13.000 zł, natomiast koszt roczny utrzymania 
kąpieliska to kwota 33.335 zł  

(dowód: akta kontroli str. 61-65 

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 ww. ustawy. 

 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. W MWDK nie wyznaczono strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, brak 
było boi i pasa bezpieczeństwa, nie wydzielono brodzika dla dzieci, nie oznaczono 
głębokości wody.  

Powyższe było niezgodne z zapisami § 2 ust. 1 i 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 flag18, który stanowi, że strefy dla umiejących i 
nieumiejących pływać oraz brodzik w MWDK oznacza się odpowiednio: - strefy dla 
nieumiejących pływać bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami 
(pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa, - strefy dla umiejących 
pływać bojami (pławami) w kolorze żółtym, - brodzik dla dzieci bojami (pławami) w 
kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra 
wody do dna. Ponadto było to niezgodne z zapisami § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia 
regulującym zasady oznakowania głębokości wody w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 49-53) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że nie wyznaczono stref, uznając że jest to miejsce w 
głównej mierze do rekreacji, a zapis na tablicy informacyjnej dla kąpiących się jest 
wystarczający. Brak boi, pasa bezpieczeństwa, brodzika dla dzieci, oznaczenia 
głębokości wody wynikał także z powyższego, oraz z tego, że nie było tam w 
sezonach kąpielowych ratowników i nie miałby kto pilnować wyposażenia tego 
miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

2. W 2016 r. ani w 2017 r. nie zatrudniano w MWDK ratowników, co było niezgodne 
z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r. poz. 286. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego19. 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-53, 115) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że nie zatrudniano w 2016 r. ani w 2017 r. ratowników w 
tym miejscu. Uznano, że tablica informacyjna zawiera wystarczający zapis, tj. zapis 
o ryzyku korzystania z kąpieli na własną odpowiedzialność. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

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 wodnych20. 

(dowód: akta kontroli str. 49-53) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że w budżecie Gminy na 2016 r. ani na 2017 r. nie 
zabezpieczono środków finansowych na utworzenie stanowiska do obserwacji 
MWDK. Miejsce to miało funkcjonować jako niestrzeżone, dlatego nie utworzono 
miejsca obserwacji dla ratowników. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

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 sanitarne21, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. W 
szczególności brak było w MWDK: ratowniczej łodzi wiosłowej, koła ratunkowego, 
liny asekuracyjnej, rzutek ratunkowych, masztu z kompletem flag. Brak było także 
sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych określonych w załączniku do 
ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-53) 

Kierownik WGKiM wyjaśnił, że miało być to miejsce wykorzystywane głównie do 
rekreacji nad wodą. Ograniczone środki finansowe nie pozwalały na zakup sprzętu 
ratunkowego i pomocniczego, urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz 
sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych. 

(dowód: akta kontroli str. 129-133) 

Uwzględniając fakt zakończenia sezonu kąpielowego w 2017 r., oraz działania 
podjęte podczas kontroli, w tym dotyczące podjęcia decyzji o nieprowadzeniu przez 
Gminę MWDK w 2018 r. i zobowiązaniu OSiR w Świebodzinie do prowadzenia tego 
miejsca od 2018 r. jako kąpieliska, Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na 
potrzebę zapewnienia skutecznego nadzoru nad przekazaniem przez Urząd MWDK 
do OSiR w Świebodzinie i prowadzeniem tego miejsca jako kąpieliska przez OSiR w 
Świebodzinie. 

 

                                                      
19 Dz. U. z 2012 r. poz. 108. 
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
21 Dz. U. z 2012 r. poz. 261. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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W kontrolowanym okresie nie zapewniono kontroli MWDK przez ratowników 
wodnych, brak było w MWDK sprzętu ratunkowego i pomocniczego, urządzeń 
sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzętu medycznego, leków i artykułów 
sanitarnych. Dokonywano natomiast przed rozpoczęciem sezonów kąpielowych 
oczyszczania dna w MWDK. 

 

VI. 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 Kontroli22 
(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. 

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 09.11.2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ocena cząstkowa  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


