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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/90/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Rzepinie (dalej: Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Sławomir Franciszek Dudzis, od 1 grudnia 2014 r. Burmistrz Rzepina (Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 3, 108) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina zapewniła w kontrolowanym okresie bezpieczeństwo w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK). Każdorazowo państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, stwierdzał jej przydatność do kąpieli. 
Zapewniono kontrolę tego miejsca przez ratowników i wyposażono ich w odpowiedni 
sprzęt. Corocznie dokonywano oczyszczania powierzchni dna MWDK. Stwierdzone 
nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie MWDK. 
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

1.1. Na terenie Gminy funkcjonowało jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli3 – 
wydzielone miejsce nad jeziorem Długie, położone na terenie miasta Rzepin. 
Właścicielem wody i przyległego gruntu jest Gmina. Zadania dotyczące zagadnień 
objętych niniejszą kontrolą NIK zostały przypisane referatowi Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (referatowi OŚGKiD) Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 95-105) 
1.2. Regulamin MWDK został ustalony w załączniku do zarządzenia Burmistrza z 
15.07.2015 r.4 Zapisano w nim m.in., że: - właścicielem MWDK jest Gmina, - jest 
ono czynne codziennie od godz. 9.00 do godz. 17.00 (przerwa od godz. 13.00 do 
13.30), - flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, - flaga czerwona oznacza 

                                                      
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). 

4 Zarządzenie nr ROO.0050.48.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Długim w Rzepinie. 
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zakaz kąpieli, - brak flagi oznacza, że kąpielisko jest niestrzeżone, - MWDK 
nadzorowane jest przez ratowników. 

W związku z tym, że właścicielem wody oraz przyległego do MWDK gruntu jest 
Gmina, nie występowano do innych podmiotów o uzyskanie zgody na 
zorganizowanie MWDK.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-7) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
1. Stosownie do art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne5, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia 
właściwemu organowi, tj. w przypadku Urzędu Staroście Słubickiemu. Urząd nie 
zgłosił wyznaczenia MWDK nad jeziorem Długie w 2016 r. oraz w 2017 r. Staroście 
Słubickiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że nie wiedziała o takim obowiązku. 
Zadeklarowała, że w kolejnych latach każdorazowo będzie zgłaszane wyznaczenie 
MWDK Staroście Słubickiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

2. Regulamin MWDK ustalony w załączniku do zarządzenia Burmistrza z 
15.07.2015 r.6 posługiwał się określeniem: miejsce wykorzystywane do kąpieli, a 
także określeniem: kąpielisko (np. brak flagi oznacza, że kąpielisko jest 
niestrzeżone, zabrania się niszczenia mienia znajdującego się na terenie 
kąpieliska). Na terenie Gminy Rzepin nie funkcjonowało w 2016 r. oraz w 2017 r. 
kąpielisko.  
Ponadto zapisy regulaminu zamieszczonego podczas przeprowadzania oględzin w 
MWKD różniły się od zapisów regulaminu MWDK ustalonego ww. zarządzeniem 
Burmistrza, m. in. - w regulaminie zamieszczonym w MWDK zapisano, iż dzieci i 
młodzież do 18 lat mogą przebywać na terenie MWDK i kąpać się wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej, w ww. regulaminie ustalonym zarządzeniem Burmistrza 
zapisano, iż dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie MWDK i kąpać się wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej, - w regulaminie zamieszczonym w MWDK zapisano, iż 
zabrania się w MWDK jazdy na rowerach, w ww. regulaminie ustalonym 
zarządzeniem Burmistrza brak było takiego zakazu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 106-107) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że: Podczas obecnej kontroli NIK (w związku 
z ww. ustaleniami kontroli NIK) regulamin ten stracił moc, a Burmistrz zarządzeniem 
z 30.08.2017 r. ustalił nowy regulamin MWDK posługujący się wyłącznie pojęciem: 
miejsce wykorzystywane do kąpieli. Powyższe wynikało z mojego niedopatrzenia. 
Zapisy regulaminu zamieszczonego podczas przeprowadzania oględzin NIK w 
MWKD różniły się od zapisów regulaminu MWDK ustalonego ww. zarządzeniem 
Burmistrza dlatego, że nie sprawdziłam i nie dopilnowałam tego, aby zamieścić w 
MWDK prawidłową treść regulaminu. Nowy regulamin ustalony zarządzeniem 
Burmistrza z 30.08.2017 r. zostanie w przyszłym roku umieszczony w MWDK. 
Załączam treść nowego regulaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. 
6 Zarządzenie nr ROO.0050.48.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Długim w Rzepinie. 
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Przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK zamiar jego wyznaczenia w 2016 r. i w 
2017 r. nie został zgłoszony Staroście Słubickiemu.  

