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Departament Kontroli, Skarg i Wniosków  

 

 

DKSiW–K–II–093–6–1/2014                                                                          Warszawa, dnia..… listopada 2014 r. 

   

Egz. nr ….. 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

 

Kontrola została przeprowadzona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych1. 

 

I. CEL I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ 

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania przez podmiot Jarocki Tomasz Multi Grupa 

zadań z zakresu ratownictwa wodnego, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o bopnow, z uwzględnieniem 

sił i środków wykorzystywanych do realizacji tych zadań. 

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 28 lipca 2014 r. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez zespół kontrolerów w składzie:  

Kierownik zespołu 

kontrolerów 

Członek zespołu 

kontrolerów 

– Andrzej Szyszko, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

MSW, na podstawie upoważnienia Nr 81/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., 

Anna Lis, główny specjalista w Departamencie Ratownictwa i Ochrony Ludności 

MSW, na podstawie upoważnienia Nr 82/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 

– 

 

II. WPROWADZENIE 

Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych znak: DRiOL–NRGW–0272–16/2012 z dnia  

17 grudnia 2012 r., wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o bopnow, Jarocki Tomasz Multi 

Grupa2 jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym do podejmowania 

działań ratowniczych o których mowa w art. 13 ww. ustawy3 i zobowiązanym do realizacji zadań4,  

o których mowa w 14 ust. 1 tej ustawy. 

                                                           

1 Dz. U. Nr 208, poz. 1240 – zwana dalej ustawą o bopnow. 
2 Zwana dalej także MG TJ, MG, Multi Grupa lub podmiot kontrolowany. 
3 Polegających na: przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu, dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym, 
udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia, ewakuacji osób z miejsca stanowiącego 
zagrożenie dla życia lub zdrowia, transporcie osób które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 
obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
oraz poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. 
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Siedziba podmiotu kontrolowanego znajdowała się przy ul. Chłopskiej 18 w Smolcu, 55–080 Kąty 

Wrocławskie. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą podmiotem kierował jednoosobowo Pan Tomasz 

Jarocki5. 

 

III. OCENA OGÓLNA 

Biorąc pod uwagę wszystkie obszary poddane kontroli pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono 

działania podmiotu kontrolowanego. Ustalono, że Multi Grupa prawidłowo, z zastrzeżeniami 

wymienionymi w protokole, wykonywała zadania z zakresu ratownictwa wodnego, określone w art. 14 

ust. 1 ustawy o bopnow. 

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego została dokonana na podstawie ustalonego, w toku 

kontroli, stanu faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o bopnow, 

takich jak: legalność, celowość oraz rzetelność. 

 

IV. USTALENIA I OCENY CZĄSTKOWE 

 

1. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i prowadzenie bezpośrednich działań ratowniczych  

w ramach ratownictwa wodnego. 

 
1.1. Obszar wykonywania ratownictwa wodnego. 

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Multi Grupa ratownictwo wodne wykonywała 

na następujących obszarach wodnych: 

1) pływalnie Trzebnickiego Parku Wodnego, ul. Leśna 5, Trzebnica – na podstawie umowy  

nr 01/TPW/2014; 

2) baseny Kaliskiego Parku Wodnego, ul. Sportowa 10, Kalisz – na podstawie umowy nr 14/2013  

z dnia 28 maja 2013 r. z dnia 1 lutego 2013 r.; 

3) basen kryty 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego, ul. M. C. Skłodowskiej 

1, Lądek Zdrój – na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2013 r.; 

4) basen Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, ul. Wysoka 12, Włocławek – na podstawie umowy 

nr ZD.U.332.2.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.; 

5) kryta pływalnia „Delfin”, ul. Chopina 10, Włocławek – na podstawie umowy nr ZD.U.332.2.2013  

z dnia 27 grudnia 2013 r.; 

                                                                                                                                                                                           

4 Dotyczących organizowania, kierowania, koordynowania i prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego, 
prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych, prowadzenia dokumentacji działań 
ratowniczych (w tym rejestru działań ratowniczych), ujawniania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 
wodnych oraz przekazywania informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 
wodnych właściwej radzie gminy. 
5 Zwany dalej także właścicielem. 
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6) kryta pływalnia „Aquarius” w Myślenicach, ul. Ogrodowa 19, Myślenice – na podstawie umowy 

nr AT–271–3/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.; 

7) pływalnia Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, Bydgoszcz – 

na podstawie umowy nr 3/DRS/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.; 

8) baseny Aquaparku Kutno, ul. Kościuszki 54, Kutno – na podstawie umowy nr 30/Aq/2013  

z dnia 12 września 2013 r.; 

9) kryta pływalnia w Niepołomicach, ul. Korczaka 5, Niepołomice – na podstawie umowy  

nr ZP.WN.272.2.2014 z dnia 26 marca 2014 r.; 

10) pływalnie Term Cieplickich Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej w Cieplicach, ul. Park 

Zdrojowy 5, Cieplice – na podstawie umowy nr ZP.272.4.2014 r.; 

11) kryta pływalnia Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 

Władysławowo – na podstawie umowy z dnia 2 października 2013 r.; 

12) kryta pływalnia w Brzegu, ul. Wrocławskiej 11, Brzeg – na podstawie umowy nr OR.4.272.4.2012  

z dnia 23 grudnia 2013 r.; 

13) baseny Wrocławskiego Centrum SPA, ul Teatralna 10/12, Wrocław – na podstawie umowy  

nr 23/NT06/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.; 

