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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. 

Kontrolerzy 1. Zdzisław Szafrański, główny specjalista, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/111/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. 

2. Tomasz Przybysz, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/92/2017 z dnia 
7 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice (dalej: 
Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Małgorzata Janina Sendecka – Burmistrz Miasta Małomice. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Gmina nie w pełni zapewniła bezpieczeństwo w miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli (dalej: MWDK). Wprawdzie zatrudniono ratowników posiadających 
przeszkolenie WOPR lub podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 
wodnego, a państwowy powiatowy inspektor sanitarny każdorazowo, oceniając 
jakość wody, stwierdzał jej przydatność do kąpieli, jednakże nie zapewniono w pełni 
oznakowania MWDK oraz wystąpiły braki w zakresie wyposażenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsc wykorzystywanych do kąpieli  

Na terenie Gminy od 2015 r. funkcjonuje jedno MWDK3 położone nad zbiornikiem 
wodnym w Małomicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Właścicielem wody jest 
Skarb Państwa, a przyległego gruntu Gmina Małomice. 

W latach 2016-2017 Gmina Małomice zgłaszała Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Żaganiu wyznaczenie MWDK, natomiast o wyznaczeniu 
MWDK nie poinformowała właściwego starosty. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż nie dokonano takiego zgłoszenia z powodu braku takiej 
wiedzy. Gmina stała na stanowisku, iż wystarczającym jest zgłoszenie miejsca 

                                                           
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, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

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. 

Ocena ogólna
2
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wykorzystywanego do kąpieli do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Żaganiu, co czyniono. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 18-20) 

Gmina zawarła w dniu 4 października 2016 r. z Marszałkiem Województwa 
Lubuskiego, reprezentującym Skarb Państwa, umowę nr 65/2016, której 
przedmiotem było oddanie Gminie do użytkowania obiektu o nazwie „Zbiornik 
w Małomicach – mała retencja”, stanowiącego własność Skarbu Państwa, dla celów 
niezbędnych do prowadzenia działalności służącej uprawianiu rekreacji i turystyki.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-17) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że uzasadnione jest dokonanie, przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu, zgłoszenia MWDK Staroście, co pozwoli temu 
organowi na aktualizację prowadzonej ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  
1. Burmistrz Małomic organizując w 2016 r. miejsce wykorzystywane do kąpieli, 

nie uzyskał zgody właściciela wody, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 7a 
ustawy Prawo wodne.  
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Gmina Małomice w 2016 r. zwróciła się do 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o zgodę na zorganizowanie 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Jednak przeciągające się procedury 
dotyczące ustalenia zapisów umowy (określających zakres użytkowania przez 
Gminę zbiornika wodnego) spowodowały opóźnienie w jej podpisaniu. Gmina 
zorganizowała ww. miejsce przez podpisaniem umowy z uwagi na oczekiwania 
mieszkańców, a także żeby wyeliminować niebezpieczeństwo kąpieli 
mieszkańców w niedozwolonym miejscu (glinianki przy ul. Pruszkowskiej). 
Ponadto zostały już przeprowadzone rozmowy z WOPR w sprawie 
zabezpieczenia ratowniczego miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

Działania podejmowane przez Gminę  przy wyznaczaniu miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli nie były w pełni prawidłowe. Gmina nie dokonała bowiem zgłoszenia 
właściwemu organowi wyznaczenia MWDK oraz nie uzyskała zgody właściciela 
wody na zorganizowanie ww. miejsca w sezonie w 2016 r. Gmina posiadała taką 
zgodę w sezonie w 2017 r. 

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli oraz rzetelność i terminowość 
realizacji obowiązków sprawozdawczych 

2.1. W latach 2016-2017 roku przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK, Urząd 
zlecał firmie Ekosystemy-JT Teterycz Jerzy pobranie z ww. miejsca próbek wody 
oraz przeprowadzenie ich badania w zakresie mikrobiologicznym. Pobranie próbek 
wody nastąpiło odpowiednio w dniach 18 maja 2016 r. oraz 19 czerwca 2017 r., 
a badanie jakości wody zakończono odpowiednio w dniach: 21 maja 2016 r. 
i 22 czerwca 2017 r. Jakość wody badana była również w trakcie funkcjonowania 
MWDK (badania zlecono firmie Ekosystemy-JT Teterycz Jerzy, pobranie próbek 
wody nastąpiło w dniach 27 lipca 2016 r. i 9 sierpnia 2017 r.).  