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

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

(dowód: akta kontroli str. 49-72) 

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

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że: Wzrokowej oceny poziomu 
zanieczyszczeń w MWDK dokonywała co najmniej raz w tygodniu pracownica 
mojego referatu, która w 2016 r. i w 2017 r. informowała mnie o tym. Nie 
dokumentowano w Urzędzie prowadzenia ww. czynności. Od nowego sezonu rejestr 
(zawierający ww. zapisy, a także ewentualne uwagi) będzie prowadzony. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

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

(dowód: akta kontroli str. 49-72) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 49-75) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Słubicach 
w badanym okresie pobierali próbki wody do badań z MWDK i przekazywali je do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Gorzowie Wlkp. WSSE 
przekazywała sprawozdanie z badań Gminie oraz PSSE. Gmina otrzymywała od 
PSSE dokumenty pn. Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli. Burmistrz nie przekazywał do PSSE informacji o wystąpieniu zmian, które 
mogą wpływać na pogorszenie jakości wody, z uwagi na to, że takie zmiany nie 
wystąpiły. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-107) 

2.6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły sytuacje, aby PSSE oceniła jakość 
wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli negatywnie (w związku z powyższym 
w Gminie nie była prowadzona kontrola urzędowa). 

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

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

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 106-107) 
W dniu 26.07.2016 r. w MWDK została przeprowadzona przez PSSE kontrola, którą 
objęto stan sanitarno-techniczny MWDK. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 41-44) 

W dniu 26.07.2017 r. w MWDK została przeprowadzona przez PSSE kontrola, którą 
objęto stan sanitarno-techniczny MWDK. Kontrola PSSE potwierdziła 
nieprawidłowości ustalone podczas oględzin przeprowadzonych wcześniej przez 
NIK w dniu 17.07.2017 r. Nieprawidłowości te miały zostać usunięte do 28.07.2017 
r. (wg oświadczenia kierownika referatu OŚGKiD zawartego w protokole kontroli 
PSSE). 

(dowód: akta kontroli str. 44-48) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła że: Wszystkie nieprawidłowości ustalone 
podczas oględzin NIK w dniu 17.07.2017 r. i podczas oględzin PSSE w dniu 
26.07.2017 r. zostały usunięte do 28.07.2017 r. W związku z zakończeniem sezonu 
2017 nie można tego potwierdzić w kolejnych oględzinach.  

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

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

Badania jakości wody były przeprowadzone w terminie wcześniejszym niż 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania MWDK w 2016 r., tj. niezgodnie z 
zapisami art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 49-75, 106-107) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła że: W 2016 r. wykonano badania wody w 
terminie wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania MWDK 
z uwagi na to, że PSSE pobrała próbki wody wcześniej, niż planował to Urząd. 
Poinformowano nas, że taki był harmonogram poboru (związany z dostępnością 
samochodu dla osób z PSSE pobierających próbki wody). 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

Gmina przeprowadziła badania jakości wody w MWDK dwukrotnie w 2016 r. oraz w 
2017 r. Każdorazowo woda była przydatna do kąpieli. Badania jakości wody w 2016 
r. (przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania MWDK) nie przeprowadzono w terminie 
ustalonym w art. 34d ust. 1 ustawy – Prawo wodne. 

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

3.1. Oględziny przeprowadzone podczas kontroli NIK wykazały, że oznakowanie 
MWDK było zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 
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wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag8, z 
wyjątkiem opisanym poniżej. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-40, 106-107) 
3.2. W badanym okresie Burmistrz nie dokonywał z Policją, Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) 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. 