14) kąpielisko „Glinianki”, ul. Kosmonautów 1, Wrocław – na podstawie umowy nr ZP/6/2014 z dnia 

19 maja 2014 r.; 

15) basen kąpielowy „Orbita”, ul. Wejherowska 34, Wrocław – na podstawie umowy nr ZP/6/2014  

z dnia 19 maja 2014 r.; 

16) basen zewnętrzny, ul. Narutowicza 47, Kutno – na podstawie umowy nr 30/Aq/2013  

z dnia 12 września 2013 r.; 

17) kąpielisko nad jeziorem Czarne we Włocławku – na podstawie umowy nr ZD.U.332.2.2013 z dnia 

27 grudnia 2013 r.; 

18) kąpielisko nad jeziorem Wikaryjskie we Włocławku – na podstawie umowy nr ZD.U.332.2.2013  

z dnia 27 grudnia 2013 r.; 

19) pływalnie kryte i odkryte Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie,  

ul. M. Konopnickiej 2, Namysłów – na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2013 r.; 

20) kąpielisko „Morskie Oko”, ul. Chopina 27, Wrocław – na podstawie umowy nr ZP/6/2014 z dnia 

19 maja 2014 r., na którym na podstawie umowy z dnia 15 maja 2014 r., na zapewnienie 

bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych, podwykonawcą jest Dolnośląskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 

21) basen kąpielowy „Kłokoczyce”, ul. Kłokoczycka 3, Wrocław – na podstawie umowy  

nr ZP/6/2014 z dnia 19 maja 2014 r., na którym na podstawie umowy z dnia 15 maja 2014 r., na 

zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych, podwykonawcą jest 

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 
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22) kryta pływalnia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109, Wrocław – 

na podstawie umowy nr 227/FIN/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.; 

23) kryta pływalnia, ul. Baudouina de Courtenay 16, Wrocław6 - na podstawie umowy z dnia  

1 września 2008 r.;  

24) kąpielisko Głębokie, ul. Kupczyka 2, Szczecin – na podstawie umowy nr WT/C/12/2013 z dnia  

11 czerwca 2013 r.;  

25) kąpielisko Dziewoklicz, ul. Autostrada Poznańska, Szczecin – na podstawie umowy  

nr WT/C/12/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.;  

26) kąpielisko Dąbie, ul. Żaglowej 1, Szczecin – na podstawie umowy nr WT/C/12/2013 z dnia  

11 czerwca 2013 r.; 

27) baseny Wodnego Centrum Rekreacyjno–Sportowego „Aquasfera”, Al. Piłsudskiego 69b, Olsztyn 

– na podstawie umowy nr ZP.WCRS.172.9.122.2013 z dnia 11 marca 2013 r.; 

28) rzeka Odra w obrębie miasta Wrocław. 

Natomiast w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych na podstawie dokumentacji ustalono, że 

według stanu na dzień 28 lipca 2014 r. Multi Grupa na podstawie umów z zarządzającymi wyznaczonymi 

obszarami wodnymi wykonywała ratownictwo wodne na dwudziestu jeden wyznaczonych obszarach 

wodnych (poz. 1 – 21 ww. zestawienia) oraz patrolowała rzekę Odrę. 

Dyżury ratowników wodnych na wyznaczonych obszarach wodnych Multi Grupa realizowała, zgodnie  

z postanowieniami umów, w godzinach otwarcia poszczególnych pływalni, kąpielisk i miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli.  

Podmiot kontrolowany prowadził dokumentację potwierdzającą realizację dyżurów ratowników 

wodnych na obszarach wodnych, tj. dokumentację stałych dyżurów ratowników wodnych oraz dyżurów 

na wyznaczonych obszarach wodnych realizowanych w ramach umów zawartych z zarządzającymi 

wyznaczonymi obszarami wodnymi. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych okazano 

kontrolerom dziennik pracy ratowników wodnych na wizytowanych wyznaczonych obszarach wodnych 

(kąpielisko „Glinianki” basen „Orbita”, Aquapark w Trzebnicy).  

 

1.2. Kadra ratowników wodnych podmiotu kontrolowanego 

Jak wynika z ustaleń kontroli, w okresie objętym kontrolą, Multi Grupa w charakterze ratowników 

wodnych zatrudniała (na podstawie umowy zlecenia) 165 osób.  

Podmiot kontrolowany w momencie rozpoczęcia czynności kontrolnych nie posiadał pełnej 

dokumentacji dotyczącej kwalifikacji osób, przy pomocy których wykonuje ratownictwo wodne.  

Dopiero w związku z prośbą kontrolerów o przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

osób, które MG zatrudniała w charakterze ratowników wodnych, podmiot kontrolowany podjął starania 

o uzyskanie tych dokumentów. Ustalono, że część dokumentacji znajdowała się u zarządzających 

wyznaczonymi obszarami wodnymi, na których podmiot kontrolowany wykonywał ratownictwo wodne, 

                                                           

6 W wyjaśnieniach podmiotu kontrolowanego obszar ten występuje pod nazwą „Hotel Gem we Wrocławiu”. 
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natomiast część dokumentacji właściciel MG dopiero w trakcie kontroli uzyskiwał bezpośrednio od osób, 

które zatrudniał. W ocenie kontrolerów działania te były mało skuteczne, gdyż dostarczona 

dokumentacja nie była kompletna7.  

