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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/115/2017 z dnia 24.07.2017 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica (dalej: Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Jaskulski, od 29.06.1994 r. Wójt Gminy (dalej: Wójt). 
(dowód: akta kontroli str. 1-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Gmina nie zapewniła w pełnym zakresie w kontrolowanym przez NIK okresie (2016 
r. i 2017 r.) bezpieczeństwa w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK), 
dla którego była organizatorem. W sezonie kąpielowym w 2016 r. zatrudniano w 
MWDK jednego ratownika, przy czym przepisy wymagały zatrudnienia co najmniej 
dwóch ratowników. W całym sezonie kąpielowym 2017 r. w MWDK nie było 
żadnego ratownika. Oględziny NIK wykazały, że nie wyposażono MWDK w sprzęt, 
leki i artykuły sanitarne, nawet podstawowe. Wykonano cztery badania jakości wody 
w MWDK, jednak w jednym przypadku nieterminowo. W 2016 r. państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny, oceniając jakość wody każdorazowo stwierdzał jej 
przydatność do kąpieli. W 2017 r. (do czasu kontroli NIK), pomimo pobrania próbek 
wody do badań i wykonania badań nie przekazano państwowemu powiatowemu 
inspektorowi sanitarnemu wyników tych badań w celu uzyskania ocen jakości wody 
w MWDK. W konsekwencji Gmina nie posiadała ocen o jakości wody w MWDK 
przed sezonem kąpielowym 2017 i w jego trakcie. 

 
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 miejsce 
o nazwie Zalew Świdnicki, zlokalizowane w Świdnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 147-148) 

                                                      
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.). 

Ocena ogólna2 
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W lipcu i sierpniu 2016 r. (w sezonie kąpielowym 2016) analizą jakości wody i 
utrzymaniem porządku w MWDK zajmował się Zakład Usług Komunalnych w 
Świdnicy. 

 

(dowód: akta kontroli str. 144-146, 149) 
W uchwale Rady Gminy Świdnica z 25.11.2016 r. w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu4 zapisano m.in., iż ww. jednostkę 
(GOSiR) wyposaża się w majątek, w szczególności w nieruchomości stanowiące 
teren przy Zalewie Świdnickim, położony na czterech działkach ewidencyjnych (w 
tym teren MWDK). Do zadań GOSiR należało w szczególności utrzymywanie i 
rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej (w tym MWDK) oraz organizowanie jej 
wykorzystania.  

W zakresie czynności pracownika GOSiR, tj. konserwatora urządzeń i obiektów, 
zapisano, że do jego obowiązków należy m. in. nadzorowanie MWDK i dbanie o 
porządek w MWDK w sezonie letnim. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-22) 

Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK nie zostały 
wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Urzędu5. Zadania ww. nie zostały 
przypisane żadnemu pracownikowi Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 23-40) 
Wójt wyjaśnił, że w 2016 r. całość spraw związanych z utworzeniem MWDK 
koordynował osobiście. Natomiast sprawy organizacyjno-sanitarne wykonywała na 
polecenie Wójta jednostka organizacyjna Gminy – Zakład Usług Komunalnych. W 
2017 r. całość spraw związanych z MWDK Wójt przekazał do innej jednostki 
organizacyjnej Gminy, tj. do GOSiR, którego dyrektor przypisał stosowne obowiązki 
konkretnemu pracownikowi tej jednostki (pracownikowi GOSiR).  

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

1.2. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 18 lipca  
2001 r. - Prawo wodne6 (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 MWDK.  

Właścicielem dwóch działek obejmujących jednostkę ewidencyjną Świdnica, 
wykorzystywanych jako MWDK była Gmina7. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-16) 
 
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 wyznaczenie takiego miejsca wymagało 
zgłoszenia Staroście Zielonogórskiemu. 
Wójt nie zgłaszał wyznaczenia MWDK Staroście Zielonogórskiemu w 2017 r.,  

                                                      
4 Uchwała nr XXX/174/2016 
5 Ustalonym w załączniku do zarządzenia nr 175/2016 Wójta Gminy Świdnica z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica (ze zm.) 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm. 
7 Gmina była właścicielem gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi (zbiornikiem wodnym), oraz gruntu rolnego 
przeznaczonego pod lokalizację obiektów rekreacji zbiorowej usytuowanego przy ww. zbiorniku wodnym, tj. odpowiednio 
działek nr 51/12 oraz 51/18.  