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 
Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła że: Brak analizy zagrożeń wynika m. in. z 
faktu, iż w 2015 r. i wcześniej WOPR przeprowadzał kontrole w MWDK. W 2016 r. i 
w 2017 r. WOPR nie prowadził kontroli MWDK w Rzepinie, z tego powodu nie 
współpracowaliśmy w tym zakresie z Policją i WOPR. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

3.3. W Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających prowadzenie przez 
Burmistrza w kontrolowanym okresie działań profilaktycznych i edukacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W szczególności w zakresie: - 
oznakowania miejsc niebezpiecznych, - objęcia nadzorem, we współpracy z Policją, 
WOPR lub innymi podmiotami, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych (podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego), 
miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, - 
uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w 
szczególności poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 106-107) 

Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła m. in., że ratownik czuwa nad 
bezpieczeństwem osób tam przebywających, z tego względu pracownicy Urzędu nie 
prowadzili takich działań. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

3.4. W badanym okresie 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 Urzędu9 zamieszczano m. in. prognozy niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych oraz komunikaty meteorologiczne, które zawierały ostrzeżenia o 
możliwości wystąpienia burz z opadami deszczu, porywistego wiatru, opadów gradu. 

(dowód: akta kontroli str. 76-90) 
3.5. Droga dojazdowa do jeziora Długie oraz do MWDK była utwardzona i pozwalała 
na dojazd służb ratunkowych. W MWDK zapewniono warunki do organizowania 
pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, m. in. poprzez zatrudnianie w 2016 r. i 
2017 r. ratowników oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt ratunkowy, 
medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

(dowód: akta kontroli str. 24-40) 

                                                      
8 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
9 www.rzepin.pl 
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3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono Regulamin miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Długie, który zawierał informacje 
dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w 
korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
3.7. W MWDK zostały wytyczone strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, 
został wydzielony brodzik dla dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40) 

3.8. Burmistrz zapewnił w 2016 r. oraz w 2017 r. stałą kontrolę wyznaczonego 
obszaru wodnego sprawowaną przez ratowników wodnych WOPR. W okresie od 
01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z 
MWDK należało do dwóch ratowników (dodatkowo w okresie 01.08.2016 r. do 
31.08.2016 r. zatrudniono trzeciego ratownika). W okresie od 01.07.2017 r. do 
31.08.2017 r. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z MWDK należało 
do dwóch ratowników. Liczba ratowników spełniała wymagania wynikające z 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego10.  

 (dowód: akta kontroli str. 24-40) 
3.9. Oględziny przeprowadzone podczas kontroli NIK wykazały, że nie utworzono 
stanowiska do obserwacji MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
3.10. Zapewniono wyposażenie MWDK w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny, 
leki i artykuły sanitarne. Wyposażenie ww. spełniało wymagania wynikające z 
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 sanitarne11, z wyjątkiem opisanym poniżej. Sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszczono w torbie ratowniczej R 1. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
3.11. W 2016 r. wykonano oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego 
do pływania lub kąpieli z przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny 
wypadek. Prace te były wykonane na podstawie umowy zlecenia z 12.07.2016 r. 
zawartej pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną za wynagrodzeniem 1.500 zł. W 2017 r. 
prace ww. były wykonane na podstawie umowy zlecenia z 23.06.2017 r. zawartej 
pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną za wynagrodzeniem 1.778,02 zł. Dno jeziora 
oczyszczano z wodorostów, butelek szklanych i plastikowych, przedmiotów 
metalowych i z tworzyw sztucznych. Czynności ww. udokumentowano m. in. w 
formie zdjęć fotograficznych. 

(dowód: akta kontroli str. 8-23) 
3.12. Zasady korzystania z MWDK zamieszczano m. in. na stronie internetowej 
Urzędu, w gazecie Pogranicze lubuskie z 25.08.2017 r.12 Opublikowano m. in. 

                                                      
10 Dz.U. z 2012 r., poz. 108. 
11 Dz.U. z 2012 r., poz. 261. 
12 Gazeta tradycyjna oraz strona internetowa www.pograniczelubuskie.pl 
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regulamin korzystania z wodnego placu zabaw, informowano o obecności 
ratowników, badaniu wody, wykonaniu prac remontowych w MWDK.   