Multi Grupa nie przedstawiła pełnej dokumentacji spełniania wszystkich warunków określonych w art.  

2 pkt 5 ustawy o bopnow dla ratownika wodnego w odniesieniu do osób, wskazywanych jako kadra 

ratowników wodnych, którą dysponował, co nie pozwalało na ustalenie ile osób, spośród 165  

zatrudnianych przez MG w charakterze ratownika wodnego, spełniało ustawowe warunki określone dla 

ratownika wodnego. Kontrolerom przedłożone zostały jedynie kopie dokumentów poświadczających 

spełnianie warunku „posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego”, w postaci kopii 

stron książeczki WOPR z wpisem o nadanym stopniu ratowniczym przez to stowarzyszenie8 lub kopii 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych oraz kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.  

Właściciel MG nie przedstawił żadnych dokumentów (w tym oświadczeń) potwierdzających spełnianie 

warunku z art. 13 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, tj. posiadania stanu zdrowia pozwalającego na udzielanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Odnosząc się do wymagań określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o bopnow, dotyczącego „posiadania innych 

kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym” podmiot kontrolowany jedynie w odniesieniu do 13 

osób udokumentował spełnianie tego warunku.  

Na podstawie przedstawionych zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika stwierdzono, że dziesięć osób zatrudnianych przez Multi Grupę  

w charakterze ratownika wodnego nie posiadało aktualnego zaświadczenia, zaś trzy osoby (ratownicy 

medyczni) w ogóle go nie posiadały, mimo takiego obowiązku wynikającego z art. 2 pkt 5 ustawy  

o bopnow. 

Jak wynika z ustaleń kontroli wszystkie podmioty9, które prowadziły kursy w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, w których uczestniczyły osoby, wskazywane jako kadra ratowników wodnych Multi 

                                                           

7 Właściciel podmiotu kontrolowanego w dniu 21 sierpnia 2014 r. przysłał wyjaśnienia co do liczby i kwalifikacji kadry ratowników wodnych, 
którymi w kontrolowanym okresie dysponował – akta kontroli – str. 911–929. 
8 Przed dniem wejścia w życie ustawy o bopnow. 
9 Były to następujące podmioty: 

1) Centrum Szkoleniowo Usługowe Medaid Tomasz Liber, ul. Cisowa 33/2 Dąbrówka, Dopiewo; 2) Centrum Szkoleniowo Usługowe Medaid 
Tomasz Liber, ul. Poprzeczna 1/4, 63–500 Ostrzeszów; 3) Medyczne Centrum Usługowo–Szkoleniowe, ul. Winiarska 12, Kalisz; 4) MEDISAR 
Usługi medyczne i szkolenia, ul. Asnyka 61/24, Kalisz; 5) Kinga Kuberacka–Tarasiewicz "Art&Med" Medyczne Centrum Usługowo Szkoleniowe, 
ul. Winiarska 12, Kalisz; 6) Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna w Jarocinie, Al. Niepodległości 34a, Jarocin; 7) WOPR 
Leszno przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5, Leszno; 8) Centrum Ratownictwa Medycznego, Med. Servis,  
Os. Wschód 4a/1, Wągrowiec; 9) Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Długa 16b/93, Wrocław; 10) Centrum Ratownictwa 
Specjalistycznego „Triage”, ul. Olszewskiego 71/5, Wrocław; 11) Team 4 Life Patryk Wajszczak, Wrocław; 12) Divemed Jarosław Przybylski, ul. 
Chełmońskiego 16/1, Jelenia Góra; 13) Prywatne Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku, pl. Jagiełły 6, Kłodzko; 14) Art–Med Łukasz 
Wasilewski, ul. Wyszyńskiego 50/2, Wałbrzych; 15) Fundacja „Pierwsza Pomoc”, ul. Gdańska 143/8, Bydgoszcz; 16) BugiSun Łukasz 
Lewandowski, ul. Kościuszki 3, Płock; 17) WOPR Woj. Mazowieckiego, ul. Pytlasińskiego 17, Warszawa; 18) Medyczne Centrum Szkoleniowe, 
ul. Na Skarpie 35, 66–400 Gorzów Wlkp.; 19) Centrum Szkoleń Medycznych Warężak – Kuciel sp. j., ul. Łąkowa 7a lok. 111, Łódź; 20) 
Ratownictwo Wodne, Szkoła Pływalnia i Sportów Wodnych, ul. Rojna 69A, Łódź; 21) Centrum Szkoleniowe Sachmet Radosław Michalski 
Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Giewont 28 Kopcińskiego 54, Łódź; 22) RAT–MED. P. Czyrka, R. Kaźmierczak, ul. Tomaszowska 10d/40, 
Rawa Mazowiecka; 23) Vimed Rafał Kaczmarek, ul. Kostromska 66 lok. 29, Piotrków Trybunalski; 24) Marek Jasiński „Akcja Serca”, ul. Ku 
Studzionkom 12, Nowy Targ; 25) COR–MED. Grzegorz Jaskulski, ul. Na Wilcznik 41, Zakopane; 26) R. H. U. Rmed Ratownictwo i Pierwsza 
Pomoc, Al. Tysiąclecia 14/1 m. 1, Krynica–Zdrój; 27) WOPR Woj. Warmińsko–Mazurskiego, ul. Polna 16, Olsztyn; 28) AL–MED. Bartłomiej 
Chilmanowicz, ul. Chilmanowicza 7/16, Bartoszyce; 29) Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ul Peryferyjna 15, 
Kielce; 30) Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski, ul. M. Skłodowskiej–Curie 42/8, Katowice; 31) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Oddział Wojewódzki w Gdańsku, ul. Podmiejska 5, Pruszcz Gdański. 
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Grupy posiadały, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o prm, zatwierdzony program kursu przez wojewodę10 

właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs. 