 

4 

 

2016 r. lub w okresie wcześniejszym. Miejsce to nie było wcześniej kąpieliskiem 
(Urząd nie występował w okresie wcześniejszym do Starosty Zielonogórskiego z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

Wójt wyjaśnił m. in., że zarówno on, jak i ówczesny Sekretarz Gminy nie odnaleźli 
przepisu nakazującego taki obowiązek. Żaden przepis bezpośrednio dotyczący 
kąpielisk i MWDK tej kwestii nie poruszał i nie przypuszczaliśmy, że może to być 
uregulowane w Prawie wodnym. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

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

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo wodne, zorganizowanie MWDK 
wymaga m.in. zgody właściciela wody. Zbiornik wykorzystywany jako MWDK jest 
wodą płynącą. Właścicielem wody płynącej jest Skarb Państwa (art. 10 ust. 3 ww. 
ustawy). Gmina powinna zatem uzyskać zgodę Skarbu Państwa, reprezentowanego 
przez marszałka województwa lub regionalny zarząd gospodarki wodnej, na 
utworzenie MWDK. 

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

Urząd nie zgłosił zamiaru wyznaczenia MWDK Staroście Zielonogórskiemu i nie 
uzyskał zgody właściciela wody na utworzenie MWDK. 

 

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli 

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

Koszty badań jakości wody w 2016 r. były ponoszone przez Gminę, natomiast w 
2017 r. przez GOSiR. 

(dowód: akta kontroli str. 95-123, 125-136, 147-148) 

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 Wójt nie podejmował 
decyzji o wykonaniu dodatkowych badań jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 95-123, 147-148) 

Wójt wyjaśnił, że podejmował decyzji o wykonaniu badań jakości wody z tytułu 
ewentualnych zanieczyszczeń MWDK, ponieważ takie sytuacje nie wystąpiły i nie 
było takiej potrzeby. Na cotygodniowych naradach z kierownictwem Gminy nie było 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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żadnych sygnałów o zanieczyszczeniach, przeciwnie - informowano o dobrych 
parametrach związanych z wodą i otoczeniem MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

2.3. Badania jakości wody były przeprowadzone przez upoważniony podmiot 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. 95-123) 

2.4. Jakość wody badanej przez upoważniony podmiot w MWDK w 2016 r. i 2017 r. 
każdorazowo odpowiadała wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia, przy czym w 2017 r. nie uzyskano z PSSE dwóch ocen jakości wody w 
MWDK. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-123) 

2.5. Gmina otrzymywała z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w 
Zielonej Górze sprawozdania z badań wody (próbek pobieranych w MWDK) oraz 
oceny jakości wody w MWDK. Gmina posiadała dwie oceny jakości wody w MWDK 
z 2016 r., nie posiadała dwóch ocen jakości wody z 2017 r. 

Wójt 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. 95-123) 

2.6. 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. 95-123) 

2.7. W związku z nieprzeprowadzaniem przez PSSE kontroli urzędowej Wójt nie 
występował do PSSE o przekazywanie informacji dotyczących oceny jakości wody 
w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 95-123) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 95-123, 147-148) 

2.9. W 2017 r. PSSE w Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę dotyczącą oceny 
stanu sanitarnego MWDK – przestrzegania przepisów określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne. Kontrola ww. nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 57-61) 

 W 2016 r. PSSE w Zielonej Górze nie przeprowadzała kontroli sanitarnej MWDK. 

 (dowód: akta kontroli str. 149) 

 

 

 

                                                      
8 Dz.U. z 2016 r. poz.1602. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Badanie jakości wody w 2016 r. przeprowadzono w terminie wcześniejszym niż 
14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania (pobranie próbek nastąpiło 
16.06.2016 r., MWDK funkcjonowało od 01.07.2016 r.), tj. niezgodnie z art. 34d ust. 
1 ustawy - Prawo wodne. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-123, 125-136) 

Kierownik ZUK oświadczyła m. in., że pomimo ustaleń z firmą pobierającą próbki 
wody do badań, że próbki wody mają być pobrane nie wcześniej niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem sezonu kąpielowego, firma ta pobrała próbki 16.06.2016 r. Nie mamy 
wpływu na terminy pobierania próbek do badań.  

(dowód: akta kontroli str. 150) 

Wójt wyjaśnił, że badanie zlecono w terminie odpowiednim, natomiast nie mieliśmy 
wpływu na to, w jakim konkretnym dniu poboru próbki wody dokona wykonujący 
zlecenie. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

2. Stosownie do art. 34d ust. 3 ustawy Prawo wodne, organizator miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli niezwłocznie przekazuje właściwemu państwowemu 
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań jakości wody oraz informacje 
o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. 

