
 
 

 
 

 
 
LZG.411.004.14.2017 
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 Sławomir Wiśniewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/86/2017 z dnia 07 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Lubsku (dalej: Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Lech Jan Jurkowski, Burmistrz Lubska od 8 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 93-94) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina zapewniła bezpieczeństwo w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 
Każdorazowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, 
stwierdzał jej przydatność do kąpieli. Dokonywano oczyszczania powierzchni dna 
przeznaczonego do pływania lub kąpieli i zapewniono obecność wymaganej liczby 
ratowników. 
Miejsce wykorzystywane do kąpieli nie zostało jednakże prawidłowo oznakowane, 
nie zapewniono również kompletnego wyposażenia ratowników w sprzęt ratunkowy 
 i pomocniczy.  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

1.1. Na terenie Gminy funkcjonuje jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli (dalej 
zwane MWDK)3, jest to zbiornik retencyjny Stara Woda - Białków (nazwa 
zwyczajowa „Zalew Nowiniec”), położony na terenie miejscowości Białków. Lustro 
wody ma powierzchnię  2,87 ha, głębokość wody w najgłębszym miejscu wynosi ok 
3,5 m, linia brzegowa ma długość około 90 mb. Właścicielem  wody i gruntu 
przyległego do zbiornika jest Gmina. 

(dowód: akta kontroli str. 106-114) 
1.2. Decyzją z dnia 23 września 2016 r.4 Burmistrz  oddał w trwały zarząd gminnej 
jednostce organizacyjnej - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  w Lubsku 

                                                      
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. 

4 Nr RN.6844.1.2016 

Ocena ogólna2 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

 

(dalej MOSiR)  nieruchomość położoną na terenie przyległym do zbiornika, wraz  
z obiektami stanowiącymi zaplecze sanitarne MWDK  i  drogą  dojazdową . 
W marcu 2017 r. Gmina przekazała MWDK5  w użyczenie działkę zajęta pod 
zbiornik wodny wraz z pozostałym terenem przyległym do zbiornika. Zgodnie  
z treścią  porozumienia,  MOSiR zobowiązał się do wykorzystywania MWDK i terenu 
przyległego dla celów kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, do 
zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym oraz do ponoszenia 
kosztów jego utrzymania. 
                                                           (dowód: akta kontroli str. 191-208, 297-298) 
1.3. Przed przekazaniem MOSIR nieruchomości w użyczenie zadania w zakresie 
gospodarowania ww. nieruchomością wykonywał Naczelnik Wydziału Geodezji 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, a od dnia 1 lipca 2016 r. – Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lubsku. 
                                                                (dowód: akta kontroli str. 3-105) 
1.4. Zamiar wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie został zgłoszony 
Staroście Żarskiemu stosownie do art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo wodne6.  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że:  Rozpoczęcie 
działalności naszego miejsca wykorzystywanego do kąpieli datuje się na rok 2013 
(…) W związku z tym, że art. 123a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne wszedł w życie 31 grudnia 2015 r. nie dokonywano zgłoszenia tego obiektu 
w rozumieniu tego przepisu. Ponadto przepisy przejściowe ustawy z dnia 16 grudnia 
2015 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne 
i niektórych innych ustaw nie nakładały obowiązku dokonania zgłoszenia 
właściwemu organowi przez organizatora . 

(dowód: akta kontroli str. 74,80) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, względy celowościowe  uzasadniają  dokonanie 
przed kolejnym sezonem  zgłoszenia MWDK Staroście Żarskiemu, co pozwoli temu 
organowi na aktualizację prowadzonej ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli oraz na dokonanie oceny prawidłowości organizacji MWDK z punktu 
widzenia przepisów ustawy Prawo wodne. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

 

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

2.1. W roku  2016 MWDK funkcjonowało w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.  Przed 
rozpoczęciem sezonu, w dniu 21 czerwca 2016 r.,  pracownicy    Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach (PSSE) przeprowadzili kontrole MWDK,  
w trakcie której pobrane  zostały również  próbki wody do badań. Kolejne próbki 
wody do badań pobrane zostały na zlecenie Gminy  w dniu 2 sierpnia 2016 r. 
W 2017 roku pobranie próbek miało miejsce 20 czerwca (rozpoczęcie sezonu 
nastąpiło w dniu 1 lipca 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 115--118,120-125,131, 240-247) 

                                                      
5 Na mocy porozumienia z dnia 21 marca 2017 r., nr RN.6845.25.2017 
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
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2.2. Próbki wody do badań  pobierali pracownicy PSSE w Żarach, a badania 
przeprowadzane zostały w laboratorium PSSE w Zielonej Górze. Każdorazowo 
jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością 
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli7. Burmistrz wyegzekwował 
od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przekazanie informacji 
dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. W każdym 
przypadku państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydał ocenę o przydatności 
wody do kąpieli.  