Dodatkowo w trakcie kontroli zostały ujawnione okoliczności, za które podmiot kontrolowany nie ponosi 

odpowiedzialności, dotyczące dokumentów potwierdzających odbycie kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. Stwierdzono mianowicie, że nie wszystkie zaświadczenia o ukończeniu kursu  

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, wydane osobom 

wskazywanym jako kadra ratowników wodnych Multi Grupy, były zgodne ze wzorem określonym  

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu  

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy11. Jako najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie należy 

wskazać: brak podpisów wszystkich członków komisji egzaminacyjnej (m.in. zaświadczenia wydawane 

przez Fundację „Pierwsza Pomoc”), wskazywanie niepełnej nazwy podmiotu prowadzącego kurs (np. 

zaświadczenia wydawane przez Team 4 Life Patryk Wajszczak), wydawanie zaświadczenia o ukończeniu 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zamiast – zgodnie z wzorem – zaświadczenia o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Team 4 Life Patryk Wajszczak), umieszczanie dodatkowych 

elementów w treści zaświadczenia, postaci np. godła państwowego (zaświadczenia wydawane przez 

WOPR Leszno) czy też informacji o ważności zaświadczenia (np. zaświadczenia wydawane przez COR–

MED. Grzegorz Jaskulski). 

Wobec braku przedstawienia zespołowi kontrolującemu dokumentów na okoliczność spełniania 

wszystkich warunków określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o bopnow dla ratownika wodnego, nie można 

jednoznacznie stwierdzić, czy osoby, którymi Multi Grupa dysponowała jako ratownikami wodnymi, 

spełniały te wymagania. W świetle powyższego nie ma możliwości stwierdzenia, czy MG ratownictwo 

wodne wykonywała przy pomocy osób będących faktycznie ratownikami wodnymi oraz nie można 

ustalić, czy liczba ratowników wodnych, którą w kontrolowanym okresie dysponowała Multi Grupa była 

wystarczająca do realizowania dyżurów ratowników wodnych zgodnie z postanowieniami umów na 

wykonywanie ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych oraz do zapewnienia stanu 

gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego. 

Na podstawie wyjaśnień właściciela podmiotu kontrolowanego12, przedłożonych kopii umów13 ustalono, 

że na wyznaczone obszary wodne, na których Multi Grupa na podstawie umów z zarządzającymi tymi 

obszarami organizowała, kierowała i koordynowała działania ratownicze oddelegowywane były osoby  

w liczbie, która była zgodna z postanowieniami umów i z przepisami określającymi minimalne 

wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 

wodnego.  

Podmiot kontrolowany w ramach realizacji obowiązku zapewnienia stanu gotowości do wykonywania 

ratownictwa wodnego z większością osób, wskazanych jako kadra ratowników wodnych, zawarł Umowy 

na dodatkowe czynności w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wodnych. Postanowienia tych 

umów zobowiązywały każdą z tych osób do utrzymywania stałej gotowości na obszarach wodnych, poza 

godzinami pracy na pływalni. W ramach podpisanej umowy osoby te zobowiązane były do pełnienia 

                                                           

10 Zespół kontrolny ustalenia te poczynił na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. 
11 Dz.U. z 2007 r., Nr 60, poz. 408 – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kursu. 
12 Mail z dnia 12 sierpnia 2014 r.  
13 Akta kontroli – str. 252–372. 
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stałego dyżuru telefonicznego, stawienia się na każde wezwanie telefoniczne i uczestniczenia w akcjach 

ratunkowych. Multi Grupa zawarła 121 takich umów. 

Jak wynika z przedłożonych dokumentów ww. umowy zawierane były z osobami, które w dniu ich 

zawarcia nie posiadały ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Stwierdzono dwadzieścia takich przypadków. 

Reasumując, działania podmiotu kontrolowanego, który dopuszczał do podejmowania działań 

ratowniczych osoby niespełniające wszystkich wymagań, określonych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, dla ratowników wodnych, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości był brak nadzoru właściciela podmiotu kontrolowanego nad ważnością dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje kadry ratowniczej. Skutkiem nieprawidłowości było narażenie osób 

poszkodowanych na nieprofesjonalne działania ratownicze. 

 

1.3. Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie 

stałych dyżurów ratowników wodnych. 

Głównym filarem zapewnienia stanu gotowości Multi Grupy do wykonywania ratownictwa wodnego  

w odniesieniu do wszystkich obszarów działania podmiotu jest Centrum Koordynacji przy  

ul. Kościuszki 13/1A oraz baza przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że w Centrum Koordynacji, stałe dyżury ratownicze14 pełnione były przez 

ratowników według ustalonego harmonogramu. Jednorazowo na dyżurze telefonicznym pozostawało 

trzech ratowników (jeden ratownik – koordynator w Centrum Koordynacji i dwóch ratowników na 

dyżurze telefonicznym). Do dyspozycji ratownika dyżurnego – w razie konieczności podjęcia działań 

ratowniczych – pozostawali ratownicy, z którymi zawarto umowy na dodatkowe czynności w zakresie 

ratownictwa wodnego na obszarach wodnych powiatu wrocławskiego. 