W każdym przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał 
ocenę o przydatności wody do kąpieli. Odpowiadała ona wymaganiom określonym 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ustalona 
nieprawidłowość 
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w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli4. 

W protokołach pobrania próbek oraz w sprawozdaniach z badań próbek wody 
wskazano m.in.: miejsce pobierania próbek wody, datę pobrania próbek oraz ich 
przyjęcia do badań, stan próbki, datę zakończenia badań, informacje o braku sinic, 
makrolag oraz zanieczyszczeń, wskaźniki oraz metody referencyjne na podstawie 
których badano jakość wody. Jakość wody badana była w oparciu o parametry 
i metody referencyjne wskazane w tabeli nr 1, część A załącznika nr 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 21-34, 96-98) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, w MWDK dokonywana była ocena wzrokowa 
jakości wody. Sekretarz wyjaśnił, iż przeprowadzał ją osobiście około 3 razy 
w tygodniu w trakcie trwania sezonu. Ocena nie jest dokumentowana. W latach 
2016 i 2017 nie miała miejsca sytuacja stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie 
wpływających na jakość wody. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

Powiatowy inspektor sanitarny nie przeprowadzał w MWDK kontroli urzędowej, 
o której mowa w art. 34d ust. 6 oraz 163 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 21-34) 

W lipcu 2016 i 2017 r. w MWDK zostały przeprowadzone przez pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu kontrole, które objęły 
swoim zakresem przedmiotowym m.in. stan sanitarno-porządkowy terenu, 
infrastrukturę oraz oznakowanie terenu MWDK. Ww. kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 36-50) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Gmina w latach 2016-2017 przeprowadzając badania jakości wody przed 
rozpoczęciem funkcjonowania MWDK, naruszyła termin wskazany w art. 34d 
ust. 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym m.in. organizator miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 
14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania.  
Próbki wody do ww. badań pobrano 18 maja 2016 r. oraz 19 czerwca 2017 r., 
badania zostały przeprowadzone odpowiednio w dniach: 18 – 21 maja 2016 r. 
i 19 – 22 czerwca 2017 r. Tymczasem MWDK uruchomiono w 2016 r. z dniem 
1 lipca, zaś w 2017 r. z dniem  7 lipca. 

(dowód: akta kontroli str. 21-34, 51-54) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż rozpoczęcie funkcjonowania MWDK Gmina 
zaplanowała na odpowiednio 31 maja 2016 r. i 4 czerwca 2017 r. r. jednakże w 
związku z trudnościami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa 
korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przez ratowników 
wodnych, rozpoczęcie sezonu kąpielowego we wskazanym terminie okazało 
się niemożliwe i faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania kąpieliska nastąpiło 
odpowiednio w dniu 1 lipca 2016 r. i 7 lipca  2017. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 92) 

                                                           
4 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  
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W 2016 i 2017 r. Gmina przeprowadziła badania jakości wody w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli przed rozpoczęciem jego funkcjonowania z 
naruszeniem terminu wymaganego ustawą Prawo wodne. Każdorazowo badana 
woda była przydatna do kąpieli. 