(dowód: akta kontroli str.129, 131,247) 
2.3. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje, w których - po wzrokowym 
stwierdzeniu zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody  
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób - Burmistrz 
zadecydował o wykonaniu badania jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 336-337) 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wzrokowa ocena zanieczyszczeń dokonywana 
była każdego dnia przez ratowników WOPR, jednakże czynności tej nie 
dokumentowano.  

(dowód: akta kontroli str. 338-339) 

Stosownie do art. 34d ust 1 ustawy Prawo wodne, organizator miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody każdorazowo  
w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających 
na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam 
osób.  

W ocenie NIK, czynność ta powinna być dokonywana w sposób udokumentowany 
np. poprzez wpisy w dziennikach prowadzonych przez ratowników, co pozwoli 
zarządzającemu MWDK na prowadzenie skutecznego nadzoru w tym zakresie. 

 
2.4. W czerwcu  2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. pracownicy PSSE w Żarach 
przeprowadzili kontrole które objęły swoim zakresem przedmiotowym stan 
sanitarno-techniczny MWDK. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 115-118, 240-243) 

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

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

 

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

3.1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest ogrodzone i prowadzi do niego droga 
asfaltowa stanowiąca dogodny dojazd do trasy Lubsko-Nowogród Bobrzański.  Na 
ogrodzeniu, w pobliżu wejść na teren MWDK, zamieszczone zostały banery na 
których zamieszczone zostały niektóre informacje wymagane8 przepisem  
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji 

                                                      
7 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  
8 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. 
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kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli9.  

(dowód: akta kontroli str. 315-316, 320) 
3.2. Na tablicy  przy stanowisku obserwacyjnym ratowników oraz na  drzwiach 
pomieszczenia dla ratowników podano informacje dotyczące zasad korzystania  
z miejsca wykorzystywanego do kąpieli i ograniczeń w korzystaniu z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli, przy czym nie zamieszczono wszystkich informacji  
wymaganych stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych10 -  

(dowód: akta kontroli str. 315-316, 334-335) 
3.3. W MWDK zostały wytyczone strefy dla umiejących i nieumiejących pływać. Nie 
wydzielono brodzika dla dzieci. Wyposażenie11 MWDK nie spełniało wszystkich 
wymagań zawartych w § 2 ust. 2 pkt 1 -  9 oraz  w załączniku do 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 sanitarne12. 

(dowód: akta kontroli str. 315-318) 
3.4.Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne zostały umieszczone w metalowej 
walizce o miękkich wewnętrznych ścianach, zaopatrzonej w uchwyt umożliwiający 
transport walizki w rękach i oznakowanej krzyżem św. Andrzeja, spełniającej 
wymagania określone w § 3 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. 148) 
3.5. W okresie objętym kontrola Gmina zawarła dwie umowy z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubuskiego na obsługę  
w zakresie bezpieczeństwa wodnego na terenie zalewu Nowiniec13. Do wykonania 
umowy WOPR oddelegował ratowników posiadających wymagane uprawnienia. 
Oględziny przeprowadzone w toku kontroli potwierdziły obecność ratowników 
wodnych na terenie MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 132-186,261-296,315-316) 

3.6. W okresie objętym kontrolą dokonano oczyszczania powierzchni dna obszaru 
przeznaczonego do pływania lub kąpieli. W 2017 r. zadanie powyższe zlecono 
Firmie Pomoc Drogowa T.D.14, zakres umowy obejmował między innymi 
oczyszczenie dna miejsca wykorzystywanego do kąpieli, korytowanie plaży, 
oczyszczenie linii brzegowej i wymianę piasku. W 2016 r. obowiązki w zakresie 
utrzymania porządku na terenie MWDK powierzono osobie fizycznej.15 

(dowód: akta kontroli str. 186 -189, 304-308) 

3.7. 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), formalnej analizy zagrożeń, w tym 
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
                                                      
9 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
10 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
11 Ratownicze łodzie wiosłowe, koło ratunkowe z linką nietonącą, żerdzie ratunkowe, lina asekuracyjna o długości minimum 80 

m na kołowrotku lub w zasobniku linowym, akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena, rzutki 
ratunkowe, lornetka, zestaw do nurkowania, maszt wraz z kompletem flag. 