Ponadto, w każdym powiecie, gdzie Multi Grupa, na wyznaczonym obszarze wodnym, wykonywała 

ratownictwo wodne na podstawie umów z zarządzającymi tymi wyznaczonymi obszarami wodnymi, 

prowadzone były 24–godzinne dyżury telefoniczne przez ratownika – koordynatora w danym powiecie. 

Do dyspozycji koordynatora pozostawali ratownicy, z którymi zawarto umowy na dodatkowe czynności  

w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wodnych danego powiatu.  

Ustalono, że wykonywanie stałych dyżurów nie kolidowało z realizacją obowiązków wynikających  

z umów zawartych z zarządzającymi wyznaczonymi obszarami wodnymi. 

Zasady pełnienia dyżurów określał Regulamin dyżurów zapewnienia gotowości ratowników wodnych  

w podmiocie Jarocki Tomasz Multi Grupa15. Dokument ten nie określał jednak organizacji i sposobu 

działania podmiotu w zakresie utrzymywania stałych dyżurów ratowników wodnych w celu zapewnienia 

stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego zawierającego m.in. takie informacje, jak: liczba 

ratowników wodnych jednorazowo pełniących dyżur w systemie dobowym, czas trwania dyżuru, 

dostosowanie środków łączności (w tym łączności ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia 

pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego) oraz czas (w ciągu którego osiągana jest gotowość 

                                                           

14 Całodobowe i całoroczne. 
15 Akta kontroli – str. 119.  
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do podjęcia działań ratowniczych). Ponadto, podmiot kontrolowany prowadził grafik dyżurów 

ratowniczych oraz dziennik zgłoszeń i działań ratowniczych16.  

Stwierdzono, że dokumentacja stałych dyżurów była kompletna i rzetelnie prowadzona przez podmiot 

kontrolowany. 

Ustalono, że Multi Grupa wystąpiła do:  

1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

2) Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, 

3) Starostwa Powiatowego w Kutnie, 

4) Starostwa Powiatowego we Włocławku, 

5) Starostwa Powiatowego w Myślenicach, 

6) Starostwa Powiatowego w Kaliszu, 

7) Starostwa Powiatowego w Pucku 

z pismami informującymi o gotowości do uczestnictwa w akcjach ratunkowych w szczególności podczas 

powodzi oraz innych klęsk żywiołowych17.  

Zespół kontrolerów ustalił, że Jarocki Tomasz Multi Grupa pismem z dnia 14 lutego 2014 r., 

adresowanym do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, dokonał zgłoszenia do prowadzonego przez wojewodę rejestru jednostek 

współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgłoszenie nie zawierało wszystkich 

informacji wymaganych art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

Na podstawie dokonanych ustaleń działalność Multi Grupy, w okresie objętym kontrolą, w zakresie 

sposobu organizacji stałych dyżurów ratowników wodnych oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami, że  

z uwagi na okoliczności opisane w pkt 1.2 niniejszego protokołu nie można ustalić, czy stan gotowości do 

wykonywania ratownictwa wodnego i stałe dyżury ratowników wodnych realizowane były przez osoby 

spełniające warunki dla ratownika wodnego.  

 

1.4. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa. 

Na podstawie przekazanych przez podmiot kontrolowany dokumentów: faktur VAT18, odpowiedzi na 

pytania zespołu kontrolerów19, decyzji Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego w Warszawie20, umowy  

o współpracy w zakresie ratownictwa wodnego21 oraz dokonanych w dniu 30 lipca 2012 r. oględzin 

sprzętu ratowniczego, potwierdzonych stosownym protokołem22, oraz wyznaczonych obszarów 

                                                           

16 Akta kontroli – str. 144–200. 
17 Akta kontroli – str. 58–66. 
18 Akta kontroli – str. 33–38. 
19 Akta kontroli – str. 42-47. 
20 W sprawie nadania i zatwierdzenia nazwy statku morskiego – akta kontroli – str. 48. 
21 Podpisaną pomiędzy podmiotami Multi Grupa Tomasz Jarocki, ul. Chłopska 18, Smolec a Stowarzyszeniem Rekreacyjno–Sportowym Delphinus 
Sport Promotion, ul. Macedońska 7 lok. 9, Wrocław – akta kontroli – str. 39. 
22 Akta kontroli – str. 72–74. 
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wodnych23 ustalono, że MG posiada specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania ratownictwa 

wodnego. 

Stwierdzono, że MG TJ dysponowała każdym rodzajem sprzętu specjalistycznego niezbędnym do 

wykonywania ratownictwa wodnego oraz środkami transportu i łączności wymienionymi  

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 sanitarne24.  

Ustalono, że do siedmiu wyznaczonych obszarów wodnych25 MG TJ była zobowiązana do dostarczenia 

sprzętu ratowniczego26. Na podstawie udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że MG wywiązywała się  

z nałożonych umowami zobowiązań. W trakcie kontroli ustalono, że liczba sprzętu, którym dysponuje 

kontrolowany podmiot, była adekwatna do obszaru, na którym wykonywał ratownictwo wodne. 