3. Prawidłowość prowadzenia działań profilaktycznych 
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli 

3.1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli nie jest ogrodzone, droga dojazdowa jest 
utwardzona. Zapewniono przejezdność do MWDK samochodów służb ratownictwa 
medycznego. Na terenie MWDK w miejscu łatwo dostępnym umieszczono tablicę 
informacyjną, która zawierała m.in. informacje wymagane5 przepisem § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji 
kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli6, za wyjątkiem bieżącej oceny jakości wody. 
Zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag7 
w MWDK przy pomocy bojek wytyczone zostały strefy dla umiejących 
i nieumiejących pływać, za bojami występuje pas bezpieczeństwa, wydzielono także 
brodzik dla dzieci.  
Ponadto utworzone zostało stanowisko do obserwacji miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. Na tablicy umieszczonej w MWDK, podano informacje dotyczące numerów 
alarmowych, sposobów powiadamiania o wypadkach. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-65) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła razem z Policją i Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym lub innymi podmiotami, które uzyskały 
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami uprawnionymi 
do wykonywania ratownictwa wodnego), analizy zagrożeń, w tym identyfikacji 
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących 
obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. W latach 
objętych kontrolą Gmina we współpracy z Policją oznakowała miejsce 
niebezpieczne gdzie zwyczajowo w okresie letnim kąpią się ludzie (glinianka przy ul. 
Pruszkowskiej). 

 (dowód: akta kontroli str. 18-20, 66-70) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż brak ww. analizy wynikał z braku instytucjonalnych 
możliwości Urzędu oraz faktu, iż informacje o miejscach  niebezpiecznych Gmina 
otrzymywała z komisariatu Policji w Szprotawie. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 

3.3. W latach 2016-2017 Gmina nie prowadziła żadnych akcji edukacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 95) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż wynikało to z faktu iż wystarczające w tym względzie są 
działania podejmowane przez placówki oświatowe. Gmina przeprowadzi 

                                                           
5 Napis „miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwa, nazwa, adres i numer telefonu organizatora miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli, adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce 
wykorzystywane do kąpieli, bieżąca ocena jakości wody, informacja o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli 
zostało zorganizowane. 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
7 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
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w przyszłym roku akcję informującą młodzież i dzieci o zasadach zachowania się na 
obszarach wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 

3.4. Burmistrz Małomic w celu zapewnienia stałej kontroli obszaru wodnego przez 
ratowników wodnych, posiadających zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
ratowników wodnych, zawarła umowy8 z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Wodnym Województwa Lubuskiego oraz z ratownikami. Ratownicy sprawowali 
kontrolę w MWDK w okresie 25, 26 czerwca, 1 lipca - 4 września 2016 r. oraz 8 lipca 
do 5 września 2017 r. Liczba zatrudnionych ratowników odpowiadała wymogom 
określonym w § 2 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 
stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego9. 

(dowód: akta kontroli str. 71-82, 99, 100-101) 

3.5. Burmistrz Małomic wyposażyła MWDK w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny 
oraz leki i artykuły sanitarne. Wyposażenie MWDK spełniało wymagania wynikające 
z zapisów rozporządzenia 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 sanitarne10 za wyjątkiem brakujących: wiosłowej 
łodzi ratowniczej i jednego zestawu do nurkowania.  

(dowód: akta kontroli str. 66-68) 

3.6. Obszar dna czyszczony był każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż samo czyszczenie dna i przygotowanie kąpieliska nie 
jest udokumentowane. W trakcie sezonu ratownicy na bieżąco monitorują stan plaży 
oraz samego kąpieliska. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 55-56, 83-87) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W MWDK nie oznaczono głębokości wody poprzez zamieszczenie tabliczek 
informujących na bojach, co stanowiło naruszenie przepisu § 2 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. 
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz 
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag11. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż boje umieszczone na kąpielisku są niewielkich 
rozmiarów, co uniemożliwia naniesienie na nie danych o głębokości w sposób 
widoczny dla wchodzących do wody. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 58-65, 66-70) 

2. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w MWDK brak było informacji 
dotyczących bieżących badań wody. Stanowi to naruszenie § 4 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji 
kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str., 58-65) 
                                                           
8
 Umowy z dnia 25.06.2016 r., i 07.07.2017 r. 

9 Dz.U. z 2012 r., poz. 108. 
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 286. 
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Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż nie zamieszczono ww. informacji przez nieuwagę. 