Nie przekazano PSSE w Zielonej Górze wyników badań wody pobranej z MWDK 
przed sezonem kąpielowym 2017 oraz wody pobranej z MWDK podczas sezonu 
kąpielowego 2017. W konsekwencji Gmina nie posiadała oceny jakości wody 
pobranej z MWDK przed sezonem kąpielowym 2017 oraz oceny jakości wody 
pobranej z MWDK podczas sezonu kąpielowego 2017.  

(dowód: akta kontroli str. 95-123, 125-136, 141, 147-148) 

Dyrektor GOSiR oświadczył, że powyższe wynika z tego, że GOSiR przejął zadania 
związane z MWDK od początku 2017 r. i zajmuje się MWDK od początku 2017 r. 
Pobierano próbki wody do badań i dokonywano badań tych próbek, jednak przez 
moje przeoczenie nie występowaliśmy w 2017 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Górze o dokonanie ocen jakości wody w MWDK. 
Podczas obecnej kontroli NIK przesłaliśmy do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Górze protokoły pobierania próbek oraz sprawozdania 
z badań i prosiliśmy o sporządzenie ocen jakości wody w 2017 r., tj. przed sezonem 
kąpielowym 2017 i w trakcie sezonu kąpielowego 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 142-143) 

Wójt wyjaśnił, że miał informację o pozytywnych badaniach wody wykonanych 
dwukrotnie w 2017 r., natomiast nie wiedział, że GOSiR nie potwierdził wyników w 
Sanepidzie. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzała badania jakości wody 
w MWDK dwukrotnie w 2016 r., oraz w 2017 r., przy czym jedno z czterech ww. 
badań było przeprowadzone nieterminowo. Gmina nie posiadała dwóch ocen jakości 
wody w MWDK z 2017 r. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

 
3.1. W badanym okresie Wójt dokonywał 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 dniu 01.07.2017 r. sporządzono dokument pn. Analiza zagrożeń miejsca 
przeznaczonego do kąpieli pn. Zalew Świdnicki, zawierający zapisy, że został on 
opracowany w związku z zapisami art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Analiza była 
prowadzona przez dyrektora GOSiR, konserwatora - opiekuna MWDK, 
przedstawiciela Policji. Opisano w tym dokumencie m. in. identyfikację zagrożeń, 
sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. 

(dowód: akta kontroli str. 64-69) 

3.2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych9, zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych polega m.in. na prowadzeniu działań profilaktycznych i 
edukacyjnych, w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z 
wykorzystywaniem obszarów wodnych, w tym na prowadzeniu akcji edukacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

W 2016 r. przeprowadzono w ww. zakresie w Gminie dla dzieci szkolnych apel i 
pogadankę, natomiast w 2017 r. apel, pogadankę oraz uświadamianie zagrożeń 
związanych z pobytem nad wodą na zajęciach z pływania przeprowadzone przez 
ratownika. O zagrożeniach związanych z pobytem nad wodą dzieci były 
informowane również przez ratownika przeprowadzającego zajęcia z pływania. 

(dowód: akta kontroli str. 147-148) 

Wójt wyjaśnił, że w Gminie był realizowany w tych latach program Bezpieczna 
szkoła. W ramach tego programu realizowane były instruktaże podczas lekcji 
wychowania fizycznego w trakcie wyjazdów dzieci i młodzieży na basen w Zielonej 
Górze, odbywała się edukacja na godzinach wychowawczych w szkołach, Wójt 
występował publicznie i przekazywał te informacje w różnych formach (poprzez 
Internet, podczas apeli na koniec roku szkolnego itp.). 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

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 Urzędu10 zamieszczano m. in. ostrzeżenia meteorologiczne o 
możliwości wystąpienia na terenie Gminy niebezpiecznych zjawisk pogodowych np. 
silnego wiatru.  

(dowód: akta kontroli str. 62-63) 

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

(dowód: akta kontroli str. 41-48) 

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
10 www.swidnica.zgora.pl 
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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. 41-48) 

3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
tablicy zapisano m.in.: Miejsce wykorzystywane do kąpieli Zalew Świdnicki. 
Kąpielisko niestrzeżone. 

(dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt wyjaśnił, że w 2017 r., mimo usilnych i różnorodnych starań, nie było 
możliwości zatrudnienia ratownika, dlatego znalazł się tam taki zapis. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

3.7. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, tj. w czerwcu 2017 r., 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. 139-140, 149, 153-155) 

Wójt wyjaśnił, że również w 2016 r. dokonywano oczyszczania powierzchni dna 
MWDK, czynności te wykonywali ratownicy WOPR z Zielonej Góry pod 
kierownictwem Prezesa WOPR w Zielonej Górze. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

Gmina zamawiała usługę świadczoną przez inny podmiot dotyczącą wynajmu 
kabiny sanitarnej, jej zainstalowania oraz obsługi w MWDK 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. 
Ponadto w okresie od 3 lipca do 7 sierpnia 2017 r. osoba fizyczna, na podstawie 
umowy zlecenia z 01.07.2017 r., świadczyła usługę polegającą na sprawowaniu 
nadzoru i bieżącej kontroli funkcjonowania MWDK.    

