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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/107/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza (dalej: Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Skonieczek, od 21.11.2010 r. Wójt Gminy Lubrza (dalej: Wójt)2. 
(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina nie zapewniła w kontrolowanym okresie (2016 r. i 2017 r.) bezpieczeństwa w 
żadnym z 5 miejsc wykorzystywanych do kąpieli (dalej MWDK) dla których była 
organizatorem. W szczególności ustalono, że w sezonach kąpielowych nie 
zatrudniono ratowników wodnych do kontroli tych miejsc. Żadnego z MWDK nie 
wyposażono w sprzęt, leki i artykuły sanitarne, nawet podstawowe: ratownicze 
łodzie wiosłowe, koła ratunkowe, żerdzie ratunkowe, liny asekuracyjne, rzutki 
ratunkowe. Prawidłowo natomiast wykonywano badania jakości wody w MWDK. W 
okresie objętym kontrolą NIK państwowy powiatowy inspektor sanitarny, oceniając 
jakość wody, stwierdzał jej przydatność do kąpieli. 

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 pięć miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli4, dla których organizatorem była Gmina. Były to 
wydzielone miejsca nad dwoma jeziorami, tj. w: - Goszczy, - Nowej Wiosce, - Lubrzy 
(nad Jeziorem Goszcza), - Przełazach, - Tyczynie (nad Jeziorem Niesłysz)5. 

                                                      
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 Prezes Rady Ministrów w dniu 8 lipca 2016 r. wyznaczyła do pełnienia funkcji Wójta Gminy Lubrza Pana Wiktora 

Koperkiewicza. W wyborach ponownych, które odbyły się 24 lipca 2016 r. Wójtem Gminy Lubrza został wybrany Pan 
Ryszard Skonieczek.  

3 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. 

4 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.). 

5 W kontrolowanym okresie na terenie Gminy nie funkcjonowały kąpieliska. Kąpielisko – wyznaczony uchwałą rady gminy, 
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, 
określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano 
stałego zakazu kąpieli (…) – art. 9 ust. 1 pkt 5 a ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 
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Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK nie zostały 
wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Urzędu6 oraz nie zostały przypisane 
żadnemu pracownikowi Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 20-28, 182-190) 
Wójt wyjaśnił, że nie było to określone w tych dokumentach, ale inspektor ds. 
turystyki i promocji zajmował się tymi zagadnieniami. Zadeklarował, że w 
regulaminie organizacyjnym Urzędu zostanie to uszczegółowione oraz w zakresie 
czynności pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

Stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne7 (dalej: ustawa Prawo wodne), wyznaczenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, tj. w 
przypadku Urzędu Staroście Świebodzińskiemu. Urząd nie zgłosił wyznaczenia 5 
ww. MWDK w 2016 r., w 2017 r. ani w okresie wcześniejszym Staroście 
Świebodzińskiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Z informacji Starosty Świebodzińskiego uzyskanej w toku kontroli NIK wynika m.in., 
że do obowiązków organizatora (m. in. gminy, jeśli jest organizatorem MWDK) 
należy dokonywanie zgłoszeń do Starostwa w przypadkach wyznaczenia takich 
miejsc. Starostwo w 2008 r. i 2009 r. informowało gminy (w tym Urząd Gminy 
Lubrza) o konieczności legalizacji kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych 
poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Gmina Lubrza do 11.10.2017 r. nie 
uzyskała pozwoleń wodnoprawnych dla tych miejsc, nie dokonywała także do 
11.10.2017 r. zgłoszeń do Starostwa o wyznaczeniu 5 ww. MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 191-199) 

MWDK funkcjonowały przed 2016 r. 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. 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z przeoczenia. Zadeklarował, że w przypadku 
prowadzenia MWDK w przyszłości będziemy dokonywać takich zgłoszeń do 
Starostwa. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

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

1. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy - 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 kąpielisko lub MWDK. Właścicielem działek (gruntów pod 
wodami płynącymi Jeziora Goszcza oraz Jeziora Niesłysz) wykorzystywanych jako 5 
ww. MWDK jest Skarb Państwa, a trwałym zarządcą jest Marszałek Województwa 
Lubuskiego. Właścicielem gruntów (działek) wykorzystywanych jako 5 ww. MWDK 
jest Gmina. 
                                                      
6 Ustalonym zarządzeniem nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy Lubrza (ze zm.) oraz ustalonym zarządzeniem nr 0052.2.2017 Wójta Gminy Lubrza z dnia 6 
marca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubrza. 

