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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 kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/105/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. 

2. Andrzej Misa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/137/2017 z dnia 21 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65 (dalej: Gmina lub Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Woch – Wójt Gminy Skąpe. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Gmina prawidłowo sprawowała nadzór nad jakością wody w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli (dalej: MWDK), zapewniając badania wody zgodnie 
z wymogami ustawowymi oraz przekazując je niezwłocznie właściwemu 
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, który w każdym przypadku 
stwierdzał jej przydatność do kąpieli. 

W części miejsc wykorzystywanych do kąpieli, tj. w 3 spośród 5, nie zapewniono 
jednak bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie. Miejsca te nie były 
bowiem strzeżone przez ratowników wodnych, nie zostały wyposażone w sprzęt 
ratunkowy, pomocniczy i medyczny, nie wytyczono w nich także stref dla umiejących 
i nieumiejących pływać oraz brodzików dla dzieci. Pozostałe nieprawidłowości 
o charakterze formalnym nie miały wpływu na funkcjonowanie MWDK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsc wykorzystywanych do kąpieli  

Na terenie Gminy funkcjonowało pięć niżej wymienionych miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli3: 
– plaża gminna w miejscowości Cibórz nad jeziorem Ciborze, 
– plaża gminna (były Lumel) w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz, 

                                                           
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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– plaża gminna przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP w Niesulicach nad jeziorem 
Niesłysz, 

– plaża gminna w miejscowości Łąkie nad jeziorem Trzeboch, 
– plaża gminna przy Ośrodku Wczasowym ADA w Niesulicach nad jeziorem 

Niesłysz. 
(dowód: akta kontroli str. 239-242) 

Gmina nie zgłosiła właściwemu organowi, tj. Staroście Świebodzińskiemu, 
wyznaczenia żadnego z ww. miejsc wykorzystywanych do kąpieli, do czego 
zobowiązana była stosownie do art. 123a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne4.  

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że przyczyną ww. nieprawidłowości było 
przeoczenie przez pracownika zmiany przepisów ustawy Prawo wodne w tym 
zakresie. 

W okresie 1.01.2016 r. – 30.08.2017 r. Gmina nie dysponowała zgodą właściciela 
wody oraz gruntu (Marszałek Województwa Lubuskiego reprezentujący Skarb 
Państwa) na zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, wbrew art. 9 
ust. 1 pkt 7a cyt. wyżej ustawy. 

W trakcie kontroli NIK, Wójt Gminy wystąpił do właściwego organu o zgodę na 
zorganizowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli5, celem dokonania zgłoszenia 
Staroście Świebodzińskiemu ich wyznaczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 212-217, 239-242) 

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:  

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo wodne, na organizatorze MDWK 
ciąży obowiązek uzyskania zgody właściciela wody i przyległego gruntu na 
zorganizowanie takiego miejsca. Wójt Gminy nie uzyskał zgody właściwego organu, 
wbrew ww. przepisowi. 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że powyższa nieprawidłowość była wynikiem 
przeoczenia. Gmina zwróciła się pismem do Urzędu Marszałkowskiego celem 
uzyskania zgody na utworzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli, po uzyskaniu 
której, dokona zgłoszenia Staroście Świebodzińskiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 212-217, 229-234, 239-242) 

Gmina nie dokonała wymaganych zgłoszeń wyznaczenia miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli właściwemu organowi. Nie dysponowała również zgodą właściciela wody 
i przyległego gruntu na zorganizowanie MWDK. 

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli  

W latach 2016-2017 Wójt Gminy, jako organizator pięciu MWDK, dokonywał 
badania jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego 

                                                           

4 Dz.U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. 
5 Pisma do Marszałka Województwa Lubuskiego nr GR.6870.21.2017 z 19.07.2017 r. oraz 
nr GR.6870.22.1.2017 z 21.08.2017 r. 
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funkcjonowania i raz w trakcie jego funkcjonowania6, stosownie do art. 34d ust. 1 
ustawy Prawo wodne. 

Badania mikrobiologiczne wody każdorazowo wykonywane były zgodnie 
z metodami referencyjnymi przez SGS EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie. Poboru próbek wody powierzchniowej 
dokonywał przedstawiciel ww. Laboratorium. 

Zgodnie z art. 34d ust. 3 cyt. wyżej ustawy, Wójt Gminy niezwłocznie przekazywał 
wyniki badań jakości wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Świebodzinie (dalej: PPIS). 

W każdym przypadku, na podstawie otrzymanych wyników badania wody, PPIS 
w Świebodzinie przeprowadzał bieżącą ocenę jakości wody stwierdzając jej 
przydatność do kąpieli7, tj. spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli8. 