(dowód: akta kontroli str. 90-93, 124) 

3.8. Informacje dotyczące MWDK były zamieszczane w kontrolowanym okresie na 
stronie internetowej Urzędu11. Na stronie tej 30.06.2017 r. umieszczono m.in. 
informację, że teren wokół zbiornika wodnego i zaplecze sanitarno-higieniczne 
zostały przygotowane do użytkowania. Z powodu braku ratowników uprasza się o 
zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż głębokość wody zwiększa się dość 
szybko – w miejscach najgłębszych wynosi nawet 4 metry. Ponadto zawarto 
informację, że poszukiwany jest ratownik wodny do podjęcia pracy w tym MWDK. 

 (dowód: akta kontroli str. 94) 
3.9. Z umowy zawartej 29.06.2016 r. pomiędzy Gminą i WOPR wynika, że w okresie 
od 1 do 31 lipca 2016 r. WOPR zobowiązał się świadczyć obsługę ratowniczą w 
MWDK za wynagrodzeniem 2.400 zł brutto. W okresie tym w MWDK zatrudniano 
jednego ratownika. 

Z umowy zawartej 01.08.2016 r. pomiędzy Gminą i Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
wynika, że w sierpniu 2016 r. WOPR zobowiązał się świadczyć obsługę ratowniczą 
w MWDK za wynagrodzeniem 2.400 zł brutto. W umowie nie określono liczby 
ratowników wodnych zapewniających w tym okresie stałą kontrolę obszaru wodnego 

                                                      
11 www.swidnica.zgora.pl 
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w MWDK. Z dokumentacji Urzędu nie wynikało, ilu ratowników było zatrudnionych w 
MWDK w sierpniu 2016 r. 

Z informacji uzyskanej podczas kontroli NIK z WOPR Województwa Lubuskiego w 
Zielonej Górze wynika, że obsługę ratowniczą w sierpniu 2016 r. w ww. MWDK 
świadczył jeden ratownik. 

W dniu 30.06.2017 r. na stronie internetowej Urzędu12 opublikowano informację, że 
Gmina poszukuje ratownika wodnego do pracy w MWDK. W Urzędzie znajdował się 
projekt umowy z zapisami dotyczącymi zapewnienia obsługi ratowniczej w 2017 r. 
(od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.). Umowa ta nie została podpisana i w ww. 
okresie nie zatrudniano ratowników w MWDK. Zapisy dotyczące poszukiwania 
ratowników do obsługi MWDK w 2017 r. znajdowały się m. in. w protokołach z narad 
Wójta z pracownikami Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy 
(w tym z dyrektorem GOSiR) z maja, czerwca, lipca i sierpnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 41-55, 70-89, 137-138, 151-152) 

3.10. Odnośnie planów związanych z prowadzeniem przez Gminę MWDK w 2018 r. 
Wójt Gminy wyjaśnił m. in., że przypuszczalnie Gmina zrezygnuje z prowadzenia 
MWDK, w związku z zaostrzonymi przepisami prawa, niemożliwymi do spełnienia 
przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

W działalności kontrolowanej 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 flag13, regulującymi zasady 
oznakowania głębokości wody w MWDK. 

 (dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt potwierdził powyższe i wyjaśnił, że w tej sprawie Gmina polegała na 
współpracy z WOPR.  W 2017 r. WOPR w Zielonej Górze zajmował się w Gminie 
zorganizowaniem MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 153-161) 

2. W 2017 r. (w lipcu i sierpniu) nie zatrudniano w MWDK ratowników, natomiast w 
lipcu i sierpniu 2016 r. zatrudniano w MWDK jednego ratownika. 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 wodnego14. 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. 41-55, 70-89, 137-138) 

Wójt wyjaśnił m.in., że nie znaleziono na sezon 2016 r. dwóch ratowników i na 
sezon 2017 r. żadnych ratowników, z którymi Gmina mogłaby zawrzeć umowę.  