Z przekazanych wyjaśnień oraz dokonanych oględzin sprzętu ratowniczego wynika, że MG TJ swobodnie 

(z wyłączeniem łodzi motorowej) dysponowała sprzętem ratunkowym, pomocniczym, środkami 

transportu oraz łączności, które były niezbędne do wykonywania ratownictwa wodnego. Podmiot 

kontrolowany posiadał sprzęt ratowniczy, którego był właścicielem z wyłączeniem łodzi motorowej27, 

którą posiadał na współwłasność z innym podmiotem28. Z informacji przekazanych przez Pana Tomasza 

Jarockiego wynika, że korzystanie z łodzi motorowej przez firmę „Delphinus” ustalane było telefonicznie 

minimum jeden dzień wcześniej. Ponadto, wszelkie czynności związane z eksploatacją łodzi, czynności 

związane z patrolowaniem Odry oraz czynności ratownicze wpisywane były do dziennika pokładowego 

łodzi. Według oświadczenia MG TJ patrole odbywały się 2–5 razy na tydzień o różnych porach 

dnia/nocy29. Dodatkowo podmiot korzystał na podstawie użyczenia z dwóch pojazdów30, którymi 

swobodnie dysponował. Nadmienić należy, że kluczyki do łodzi motorowej i kluczyki do wszystkich 

pojazdów znajdowały się u właściciela podmiotu kontrolowanego oraz w Centrum Koordynacji 

ratowniczej przy ul. Kościuszki 13/1a we Wrocławiu. 

Na podstawie oględzin sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych stwierdzono, że środki 

transportu oraz łączności, sprzęt ratunkowy, pomocniczy, niezbędny do wykonywania ratownictwa 

wodnego, znajdujący się w dyspozycji Multi Grupy, były sprawne i utrzymywane w dobrym stanie 

technicznym. Sprzęt był magazynowany w całorocznej bazie sprzętu31 i zgodnie z ustaleniami pozostawał 

w ciągłej gotowości do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych. Nadmienić należy, że łódź 

motorowa, w sezonie wiosenno–letnio–jesiennym, znajdowała się w bazie wodnej zlokalizowanej  

w Marina Topacz we Wrocławiu, zaś w sezonie zimowym znajdowała się w bazie Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu.  

                                                           

23 „Morskie Oko” we Wrocławiu, Orbita Park Wrocław – ul. Wejherowska 34, kąpielisko „Glinianki” we Wrocławiu – ul. Kosmonautów, Aquapark 
w Trzebnicy – ul. Leśna 5. 
24 Dz. U. z 2012 poz. 261. 
25 Na podstawie umów zawartych pomiędzy MG TJ a zamawiającym usługi ratownictwa wodnego – akta kontroli – str. 275–281, 305–311, 323–
326, 341–346. Podmiot kontrolowany był zobowiązany do dostarczenia sprzętu do Ośrodków Sporu i Rekreacji we Włocławku (4 wyznaczone 
obszary wodne), Aquaparku w Kaliszu, Myślenickiego Ośrodka Sportu i Kultury oraz Term Cieplickich Sp. z o.o. 
26 Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 4 ustawy o bopnow zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym obowiązany jest wyposażyć w sprzęt ratunkowy  
i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe). 
27 Do patrolowania rzeki Odry znajdującej się w powiecie Wrocławskim. 
28 „Delphinus” Mazan, Wuchowicz Sp. J., ul. Traugutta 146 lok. 14, 50–420 Wrocław – akta kontroli – str. 48. 
29 Od maja do października. 
30 Zgodnie z umową o wzajemnej współpracy i wsparciu technicznym zawartą pomiędzy Multi Grupa Tomasz Jarocki, Smolec, ul. Chłopska 18,  
a Off Road Centrum Rayo Sp. z o.o., Jelcz Laskowice, ul. Wrocławska 10. 
31 Zlokalizowanej przy kąpielisku „Morskie Oko” przy ul. Chopina 10 we Wrocławiu. 
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Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela kontrolowanego podmiotu oraz na podstawie 

okazania systemu informatycznego stwierdzić należy, że Jarocki Tomasz Multi Grupa prowadziła 

ewidencję środków trwałych podmiotu, a także ewidencję sprzętu wykorzystywanego na wyznaczonych 

obszarach wodnych w podziale na konkretne obiekty. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że w systemie 

informatycznym przechowywane były zbiorcze dane o sprzęcie ratowniczym (środki trwałe) oraz jego 

rozlokowaniu na wyznaczone obszary wodne, z wyłączeniem sprzętu ratowniczego dostarczonego do 

wyznaczonych obszarów wodnych we Włocławku. Zgodnie z umową nr ZD.U.332.2.2013 zawartą w dniu 

27 grudnia 2013 r. z OSiR we Włocławku wykonawca był zobowiązany do dostarczenia sprzętu 

ratowniczego. Brak ujednoliconego wykazu specjalistycznego sprzętu ratowniczego utrudniał ocenę 

stanu sprzętu, którym dysponował podmiot kontrolowany. 

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, dokumentami oraz na podstawie dokonanych oględzin należy 

stwierdzić, że kontrolowany podmiot, w okresie objętym kontrolą, posiadał niezbędny do wykonywania 

ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności, co oceniono pozytywnie. 

 

1.5. Rzetelność sprawozdania dotyczącego działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa 

wodnego w roku 2013. 

