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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/103/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. 

2. Tomasz Przybysz, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/104/2017 
z dnia 7 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice (dalej: 
Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tomasz Jaskuła – Burmistrz Lubniewic, od dnia 2 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Gmina zapewniła bezpieczeństwo w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (dalej 
MWDK). Miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało prawidłowo oznakowane, 
zapewniono wymagane wyposażenie oraz kontrolę MWDK przez czworo 
ratowników posiadających przeszkolenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego lub podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. 
Każdorazowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, 
stwierdzał  jej przydatność do kąpieli. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały 
istotnego wpływu na funkcjonowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

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 kąpieli3 
położone nad jeziorem Lubiąż przy plaży miejskiej, znajdującej się w Lubniewicach 
przy ul. Zamkowej. Właścicielem wody jest Skarb Państwa, a przyległego gruntu 
Gmina Lubniewice. 

W latach 2016-2017, przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK, Burmistrz 
Lubniewic, stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 

                                                           
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. 
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2001 r. Prawo wodne4, poinformował Starostę Sulęcińskiego o funkcjonowaniu ww. 
miejsca w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. 

Ponadto Burmistrz Lubniewic, pismami z 10 maja 2016r. i 29 maja 2017 r., zgłosił 
ww. miejsce Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie.  

(dowód: akta kontroli str. 6-12) 

1.2. Gmina Lubniewice zawarła z Marszałkiem Województwa Lubuskiego 
reprezentującym Skarb Państwa umowę5, której przedmiotem jest oddanie do 
użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 
wchodzących w skład jeziora Lubiąż, w celu prowadzenia przez Gminę Lubniewice 
przedsięwzięć związanych z działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, 
sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb.  

 (dowód: akta kontroli str. 13-16) 

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

 

Działania podejmowane przy wyznaczaniu miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli były prawidłowe.  

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli  

2.1. W latach 2016-2017, przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK, Urząd zlecał 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie pobranie z ww. miejsca 
próbek wody oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie 
Wlkp. przeprowadzenie ich badania w zakresie mikrobiologicznym. Pobranie próbek 
wody nastąpiło odpowiednio w dniach 9 czerwca 2016 r. oraz 20 czerwca 2017 r.  
Jakość wody badana była również w trakcie funkcjonowania ww. miejsca (pobranie 
próbek wody w dniach 14 lipca 2016 r. oraz 25 i 27 lipca 2017 r.). Badania jakości 
wody w 2017 r. zostały przeprowadzenie w terminie6 zgodnym z art. 34d ust 1 
ustawy Prawo wodne - to jest  w dniach 20-23 czerwca 2017 r. 
 
W każdym przypadku państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydał ocenę 
o przydatności wody do kąpieli. Odpowiadała ona 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.  

(dowód: akta kontroli str. 17-46) 

2.2. W okresie objętym kontrolą ratownicy dokumentowali dokonywane przez nich 
dzienne analizy  stanu jakości wody w MWDK nie stwierdzając zagrożeń dla 
kąpiących się osób. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 49-51) 

Kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku, prowadzoną przez organizatora 
kąpieliska, prowadzono i dokumentowano zgodnie z przepisami rozporządzenia  

                                                           
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
5 Umowa użytkowania nr 40/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., zawarta na czas określony do dnia 10 maja 2026 r. 
6 Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku 
wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie 
zdrowotne dla kąpiących się tam osób. 
7 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  
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Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

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

 

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

Gmina w 2016 r. wykonując  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 oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania.  
Próbki wody do ww. badań pobrano 9 czerwca 2016 r., badanie przeprowadzono w 
dniach 9-12 czerwca 2016 r., natomiast rozpoczęcie funkcjonowania ww. miejsca 
wykorzystywanego do kontroli nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 17-25, 52-55) 

Inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyjaśniła m.in., 
iż „Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli zgłasza do PSSE w Sulęcinie 
konieczność pobrania i wykonania badań, natomiast termin pobrania próbek wody 
do badania wyznacza PSSE. Oni mają swój grafik. Nie mamy na to wpływu. Po 
telefonicznym ustaleniu terminu pobrania próbek wody, dajemy zlecenie do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie na pobranie wody. 
Równocześnie dajemy zlecenie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gorzowie na przeprowadzenie badania. Uczestniczę w czynności pobrania wody. 
Na protokołach pobrania próbek wody są moje podpisy. W tym roku jest wszystko 
w porządku, badanie wykonano z zachowaniem terminu 14 dni”. 