(dowód: akta kontroli str., 55-56) 

W trakcie kontroli na ww. tablicy informacyjnej zamieszczono bieżącą 
informację na temat jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 66-70) 

3. Na tablicy informacyjnej brak było informacji dotyczących zasad korzystania 
z wyznaczonego obszaru wodnego oraz ograniczeń w korzystaniu z ww. 
miejsca. Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych12. 

(dowód: akta kontroli str. 57-65) 

Sekretarz Gminy wyjaśniając przyczynę niezamieszczenia ww. informacji 
poinformował m.in., iż Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli na zbiorniku wodnym Małomice nie zamieszczono przez nieuwagę. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 55-56) 

W trakcie kontroli na. tablicy informacyjnej znajdującej się na plaży 
zamieszczono Regulamin korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
na zbiorniku wodnym Małomice, który zawierał ww. informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 66-70) 

4. Gmina nie zapewniła wyposażenia ww. miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
w ratowniczą łódź wiosłową oraz zestaw do nurkowania dla drugiego ratownika. 
Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 pkt 1 i 8 rozporządzenia 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 sanitarne13.  
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż Gmina nie posiada odpowiedniej łodzi. Łódź którą 
posiada jest przestarzała. Jej ciężar utrudniałby lub wręcz uniemożliwiał 
podjęcie szybkiej akcji ratunkowej. W przypadku zestawu do nurkowania 
Sekretarz poinformował, iż był przekonany że jeden zestaw jest wystarczający  

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 55-56, 66-70) 

W trakcie oględzin przeprowadzonych 11 lipca 2017 r. stwierdzono brak 
w MWDK wyposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych 
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne  

(dowód: akta kontroli str. 57-65) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., iż brak wyposażenia wynikał z faktu, iż w dniu 
oględzin była bardzo zła pogoda, zimno, nie było warunków do kąpieli.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

5.  W Urzędzie brak jest umów zwartych z WOPR lub ratownikami 
potwierdzających zapewnienie kontroli MWDK przez ratowników wodnych 
w dniu 7 lipca 2017 r. 
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, do obowiązków 

                                                           
12 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
13 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
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zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnienie stałej 
kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 71-82) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił iż w przypadku 2017 r. ustalanie warunków umów z 
ratownikami trwało dłużej niż zaplanowano. Dlatego umowy zawarto w dzień 
rozpoczęcia funkcjonowania miejsca wyznaczonego do kąpieli, tj. 7 lipca 
2017 r.14 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 55-56, 88-89) 

W trakcie oględzin przeprowadzonych 11 lipca 2017 r. stwierdzono brak w 
MWDK ratowników.  

(dowód: akta kontroli str. 57-65) 

Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., iż w dniu oględzin, brak ratowników na 
kąpielisku wynikał z faktu, iż była bardzo zła pogoda, zimno, nie było warunków 
do kąpieli.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

 

Podjęte przez Gminę działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w 
miejscach wykorzystywanych do kąpieli nie były w pełni prawidłowe. MWDK nie 
zostało w pełni oznakowane. Osoby korzystające z MWDK nie zostały 
poinformowane o bieżącej ocenie jakości wody oraz zasadach korzystania 
i ograniczeniach w korzystaniu z MWDK. Informacje powyższe zostały dopiero 
uzupełnione w trakcie kontroli NIK. Ponadto nie oznaczono głębokości wody, 
a w zakresie wyposażenia stwierdzono braki.  

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli15, wnosi o: 

1. Zgłoszenie właściwemu organowi wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

2. Terminowe przeprowadzanie badań wody w miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli. 

3. Zapewnienie prawidłowego oznakowania miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

4. Zapewnienie kontroli ratowników wodnych przez cały okres funkcjonowania 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli.  

5. Prawidłowe wyposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.  
 

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

                                                           
14 Okres obowiązywania umowy od 08.07.2017 r. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy 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 uwagi i wykonania wniosków 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 4 października 2017 r.  

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Tomasz Przybysz 

inspektor kontroli państwowej. 

 

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

 

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

podpis Podpis 