W sprawozdaniu, w części dotyczącej kadry ratowników wodnych, którymi dysponował podmiot 

kontrolowany zamieszczono nazwiska (10 osób), w odniesieniu do których w trakcie kontroli nie 

potwierdzono faktu, że osoby te stanowiły kadrę ratowników wodnych Multi Grupy. Nazwiska tych osób 

nie znalazły się w wykazie ratowników wodnych przekazanym kontrolującym w piśmie z dnia 31 lipca 

2014 r.32. Po wezwaniu właściciela MG do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, zespół kontrolerów, do 

zakreślonego terminu ważności upoważnień, nie otrzymał odpowiedzi. 

Natomiast w wykazie obszarów, na których Multi Grupa w 2013 r. wykonywała ratownictwo wodne nie 

wymieniono wszystkich obszarów wodnych (m.in. kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie w Szczecinie – 

umowa nr WT/C/13/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.; kąpielisko „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 1 we 

Wrocławiu, basen kąpielowy „Orbita” przy ul Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, kąpielisko „Morskie Oko” 

przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu i basen kąpielowy „Kłokoczyce” przy ul Kłokoczyckiej 3 we Wrocławiu 

– na podstawie umowy nr ZP/4/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.;baseny Wodnego Centrum Rekreacyjno–

Sportowego „Aquasfera” w Olsztynie – umowa nr ZP.WCRS.172.9.122.2013 z dnia 11 marca 2013 r.) lub 

wskazano obszary, na których Multi Grupa dopiero od stycznia 2014 r. rozpoczęła realizację świadczenia 

„usług” z zakresu ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych (umowa z Myślenickim 

Ośrodkiem Kultury i Sportu – umowa zawarta 30 grudnia 2013 r.)33.  

Na podstawie przedstawionego kontrolerom wykazu ratowników wodnych, wykazu obszarów, na 

których wykonywane było ratownictwo wodne przez Multi Grupę oraz umów na podstawie których 

podmiot kontrolowany wykonywał ratownictwo wodne na wyznaczonych obszarach wodnych 

stwierdzono, że sprawozdanie z dnia 31 stycznia 2014 r. było sporządzone bez należytej staranności  

w zakresie wykazu ratowników wodnych i obszarów, na których MG wykonywała ratownictwo wodne  

w 2013 r. 

                                                           

32 Akta kontroli – str. 29-32. 
33 Akta kontroli – str. 305–311. 
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* * * 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działalność podmiotu 

Jarocki Tomasz Multi Grupa w zakresie organizowania, kierowania, koordynowania i prowadzenia 

bezpośrednich działań ratowniczych. Powyższa ocena wynika z analizy przedstawionej dokumentacji 

źródłowej w tym zakresie. 

 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych. 

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą MG TJ prowadziła działalność profilaktyczną  

i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o bopnow. W ramach powyższych działań podmiot prowadził bezpłatne zajęcia z bezpiecznego 

zachowywania się w wodzie i nad wodą, pokazy ratownictwa wodnego oraz rozdawał ulotki.  

Potwierdzeniem wykonywania tych czynności są zebrane, w toku kontroli, dokumenty (podziękowania) 

od zarządzających obszarami wodnymi34. Ponadto, Pan Tomasz Jarocki wyjaśnił, że nie posiadał innej 

dokumentacji, dotyczącej tej działalności, z uwagi na fakt, że zajęcia ratowników z dziećmi odbywały się 

w małych grupach szkolnych, dotyczyły zagrożeń w wodzie, nie były formalnie dokumentowane i były 

niejednokrotnie wykonywane ad–hoc. Nadmienić należy, że Multi Grupa zaprezentowała35 na swojej 

stronie internetowej, w postaci slajdów, pokaz dla dzieci o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą oraz 

w wodzie. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że pokazy slajdów były wykorzystywane także przy pokazach 

ratownictwa wodnego organizowanych dla dzieci. Stronę o powodach utonięć zaprezentowano także dla 

młodzieży oraz osób dorosłych36. 

Ze złożonych przez MG wyjaśnień wynika, że w działaniach prowadzonych przez podmiot uczestniczyły 

dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Powyższe działania były prowadzone przez osoby zajmujące się na 

codzień ratownictwem wodnym i posiadającym odpowiednie kwalifikacje, co zostało potwierdzone  

w trakcie działań kontrolnych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że działania te 

dotyczyły ponadto bezpieczeństwa na obszarach wodnych i były dostosowane do potrzeb odbiorców, do 

których były adresowane. Nadmienić należy, że MG TJ, w okresie objętym kontrolą, nie prowadziła oraz 

nie organizowała szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego. Na stronie internetowej podmiotu można 

jednakże zaobserwować, że firma prowadziła nabór na szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.  

Z wyjaśnień złożonych przez właściciela podmiotu wynika, że MG sondowała rynek w zakresie 

zainteresowania ww. szkoleniami z uwagi na fakt, że w przyszłości będzie chciała szkolić przyszłych 

ratowników wodnych.  

Multi Grupa, w ramach prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zgodnie z ustaleniami, współpracowała z zarządzającymi 

obszarami wodnymi. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami współpraca ta polegała na organizacji 

pokazów ratownictwa wodnego, rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie, 

akcjami rozdawania książeczek o bezpieczeństwie nad wodą. Na jednym z festynów pn.: Bezpieczne 

                                                           

34 Akta kontroli – str. 81–92.  
35 Patrz http://www.multigrupa.com/dla_dzieci/. 
36 Patrz http://www.multigrupa.com/jak_sie_nie_utopic/. 

http://www.multigrupa.com/dla_dzieci/
http://www.multigrupa.com/jak_sie_nie_utopic/
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Wakacje37 Multi Grupa zorganizowała, wspólnie z Policją, pokazy ratownictwa wodnego i nurkowania, 

egzaminowanie na kartę pływacką oraz konkursy edukacyjne. 