Stosownie do art. 34e ust. 1 ustawy Prawo wodne, PPIS w Świebodzinie 
niezwłocznie przekazywał Wójtowi informacje dotyczące oceny jakości wody 
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 91-193) 

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 – Wójt 
Gminy zadecydował o wykonaniu badania jakości wody.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wzrokowa ocena jakości wody na plażach gminnych 
w Niesulicach (były Lumel i przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP) dokonywana była 
codziennie w miesiącach lipiec – sierpień przez ratowników WOPR. W pozostałych 
MWDK ocena taka dokonywana była przez pracowników Urzędu Gminy co najmniej 
2 razy w sezonie podczas pobierania próbek wody, jednakże w żadnym przypadku 
czynności tych nie dokumentowano. W złożonych wyjaśnieniach, Sekretarz Gminy 
wskazała ponadto, że jeziora w Gminie Skąpe położone są z dala od zakładów, 
które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska. Miejscowości, 
w których zlokalizowane są MWDK wyposażone są w kanalizację sanitarną, 
w związku z czym zagrożenie skażenia wód jest minimalne. Mogą wystąpić jedynie 
zagrożenia ze strony flory występującej w jeziorach (np. sinic), jednak na przestrzeni 
ostatnich lat sytuacje takie nie miały miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

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. 

                                                           

6 Próbki wody pobrano na wszystkich MWDK 23.06 i 28.07.2016 r. oraz 19.06 i 28.07.2017 r. 
7 PPIS w Świebodzinie wydał oceny jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli 28.06 
i 2.08.2016 r. oraz 24.06 i 2.08.2017 r. 
8 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  
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W okresie objętym kontrolą, nie odnotowano zagrożeń dla kąpiących się osób, 
w związku z powyższym PPIS w Świebodzinie nie obejmował miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli kontrolą urzędową. 

(dowód: akta kontroli str. 239-242) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Gmina przeprowadziła badania jakości wody we wszystkich miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli w terminach wymaganych ustawą Prawo wodne. 
Każdorazowo właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdzał 
przydatność wody do kąpieli. 

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

3.1. W każdym z pięciu miejsc wykorzystywanych do kąpieli umieszczono tablice 
informacyjne, które zawierały m.in. informacje wymagane przepisem § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji 
kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli9 
oraz regulamin poszczególnych MWDK. W trzech przypadkach (plaża gminna w 
miejscowości Łąkie, plaża gminna w Niesulicach przy Ośrodku Wypoczynkowym 
KWP oraz plaża gminna w Niesulicach przy Ośrodku Wczasowym ADA) tablice 
informacyjne nie zawierały informacji dotyczącej bieżącej oceny jakości wody, 
wbrew § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia. 
W trzech MWDK (plaże gminne w miejscowościach Łąkie i Cibórz oraz plaża 
gminna w Niesulicach przy Ośrodku Wczasowym ADA) tablice informacyjne 
zawierały zapis „niestrzeżone”. 
Na każde z miejsc wyznaczonych do kąpieli prowadziły drogi utwardzone bądź 
nieutwardzone oraz drogi rowerowe. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51) 

3.2. W trakcie kontroli NIK ustalono m.in., że:  
� w dwóch miejscach wykorzystywanych do kąpieli (plaże gminne w Niesulicach: 

były Lumel i przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP), przy pomocy bojek 
wytyczone zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, za bojami 
występował pas bezpieczeństwa, został wydzielony brodzik dla dzieci – 
zgodnie z § 2 ust. 1 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 pozostałych trzech MWDK nie wytyczono stref, pasa bezpieczeństwa 
i brodzika dla dzieci, 

� w trzech MWDK11 nie zamieszczono tabliczek informujących o głębokości wody 
na pomostach lub bojach – wbrew § 2 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, 

� wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli, z wyjątkiem plaży gminnej 
w Niesulicach (były Lumel), były wyposażone w pomosty, w tym 3 stałe i 1 
pływający. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51, 229-234) 

3.3. Corocznie, w miesiącach bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie sezonu 
letniego, Starosta Świebodziński organizował spotkania Komisji Bezpieczeństwa 
                                                           

9 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
10Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
11 Plaże gminne w m. Cibórz, Łąkie i Niesulice – przy Ośrodku Wczasowym ADA. 
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i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w ramach których 
zajmowano się m.in. analizą zagrożeń i oceną przygotowania do sezonu letniego 
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu świebodzińskiego. 
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele m.in. Gminy Skąpe, Komendy 
Powiatowej Policji w Świebodzinie, Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, 
Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Świebodzinie oraz Oddziału Powiatowego WOPR w Świebodzinie. 
Ze spotkań każdorazowo sporządzano Informację o stanie bezpieczeństwa na 
akwenach wodnych (w sprawie stanu technicznego obiektów i urządzeń 
budowlanych usytuowanych w obszarze akwenów wodnych) na terenie Powiatu 
Świebodzińskiego przed sezonem letnim. Powyższe opracowanie zawierało 
informację o stanie technicznym miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w tym 
usytuowanych na terenie Gminy Skąpe, dokumentację fotograficzną 
poszczególnych MWDK oraz podsumowanie ustaleń. 

W miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy nie zidentyfikowano 
miejsc niebezpiecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 218-234) 

W zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych w okresie objętym kontrolą zorganizowano 3 spotkania 
w szkołach podstawowych z terenu Gminy, na których strażnik gminny odbywał 
pogadanki z dziećmi w ramach tematów Bezpieczne Wakacje (20-21.06.2016 r. 
i 21-22.06.2017 r.) oraz Jak Być Bezpiecznym (26-27.09.2017 r.). Wśród zagadnień 
poruszanych na ww. spotkaniach znalazło się m.in. bezpieczeństwo zabawy 
w wodzie. Porady przekazywane były poprzez wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. 

Ponadto, w latach 2016 i 2017, dzieci i młodzież przebywające na wypoczynku 
w MWDK na terenie Gminy uczestniczyły w cyklu pogadanek na temat bezpiecznej 
kąpieli organizowanych przez WOPR, zostały także zapoznane z systemem 
ratownictwa na zajęciach praktycznych (m.in. pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej). Każdego roku w zajęciach praktycznych i pogadankach wzięło 
udział po około 200 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 86-88, 194-211) 

Na dwóch plażach gminnych w Niesulicach, tj. przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP 
i byłym Lumelu, o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących 
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia ratownicy informowali 
przede wszystkim wywieszeniem flag ostrzegawczych.  

Ponadto Gmina o sytuacji pogodowej informowała i ostrzegała poprzez swoją stronę 
internetową oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo Gmina 
korzystała z powiatowego systemu ostrzegania ludności opartego na aplikacji 
Samorządowy Informator SMS, który polega na wprowadzaniu za pomocą strony 
internetowej komunikatu, ostrzeżenia o zagrożeniach, który następnie przesyłany 
jest w formie wiadomości sms cloud do zarejestrowanych w ww. aplikacji 
mieszkańców powiatu lub osób przebywających na jego terenie. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

Na tablicach umieszczonych w pięciu MWDK, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych12, podano informacje dotyczące zasad korzystania z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli, ograniczeń w korzystaniu z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli oraz numerów alarmowych. 
                                                           

12 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 9-51) 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem 
wodnym należy m.in. zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego 
przez ratowników wodnych. Natomiast z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego13 wynika, że w miejscach przeznaczonych do 
kąpieli powinno być minimum dwóch ratowników wodnych. 

Na okresy letnie w 2016 i 2017 r. Wójt Gminy zawarł umowy14 z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
(dalej: WOPR) na realizację zadania publicznego polegającego na zabezpieczeniu 
przez ratowników miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy.  

Na podstawie ww. umów ratownicy WOPR sprawowali kontrolę na 2 plażach 
gminnych w Niesulicach, tj.: przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP oraz były Lumel.             
W 3 pozostałych miejscach wykorzystywanych do kąpieli nie zapewniono obecności 
ratowników sprawujących kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-85, 194-211, 229-234) 

Stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, zarządzający MWDK zobowiązany jest utworzyć stanowisko do 
obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego. Stanowiska takie utworzone zostały 
na dwóch plażach gminnych w Niesulicach (były Lumel oraz przy Ośrodku 
Wypoczynkowym KWP). W pozostałych trzech miejscach nie utworzono stanowisk 
do obserwacji obszaru wodnego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51) 

Wójt Gminy wyposażył 2 spośród 5 miejsc wykorzystywanych do kąpieli (plaża 
gminna w Niesulicach przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP oraz były Lumel) 
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 obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 
sanitarne15. Pozostałe 3 MWDK nie zostały zaopatrzone w wymagane wyposażenie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-85, 194-211, 229-234) 

W październiku 2016 r. przeprowadzono akcję sprzątania dna jeziora Niesłysz. 
Akcję przeprowadziło nieodpłatnie stowarzyszenie Spearfishing Poland z Wrocławia 
(zrzeszające amatorów łowiectwa podwodnego). Z kolei w kwietniu 2017 r. została 
zorganizowana akcja sprzątania terenu wokół jeziora Trzeboch, w wyniku której 
zebrano m.in. 104 worki różnego rodzaju odpadów. W obu przypadkach Gmina 
zapewniła worki na śmieci oraz ich wywóz. 