12 Dz.U. z 2012 r., poz. 261. 
13 Umowa  z  23 czerwca 2016 r. nr 58/16 i z 28 czerwca 2017 r. nr OSIR.V.2012.1.2017 
14 Umowa z dnia 14 czerwca 2017 r. 
15 Umowa z dnia 18 lipca 2016 r., nr RK.2151.1.2016 
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wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji. Stan przygotowania MWDK do sezonu oraz kwestie bezpieczeństwa 
kapiących były omawiane podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lubsku.   
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zatrudnieni ratownicy informowali i ostrzegali 
mieszkańców o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących 
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, poprzez 
zamieszczanie informacji na temat panującej temperatury powietrza i wody oraz 
wywieszenie odpowiedniej flagi ostrzegawczej  

(dowód: akta kontroli str. 336, 340)) 
3.8. W 2016 i 2017 r. Gmina zorganizowała we współpracy z Państwową Straż 
Pożarną w Lubsku oraz Komisariatem Policji w Lubsku akcje „Bezpieczne Wakacje”, 
podczas których dzieciom przekazano miedzy innymi informacje o zasadach 
zachowania na akwenach wodnych oraz udzielania pomocy osobom znajdującym 
się w wodzie. Ponadto w sierpniu 2017 r., w ramach realizacji zadań publicznych, 
zaplanowano akcję „Każde Dziecko Pływa”.  

(dowód: akta kontroli str. 309-314) 
 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1) na terenie MWDK zarządzający nie umieścił obowiązkowych informacji o:  
-  sposobie powiadamiania o wypadkach i numerach alarmowych (art. 5 ust. 1 pkt 3 
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych);  
- adresie i numerze telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
kontrolującego miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz o bieżącej ocenie jakości 
wody ( § 4 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu 
oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli); 
2) wbrew obowiązkowi wynikającemu z treści art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zarządzający 
MWDK nie wyznaczył brodzika dla dzieci; 
3) na bojach brak było tabliczek z informacją o głębokości wody, o których mowa  
w przepisie § 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 flag16; 
4) wyposażenie  MWDK nie spełniało wszystkich wymagań zawartych w § 2 ust. 2 
oraz w załączniku do 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. Ratownicy nie posiadali bowiem łodzi ratowniczej, żerdzi ratunkowych 
oraz jednego kompletu zestawu do nurkowania. W zakresie wyposażenia w sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne stwierdzone braki dotyczyły: ssaka ręcznego, 
masek tlenowych dla dorosłego i dziecka, rezerwuaru tlenowego, wąsów tlenowych, 
reduktora tlenowego, butli tlenowej, opaski elastycznej opatrunku na głowę, szyny 
usztywniającej, worków na odpady, sprayu na oparzenia i środka do dezynfekcji rąk 
oraz mniejszej, niż wymagana, liczby gazy jałowej, opasek elastycznych, rękawiczek 
i masek ochronnych oraz środka do dezynfekcji.  
W zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt 1) - 4) Zastępca Burmistrza w swoich 
wyjaśnieniach zadeklarował, że w 2018 r. podjęte zostaną działania mające na celu 
wyeliminowanie tych nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 315-318, 340) 

                                                      
16 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
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MWDK zostało oznakowane poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu 
łatwo dostępnym, które jednak nie zawierały wszystkich wymaganych informacji. 
Wydzielono strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, natomiast nie 
wyznaczono brodzika. Wyposażenie  ratowników w sprzęt ratunkowy i pomocniczy 
nie było kompletne. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli17 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

1. Właściwe oznakowanie i wyposażenie  miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

2. Dokonanie zgłoszenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli Staroście Żarskiemu. 

V. 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 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 wykonania 
wniosków pokontrolnych 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 20 września  2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Sławomir Wiśniewski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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