(dowód: akta kontroli str. 49-51) 

 

W 2017 r. Gmina przeprowadziła badania jakości wody w miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli w wymaganych ustawą Prawo wodne terminach, natomiast w 2016 r. 
został naruszony termin badania przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK. 
Każdorazowo 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 było ogrodzone, zaś droga dojazdowa 
utwardzona. Zapewniono przejezdność do MWDK samochodów służb ratownictwa 
medycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 
w miejscu łatwo dostępnym umieszczono tablicę informacyjną, która zawierała m.in. 
informacje wymagane8 przepisem § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli9, za wyjątkiem bieżącej oceny jakości 
wody. 

                                                           
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, informacja o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane. 
9 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

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 flag10 
w MWDK przy pomocy bojek wytyczone zostały strefy dla umiejących 
i nieumiejących pływać, za bojami występuje pas bezpieczeństwa, na pomostach 
stałych oznaczono głębokość wody oraz wydzielono brodzik dla dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 147-162) 

Na tablicy umieszczonej w MWDK, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych11, podano 
informacje dotyczące zasad korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 
numerów alarmowych, ograniczeń w korzystaniu z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 147-162) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Gmina prowadziła razem z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie oraz przedstawicielami Nadleśnictwa 
Lubniewice lustrację terenu pod kątem analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji.  
Inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyjaśniła m.in., 
iż każdorazowo przed sezonem monitorowane są miejsca służące do kąpieli. Na 
terenie Gminy nie zostały wytypowane miejsca niebezpieczne. 

(dowód: akta kontroli str. 49-51, 56-65, 141-146) 

3.3. W okresie objętym kontrolą przeprowadzana była w szkole podstawowej 
i w gimnazjum w Lubniewicach oraz w Samorządowym Przedszkolu przez 
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, Państwowej Straży 
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach oraz Ratownictwa 
Medycznego akcja edukacyjna „Bezpieczne wakacje”, w ramach której 
przedstawiono zasady bezpieczeństwa nad wodą, zasady informowania o 
zdarzeniach. Ponadto ratownicy na plaży miejskiej udzielają grupom kolonijnym 
informacji na temat bezpiecznego korzystania z akwenu, zachowania się w wodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 49-51) 

W MWDK utworzono dwa stanowiska do obserwacji miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. Burmistrz Lubniewic zapewnił stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 
wodnego przez ratowników wodnych posiadających zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia ratowników wodnych (wydane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe lub podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego). Liczba 
zatrudnionych ratowników odpowiadała wymogom określonym w rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego12. 

(dowód: akta kontroli str. 66-136, 147-161) 

3.4. Gmina wyposażyła ww. miejsce wykorzystywane do kąpieli w sprzęt ratunkowy i 
pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), 
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Wyposażenie spełniało wymagania 
wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 
lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 

                                                           
10 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
11 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
12 Dz.U. z 2012 r., poz. 108. 



 

6 

obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne13 

(dowód: akta kontroli str. 12-14,  147-162) 

W latach 2016-2017 dokonywano oczyszczania powierzchni dna obszaru 
przeznaczonego do kąpieli lub pływania. Czynności te w każdym roku wykonywane 
były dwukrotnie przed rozpoczęciem funkcjonowania miejsca wyznaczonego do 
kąpieli przez płetwonurka. W trakcie sezonu kontrola stanu dna należy do 
obowiązków zatrudnionych ratowników.  

(dowód: akta kontroli str. 137-140) 

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

Na tablicy informacyjnej, zamieszczonej w MWDK,  brak było informacji o bieżącej 
ocenie jakości wody, co stanowi 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, zgodnie z którym 
miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej, 
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
zawierającej bieżącą ocenę jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 137-161) 

Inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyjaśniła m.in., 
że nie wiedziała o powyższym obowiązku.  

(dowód: akta kontroli str. 49-51) 

W toku kontroli NIK zamieszczono na ww. tablicy informacyjnej dane o stanie 
jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 162) 

MWDK zostało prawidłowo oznakowane (brakującą informację dotyczącą oceny 
jakości wody uzupełniono w trakcie kontroli NIK)  Zapewniono wymagane 
wyposażenie oraz kontrolę ratowników wodnych. Dokonywano oczyszczania dna 
przeznaczonego do kąpieli i pływania. Przeprowadzono akcje edukacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa nad wodą.  

IV. Wniosek 
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 Kontroli14 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o zgłaszanie informacji o 
konieczności pobrania próbek wody i wykonania badań z odpowiednim 
wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie badania w terminie zgodnym z art. 34d 
ust 1 ustawy Prawo wodne. 

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 

                                                           
13 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
14 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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 5 września 2017 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski 

Tomasz Przybysz 
inspektor kontroli państwowej 
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podpis podpis 

  

 