(dowód: akta kontroli str. 56) 

                                                      
12 www.swidnica.zgora.pl 
13 Dz. U. z 2012 r. poz. 286. 
14 Dz. U. z 2012 r. poz. 108. 
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3. Nie utworzono stanowiska do obserwacji MWDK, co nie odpowiadało zapisom art. 
5 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt potwierdził powyższe i wyjaśnił, że ze względu na lokalne uwarunkowania 
(niewielki obszar wyznaczony do kąpieli, usytuowanie stanowiska ratowniczego na 
wzniesieniu) byłoby to marnotrawstwem publicznych środków, oraz utrudniałoby 
działania ratownicze. 

(dowód: akta kontroli str. 156-161) 

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 sanitarne15, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. 
Brak było ratowniczej łodzi wiosłowej, koła ratunkowego z linką nietonącą, liny 
asekuracyjnej, akustycznego sygnału alarmowego, rzutek ratunkowych, lornetki, 
zestawów do nurkowania, masztu z kompletem flag, sprzętu medycznego, leków i 
artykułów sanitarnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt po przeprowadzonych w dniu 25.07.2017 r. oględzinach wyjaśnił m. in., że w 
sezonie kąpielowym 2016 Gmina zawarła umowę z WOPR i wszelkie artkuły 
sanitarne, medyczne, sprzęt ratunkowy, itd. wymagane przepisami były zapewnione. 
W związku z brakiem ratowników w 2017 r. nie ma możliwości wystawienia bez 
dozoru w tym miejscu specjalistycznego sprzętu. Gmina podczas sezonu 
kąpielowego 2017 jest w stałym kontakcie z WOPR w Zielonej Górze, który w 
przypadku znalezienia ratowników podpisze stosowną umowę z Gminą i wówczas 
ratownicy będą mieli zapewnioną całość sprzętu i wyposażenia ratowniczego, 
medycznego itp. 

(dowód: akta kontroli str. 56) 

5. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
przedmiotowej tablicy brak było zapisów dotyczących bieżącej oceny jakości wody. 
Powyższe nie odpowiadało zapisom § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli16. 

(dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt wyjaśnił, że miał informację o pozytywnych badaniach wody wykonanych 
dwukrotnie w 2017 r., natomiast nie wiedział, że GOSiR nie potwierdził wyników w 
Sanepidzie. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 156-161) 

6. W MWDK brak było informacji o sposobie powiadamiania o wypadkach oraz 
numerów alarmowych, co nie odpowiadało zapisom art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych. 

                                                      
15 Dz. U. z 2012 r. poz. 261. 
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 2082. 



 

11 

 

(dowód: akta kontroli str. 41-48) 

Wójt wyjaśnił, że w trakcie kontroli NIK (po przeprowadzonych w dniu 25.07.2017 r. 
oględzinach) wydał polecenie bezzwłocznego uzupełnienia zapisów na tablicy 
informacyjnej umieszczonej w miejscu wykorzystywanym do kąpieli o zapisy 
dotyczące sposobów powiadamiania o wypadkach poprzez podanie numerów 
alarmowych.  

(dowód: akta kontroli str. 56) 

7. W MWDK nie został wydzielony brodzik dla dzieci. Nie odpowiadało to zapisom § 
2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w 
sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów 
znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag17.  

(dowód: akta kontroli str. 138-152) 

Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie Gmina polegała na współpracy z WOPR.  W 2017 r. 
WOPR w Zielonej Górze zajmował się w Gminie zorganizowaniem MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 153-161) 

W kontrolowanym okresie przez dwa z czterech miesięcy nie zapewniono kontroli 
MWDK przez ratowników wodnych, natomiast w dwóch miesiącach kontrolę tego 
obszaru wodnego sprawował tylko jeden ratownik. W 2017 r. brak było w MWDK 
sprzętu ratunkowego i pomocniczego, urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych 
oraz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych. Dokonywano natomiast 
przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego 2016 i 2017 oczyszczania dna w MWDK. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, a także 
uwzględniając fakt zakończenia sezonu kąpielowego w 2017 r., oraz działania 
podjęte podczas kontroli i złożone deklaracje, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli18 (dalej: ustawa o NIK), w przypadku zorganizowania w 2018 r. MWDK, 
wnosi o: 

1. Terminowe przeprowadzanie badań jakości wody w MWDK. 

2. Niezwłoczne przekazywanie wyników badań jakości wody do PSSE celem 
uzyskania ocen jakości wody. 

3. Umieszczanie w MWDK wymaganych oznaczeń i informacji. 

4. Zapewnienie stałej kontroli MWDK przez dwóch ratowników wodnych. 

5. Zapewnienie w MWDK wymaganego wyposażenia. 

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. 

                                                      
17 Dz. U. z 2012 r. poz. 286. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 i 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 29 listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 