(dowód: akta kontroli str. 91-94) 
3.13. Informacje o dopuszczalności lub zakazie korzystania z MWDK zawarte były w 
regulaminie MWDK zamieszczonym w ogólnie dostępnym miejscu w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40) 
 
W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. W MWDK nie zamieszczono informacji o głębokości wody, co nie odpowiadało 
zapisom § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i 
zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 
znaków informacyjnych i flag13.  

 (dowód: akta kontroli str. 28-40, 106-107) 
Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że brak informacji o głębokości wody wynikał 
z niedopatrzenia Urzędu. W przyszłości oznaczenie głębokości wody będzie podane 
na bojach lub tabliczkach (nie występuje w MWDK pomost, więc informacje te nie 
będą zamieszczane na pomoście). 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

2. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK nie zamieszczono tablicy informacyjnej z 
informacjami o nazwie MWDK, organizatorze MWDK, organie sprawującym kontrolę 
MWDK, bieżącej ocenie jakości wody, okresie na jaki MWDK zostało 
zorganizowane, co nie odpowiadało zapisom § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli14. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że wynikało to z niedopatrzenia i częściowo 
spowodowane było niedoborami kadrowymi podczas sezonu urlopowego.   

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

3. W MWDK brak było informacji o sposobie powiadamiania o wypadkach i 
numerów telefonów alarmowych, co nie odpowiadało zapisom art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych15. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła m. in., że wynikało to z niedopatrzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

4. Nie utworzono stanowiska do obserwacji MWDK, co nie odpowiadało zapisom art. 
5 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 

                                                      
13 Dz. U.  z 2012 r., poz. 286. 
14 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że brak stanowiska do obserwacji MWDK 
wynika z tego, iż ratownik nie umieścił tego stanowiska w MWDK. Posiadał takie 
urządzenie, ale nie umieścił go na plaży i nie wywiesił flagi, która była na 
wyposażeniu MWDK. Dodaję, że stanowisko do obserwacji znajdowało się w 
pomieszczeniach magazynowych, a nie na plaży. Ratownik stwierdził, że po 
zamontowaniu wodnego placu zabaw nie widzi dobrze, co dzieje się za 
nadmuchiwanymi częściami wodnego placu zabaw i prosił o zamówienie wyższego 
stanowiska do obserwacji. Zamówiliśmy więc wyższe stanowisko, które zostało 
zainstalowane w MWDK. W mojej ocenie w dalszym jednak czasie widoczność z 
tego miejsca jest ograniczona. W związku z tym zamierzamy w przyszłym roku 
zakupić dodatkową łódź i zatrudnić łącznie 3 ratowników, aby zapewnić 
bezpieczeństwo także na terenie wodnego placu zabaw. 

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

5. Brak było w MWDK masztu i kompletu flag, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 
2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 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 sanitarne16. 

(dowód: akta kontroli str. 29-40, 106-107) 
Kierownik referatu OŚGKiD wyjaśniła, że brak kompletu flag wynika z 
niedopatrzenia ratownika. Komplet flag i innego sprzętu i wyposażenia został 
przekazany temu ratownikowi w dniu podpisywania z nim umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

W MWDK zamieszczono regulamin korzystania z tego miejsca, brakowało natomiast 
tablicy informacyjnej. Nie zamieszczono informacji o głębokości wody. Zapewniono 
wyposażenie oraz kontrolę MWDK przez ratowników wodnych. Dokonywano 
oczyszczania dna przeznaczonego do kąpieli i pływania. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, a także 
uwzględniając złożone podczas kontroli deklaracje, 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. Zgłaszanie wyznaczenia MWDK Staroście Słubickiemu. 

2. Zapewnienie, aby badania jakości wody w MWDK były przeprowadzane w 
terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

3. Umieszczanie w MWDK wymaganych przepisami prawa informacji i 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 

                                                      
16 Dz.U. z 2012 r., poz. 261. 
17 Dz.U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 21 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 29 września 2017 r. 

 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler 

 

Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 