7 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 20-28) 
Organizatorem 5 ww. WMDK w 2016 r. i w 2017 r. była Gmina. Urząd nie 
występował do Marszałka Województwa Lubuskiego (właściciela wód) o uzyskanie 
zgody na zorganizowanie ww. MWDK w 2017 r., w 2016 r. ani w okresie 
wcześniejszym.  

 (dowód: akta kontroli str. 20-28, 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia i z niewiedzy. Zadeklarował, że w 
przyszłym roku wystąpi do Marszałka Województwa Lubuskiego o takie zgody dla 
wszystkich tych miejsc. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

2. Stosownie do treści art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych8, za zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych (poza terenami parków narodowych lub 
krajobrazowych oraz poza terenami na których prowadzona jest działalność w 
zakresie sportu i rekreacji) odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz, 
prezydent miasta – zarządzający obszarem wodnym. Natomiast art. 5 ust. 1 ww. 
ustawy stanowi m.in., że zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym 
umieszcza, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące zasad korzystania z 
wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego 
obszaru wodnego.  

Wójt nie ustalał w 2017 r., 2016 r. ani w okresie wcześniejszym zasad korzystania z 
wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego 
obszaru wodnego, tj. regulaminu (regulaminów) miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli (miejsc wykorzystywanych do kąpieli). W Urzędzie brak było zarządzeń 
Wójta, uchwał Rady Gminy Lubrza w sprawie zasad korzystania z wyznaczonego 
obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego.  

W MWDK znajdowały się zapisy regulaminów plaż o różnej treści, np.: - w 
regulaminie korzystania z plaży Goszcza zapisano, iż jest ona czynna od 30 
czerwca do 31 sierpnia (natomiast na tablicy informacyjnej zamieszczonej w tym 
miejscu, zapisano, iż MWDK jest wyznaczone na okres od 24 czerwca do 30 
września), - w regulaminie korzystania z plaży w Lubrzy zapisano, iż jest ona czynna 
od 30 czerwca do 31 sierpnia (natomiast na tablicy informacyjnej zamieszczonej w 
tym miejscu, zapisano, iż MWDK jest wyznaczone na okres od 24 czerwca do 15 
września), - w regulaminie korzystania z plaży w Nowej Wiosce zapisano, iż jest ona 
czynna od 15 czerwca do 31 sierpnia.  

Na plażach w Przełazach i w Tyczynie brak było regulaminów tych plaż. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-66, 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z przeoczenia. Zadeklarował, że wprowadzi 
zarządzeniem jeden regulamin MWDK. Zapewni spójność zapisów w regulaminie 
MWDK i tablic informacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

Przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK w 2016 r. i w 2017 r. zamiar ich 
wyznaczenia nie został zgłoszony Staroście Świebodzińskiemu. Urząd nie 
występował także do Marszałka Województwa Lubuskiego (właściciela wód) o 
uzyskanie zgody na zorganizowanie MWDK w 2016 r., 2017 r. ani w okresie 
wcześniejszym. Do czasu kontroli NIK Wójt ani Rada Gminy Lubrza nie ustali 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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regulaminu (regulaminów) dla żadnego z MWDK. Regulaminy plaż zamieszczone w 
ww. miejscach i tablice informacyjne tam umieszczone zawierały sprzeczne zapisy 
dotyczące okresu, w którym dane miejsce funkcjonuje. W 2 MWDK brak było 
regulaminów plaż. 