Ponadto, na bieżąco oczyszczaniem powierzchni dna obszaru przeznaczonego do 
pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie 
lub inny wypadek zajmowali się ratownicy wodni sprawujący kontrolę na plażach 
gminnych w Niesulicach (były Lumel, przy OW KWP). Jednocześnie wszystkie 
MWDK na terenie Gminy były obejmowane kontrolą w ww. zakresie przy okazji 
                                                           

13 Dz. U. z 2012 r. poz. 108. 
14 Umowa nr 12/2016 z 1.03.2016 r. oraz nr 14/2017 z 1.03.2017 r. 
15 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
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sprawdzania przed sezonem letnim stanu technicznego obiektów i urządzeń 
budowlanych usytuowanych na obszarze akwenów wodnych przez pracowników 
referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 89-90, 218-234) 

Wójt Gminy zapewnił przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie 
korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poprzez zamieszczanie tablic 
informacyjnych, stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51) 

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

1. W 3 miejscach wykorzystywanych do kąpieli16: 
� nie zapewniono stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez 

ratowników wodnych, 
� nie utworzono stanowisk do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,  
� nie zapewniono również wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy 

oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), 
wbrew art. 5 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy o ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że: 

� Gmina nie zabezpieczyła w służby ratownicze 3 miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli z uwagi na bardzo mały ruch turystyczny w tych miejscach, 

� brak stanowisk do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego w 3 
MWDK oraz brak wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze spowodowany był brakiem 
zabezpieczenia wskazanych miejsc przez ratowników WOPR. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51, 229-232) 

W ocenie NIK, przepisy nie uzależniają zabezpieczenia poszczególnych 
MWDK, poprzez m.in. zapewnienie ich kontroli przez ratowników wodnych 
wyposażonych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, od intensywności ruchu 
turystycznego. 

2. W 3 MWDK17 nie oznaczono głębokości wody poprzez zamieszczenie tabliczek 
informujących na pomostach lub bojach oraz nie wytyczono stref dla 
nieumiejących i umiejących pływać oraz brodzików dla dzieci, co stanowiło 
naruszenie przepisów, odpowiednio § 2 ust. 3 pkt 2 oraz § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków 
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.  

Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Gminy, przyczyną powyższych 
nieprawidłowości było nieobjęcie wskazanych miejsc kontrolą ratowników 
wodnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51, 229-232) 

3. W 3 przypadkach18 tablice informacyjne nie zawierały informacji dotyczącej 
bieżącej oceny jakości wody, wbrew § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra 

                                                           

16 Plaże gminne w miejscowościach Cibórz, Łąkie i Niesulice – przy Ośrodku Wczasowym ADA. 
17 Plaże gminne w miejscowościach Cibórz, Łąkie i Niesulice – przy Ośrodku Wczasowym ADA. 
18 Plaże gminne w miejscowościach Łąkie oraz w Niesulicach: przy Ośrodku Wypoczynkowym KWP 
i przy Ośrodku Wczasowym ADA) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk 
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że tablice informacyjne we wskazanych miejscach 
nie zostały uzupełnione o bieżącą ocenę jakości wody przez pracownika Urzędu 
ze względu na złe warunki pogodowe. Zostały one uzupełnione niezwłocznie po 
stwierdzeniu przez kontrolera NIK nieprawidłowości w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51, 229-234) 

Gmina nie zapewniła w części miejsc wykorzystywanych do kąpieli kontroli 
ratowników wodnych oraz wymaganego wyposażenia w sprzęt ratunkowy 
i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Miejsca te nie zostały 
również prawidłowo oznaczone, tj. nie wytyczono w nich stref dla umiejących 
i nieumiejących pływać, a także brodzików dla dzieci. Poza tym dokonywano 
oczyszczania dna przeznaczonego do kąpieli i pływania, przeprowadzano akcje 
edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, a także informowano i ostrzegano 
o warunkach pogodowych panujących w MWDK. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli19, wnosi o: 

1. Zapewnienie kontroli ratowników wodnych oraz wymaganego wyposażenia 
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne 
i ostrzegawcze we wszystkich MWDK zlokalizowanych na terenie Gminy. 

2. Oznakowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli zgodnie z przepisami, 
poprzez wytyczenie stref dla umiejących i nieumiejących pływać, brodzików dla 
dzieci oraz oznaczenie głębokości wody. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

                                                           
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosków 
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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   9  października 2017 r.  

 

 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Andrzej Misa 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 