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

2.1. Wójt wykonywał badania jakości wody w 5 ww. MWDK w terminie nie 
wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia ich funkcjonowania w 2016 r. i w 
2017 r. (ww. MWDK funkcjonowały od 24 czerwca) oraz jeden raz w trakcie ich 
funkcjonowania w 2016 r. i 2017 r. (ww. MWDK funkcjonowały do 15 września), tj. 
zgodnie z zapisami art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 74-182) 

2.2. W 2016 r. oraz w 2017 r. (do czasu kontroli NIK) nie wystąpiły sytuacje, aby 
wzrokowo stwierdzano zanieczyszczenia 5 ww. MWDK niekorzystnie wpływające na 
jakość wody i mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób. 
W związku z nie występowaniem takich przypadków Wójt nie decydował o 
wykonaniu badań jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że sołtysi i inspektor ds. turystyki i promocji Urzędu zajmowali się 
obserwacją tych miejsc. Nie dokumentowano takich obserwacji. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

2.3. Badania jakości wody, zostały przeprowadzone w 5 ww. 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 kąpieli9. 

(dowód: akta kontroli str. 74-182) 

2.4. Jakość wody w 5 ww. MWDK w 2016 r. i 2017 r. odpowiadała wymaganiom 
określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z jednym wyjątkiem: - badanie 
próbki wody pobranej 22.06.2017 r. przy plaży gminnej w Tyczynie wykazało 
zawyżoną ilość Enterokoków kałowych, tj. 1.200 jtk w 100 ml wody pobranej z lewej 
strony plaży gminnej, przy dopuszczalnej ilości 400 jtk. Powtórne badanie wody 
pobranej z ww. miejsca 29.06.2017 r. nie wykazało nieprawidłowości. Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gorzowie Wlkp. stwierdziła 
przydatność wody do kąpieli.  

 (dowód: akta kontroli str. 74-182) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w 
Świebodzinie w badanym okresie pobierali próbki wody do badań z MWDK i 
przekazywali je do WSSE. Gmina otrzymywała z PSSE sprawozdania z badań oraz 
orzeczenia o jakości wody w MWDK. Wójt nie przekazywał do PSSE informacji o 
wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody, z uwagi na 
to, że takie zmiany nie wystąpiły (pracownicy Urzędu lub inne osoby nie zauważyły 
takich zmian). 

 (dowód: akta kontroli str. 183-185) 
                                                      
9 Dz.U. z 2016 r., poz.1602. 
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2.6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły sytuacje, aby PSSE oceniła jakość 
wody w MWDK negatywnie (w związku z powyższym 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. 74-185) 

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

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że planuje się prowadzenie MWDK w przyszłości.   

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

W 2016 r. i w 2017 r. PSSE w Świebodzinie nie przeprowadzała kontroli 
dotyczących stanu sanitarno-technicznego i stanu sanitarno-porządkowego 5 ww. 
MWDK w Gminie Lubrza. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-185) 

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

Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadziła badania jakości wody 
we wszystkich 5 MWDK dwukrotnie w 2016 r. oraz w 2017 r. Woda była przydatna 
do kąpieli, z jednym wyjątkiem. Powtórne badanie wody przeprowadzone w tym 
miejscu po upływie 7 dni wykazało jej przydatność do kąpieli. 

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

3.1. W badanym okresie Wójt 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. 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż wskazane byłoby przeprowadzenie 
analizy zagrożeń, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych10. 

3.2. W Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających prowadzenie przez Wójta 
w kontrolowanym okresie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W szczególności w zakresie: - 
                                                      
10 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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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. 

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że brak dokumentów wynika z niedopatrzenia. Współpraca z Policją i 
WOPR polega na dokonywaniu uzgodnień w zakresie lustracji tych miejsc i 
zapewnienia w tych miejscach bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

W 2016 r. Wójt nie prowadził działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

Wójt prowadził takie działania w 2017 r., tj. prowadził działania profilaktyczne i 
edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych w zakresie 
uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych 
(prowadzono akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
dorosłych). I tak: 

W dniach 5-7 maja 2017 r. na terenie Gminy odbyły się działania związane z 
realizacją polsko-niemieckiego projektu współpracy ochotniczych straży pożarnych, 
m.in. pokazy dotyczące ratownictwa wodnego przeprowadzone przez ratowników 
WOPR z Zielonej Góry na plaży gminnej w Nowej Wiosce nad Jeziorem Goszcza.   

Podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się 24.06.2017 r. w Lubrzy nad Jeziorem 
Goszcza zaprezentowano dzieciom, młodzieży i dorosłym pokaz ratownictwa 
wodnego i udzielania pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach m.in. przy 
użyciu fantomu. 

(dowód: akta kontroli str. 68-73, 183-185) 

3.3. W badanym okresie Wójt prowadził działania mające na celu informowanie  
i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących 
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób (informowanie o 
nadchodzących burzach, trąbach powietrznych, zagrożeniu powodziowym). Na 
stronie internetowej Urzędu11 zamieszczano m. in.: - zakładkę Regionalny system 
ostrzegania, z odnośnikiem do strony internetowej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (LUW) w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego, który na bieżąco otrzymuje raporty od służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, 
oraz z odnośnikiem do strony internetowej telewizji TVP, - zakładkę Pogoda, z 
aktualną pogodą dla miejscowości Lubrza (temperatura, zachmurzenie, opady, 
wiatr, wyładowania atmosferyczne). Ponadto zamieszczono na tej stronie odesłanie 
do strony LUW – Bezpieczne lubuskie, aplikacji mobilnej w zakresie 
bezpieczeństwa, za pomocą której można uzyskać aktualne informacje o 
zagrożeniach i informacje meteorologiczne.  

(dowód: akta kontroli str. 18-19, 29) 

3.4. Drogi dojazdowe do jezior oraz do MWDK były utwardzone i pozwalały na 
dojazd służb ratunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

                                                      
11 www.lubrza.pl 
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3.5. W ogólnie dostępnych miejscach w MWDK zamieszczono tzw. regulaminy plaż, 
które zawierały informacje dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego obszaru 
wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego. 
Regulaminów plaż nie zamieszczono w MWDK w Przełazach i w Tyczynie. Wójt lub 
Rada Gminy Lubrza nie ustalały regulaminu (regulaminów) MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 30-66, 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że przed każdym sezonem inspektor ds. turystyki i promocji 
zamieszczał te regulaminy na każdym z tych miejsc. Po sezonie regulaminy te są 
demontowane. Nie wiedział dlaczego brak było w 2 ww. miejscach tych 
regulaminów.    

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

3.6. W ogólnie dostępnych miejscach w MWDK zamieszczono tablice informacyjne 
zawierające m. in. bieżące oceny jakości wody. W 5 ww. MWDK znajdowały się 
tablice z następującymi zapisami: Niestrzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z tego, że brakowało ratowników i dlatego zamieszczano 
zapisy o tym, że są to niestrzeżone miejsca wykorzystywane do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

3.7. W 2016 r. nie wykonywano w 5 ww. MWDK oczyszczania powierzchni dna 
obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z przedmiotów mogących 
spowodować skaleczenie lub inny wypadek, natomiast w 2017 r. nie wykonywano 
tych prac w 4 spośród 5 ww. miejsc. I tak: 

W dniu 09.06.2017 r. Wójt, członkowie rady sołeckiej oraz strażacy z OSP w Lubrzy 
wykonali w czynie społecznym prace porządkowe na terenie plaży gminnej nad 
Jeziorem Goszcza w Lubrzy. Uporządkowano roślinność, linię brzegową oraz dno 
jeziora. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 183-185) 

3.8. Zasady korzystania z MWDK nie były zamieszczane w kontrolowanym okresie 
m. in. na stronie internetowej Urzędu12 ani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP) Urzędu13, nie upowszechniano zasad korzystania z MWDK w inny sposób.   

(dowód: akta kontroli str. 183-185) 
Wójt wyjaśnił, że po ustaleniu regulaminu tych miejsc w Internecie zamieścimy takie 
informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. W MWDK w Goszczy nieprawidłowo wyznaczono strefy dla umiejących i 
nieumiejących pływać, nie wydzielono brodzika dla dzieci, nie oznaczono głębokości 
wody. W MWDK w Nowej Wiosce, Przełazach, Tyczynie, Lubrzy nie wyznaczono 
stref dla umiejących i nieumiejących pływać, brak było boi i pasa bezpieczeństwa, 
brak było brodzika dla dzieci, głębokość wody nie została oznaczona. 

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

                                                      
12 www.lubrza.pl 
13 www.bip.lubrza.pl 
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Powyższe było niezgodne z zapisami § 2 ust. 1 i 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 flag14, który stanowi, że strefy dla umiejących i 
nieumiejących pływać oraz brodzik w MWDK oznacza się odpowiednio: - strefy dla 
nieumiejących pływać bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami 
(pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa, - strefy dla umiejących 
pływać bojami (pławami) w kolorze żółtym, - brodzik dla dzieci bojami (pławami) w 
kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra 
wody do dna. Ponadto było to niezgodne z zapisami § 2 ust.3 ww. rozporządzenia 
regulującym zasady oznakowania głębokości wody w MWDK. 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia. Zamieścimy prawidłowe oznakowanie 
w tych miejscach. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

2. W 2016 r. ani w 2017 r. nie zatrudniano w 5 ww. MWDK ratowników, co było 
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 wodnego15. 
Paragraf 2 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że minimalna liczba ratowników dla 
MWDK wynosi 2 ratowników, tj. w przypadku Gminy łącznie w 5 ww. MWDK 
powinno być zatrudnionych co najmniej 10 ratowników wodnych w każdym z 
sezonów kąpielowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-185) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z braku ofert osób, które chciałyby pracować jako 
ratownicy. Poszukiwaliśmy ratowników, ale nasze działania były nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

3. Nie utworzono stanowisk do obserwacji 5 ww. MWDK, co nie odpowiadało 
zapisom art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych16. 

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia.  
(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

4. Podczas przeprowadzania oględzin w 5 ww. MWDK brak było wyposażenia tych 
miejsc 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 sanitarne17, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. 
Brak było sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych określonych w 
załączniku do ww. rozporządzenia. W szczególności brak było w 5 ww. MWDK: 
ratowniczych łodzi wiosłowych, kół ratunkowych, żerdzi ratunkowych, lin 
asekuracyjnych, rzutek ratunkowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 30-66) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia oraz z braku środków finansowych. 
                                                      
14 Dz. U. z 2012 r. poz. 286. 
15 Dz. U. z 2012 r. poz. 108. 
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm. 
17 Dz. U. z 2012 r. poz. 261. 
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(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

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

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia. Uzupełnimy te dane w przyszłości.  
(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

6. W 5 ww. MWDK w 2016 r. oraz w 4 ww. MWDK w 2017 r. (Goszcza, Nowa 
Wioska, Przełazy, Tyczyno) nie dokonywano oczyszczania powierzchni dna obszaru 
przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących 
spowodować skaleczenie lub inny wypadek, co było niezgodne z przepisem art. 5 
ust. 2 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 30-66) 

Wójt wyjaśnił, że wynika to z niedopatrzenia. W przyszłości prace te będą 
wykonywane. 

(dowód: akta kontroli str. 200-204) 

W kontrolowanym okresie nie zapewniono kontroli 5 ww. MWDK przez ratowników 
wodnych, nie dokonywano oczyszczania dna w miejscach przeznaczonych do 
kąpieli i pływania (z wyjątkiem jednego MWDK, gdzie takie prace przeprowadzono w 
2017 r.). Brak było w 5 ww. MWDK sprzętu ratunkowego i pomocniczego, urządzeń 
sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzętu medycznego, leków i artykułów 
sanitarnych. 
 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o 
Najwyższej Izbie Kontroli18 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

1. Uzyskanie zgody właściciela wody na zorganizowanie MWDK. 

2. Zapewnienie stałej kontroli MWDK przez ratowników wodnych. 

3. Ustalenie regulaminu MWDK. 

4. Umieszczanie w MWDK wymaganych informacji. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
                                                      
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 18 października 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 