Z informacji przekazanych przez Pana Tomasza Jarockiego wynika, że w trakcie prowadzenia zajęć 

profilaktycznych żaden z ratowników nie pełnił w tym samym czasie dyżuru. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że MG posiadała kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje do 

prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego. Dodatkowo należy wskazać, że w toku kontroli 

stwierdzono, że podmiot posiadał niezbędny sprzęt przeznaczony do prowadzenia zajęć teoretycznych38 

oraz praktycznych39.  

Na podstawie złożonych przez podmiot kontrolowany wyjaśnień ustalono, że w celu podniesienia 

efektywności działania sprzęt, który nie był wykorzystywany do działań szkoleniowych był w okresie 

letnim wykorzystywany jako sprzęt do działań ratowniczych. Jednocześnie właściciel podmiotu zapewnił, 

że w razie rozpoczęcia działań szkoleniowych sprzęt przeznaczony na ten cel będzie do natychmiastowej 

dyspozycji. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono działalność podmiotu Jarocki Tomasz Multi 

Grupa w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej związanej z zapewnieniem 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Działalność ta wykonywana była prawidłowo nie stwarzając 

ryzyka wykorzystywania tych samych ratowników i sprzętu ratowniczego do działań dydaktycznych, 

ratowniczych i pełnienia stałych dyżurów w tym samym czasie. Powyższa ocena wynika z analizy 

przedstawionej dokumentacji źródłowej w tym zakresie. 

 

3. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji40 stwierdzono, że Multi Grupa, w okresie objętym kontrolą, 

prowadziła dokumentację działań ratowniczych pn.: Dziennik pracy ratowników41, Dziennik patroli łodzią 

motorową Atlantic Marine 530 POL-13177, Informacja o udzieleniu pierwszej pomocy oraz Dziennik 

działań ratowniczych oraz rejestr działań ratowniczych na obszarach wodnych42. 

Przedstawiona dokumentacja działań ratowniczych prowadzona była w formie papierowej. Dokumenty 

te prowadzone były w sposób chronologiczny oraz posiadały informacje dotyczące oznaczenia czasu 

działań w nich zawartych. Opisane były w sposób jednoznaczny, bez numeracji stron, każda strona 

dotyczyła oddzielnego dnia. Dokumenty dotyczące bieżącego działania przechowywane były na 

wyznaczonych obszarach wodnych, zaś dokumentacja archiwalna przechowywana była w biurze przy  

ul. Trzebnickiej 28 we Wrocławiu. Z dokonanych ustaleń wynika, że środkami technicznymi 
                                                           

37 Zorganizowanej na pływalni odkrytej „Orbita” we Wrocławiu w 2013 r. 
38 Rzutnik – projektor, ekran, wskaźnik laserowy, sprzęt nagłaśniający oraz mikrofon. 
39 Rzutka ratunkowa, koła ratunkowe, linia ratownicza, lina asekuracyjna, bojki ratownicze, pas ratunkowy, żerdź o dł. 4m, deska ortopedyczna, 
manekiny do nauki holowania, deska ratownicza, lodzie ratunkowe wiosłowe z linką zaburtową, wiosłami i cumą. 
40 Akta kontroli – str. 144–200. 
41 Dziennik pracy ratowników prowadzony był oddzielnie dla każdego wyznaczonego obszaru wodnego, na którym Multi Grupa wykonywała 
ratownictwo wodne. 
42 Dzienniki prowadzone były oddzielnie dla poszczególnych terenów, gdzie MG wykonywała ratownictwo wodne, tj: w mieście Wrocław,  
w mieście Brzeg, w mieście Kalisz, w mieście Władysławowo, w mieście Namysłów, w mieście Kutno, w mieście Lądek Zdrój, w powiecie 
bydgoskim, w powiecie myślenickim, w powiecie kutnowskim, w powiecie kaliskim oraz w powiecie włocławskim. 
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zapewniającymi ochronę fizyczną dokumentacji były alarm z powiadomieniem grupy interwencyjnej 

Solid Security oraz rolety antywłamaniowe.  

Według oświadczenia43 Pana Tomasza Jarockiego w podmiocie kontrolowanym został - na potrzeby tego 

podmiotu - określony sposób i zasady dokumentowania działań ratowniczych określonych w art.  

13 ustawy o bopnow oraz wykonywania obowiązków ratowników wodnych określonych w art. 16 ww. 

ustawy. Według właściciela MG ustalenie na potrzeby podmiotu sposobu i zasad dokumentowania 

działań ratowniczych znajduje odzwierciedlenie w dziennikach pracy ratowników wodnych. Niemniej 

zespołowi kontrolerów nie przedstawiono formalnych dokumentów, określających, sposób  

i zasady dokumentowania działań ratowniczych (w tym określających, jakie dokumenty składają się 

dokumentację działań ratowniczych w MG, wzory tych dokumentów i zasady ich wypełniania). 

Z Regulaminu dyżurów zapewnienia gotowości ratowników wodnych w podmiocie Jarocki Tomasz Multi 

Grupa wynika jedynie, że wpisów w Dzienniku działań ratowniczych dokonuje ratownik-koordynator lub 

ratownik dyżurny.  

Informacje o prowadzonych działaniach ratowniczych, ratownikach wodnych udzielających pomocy, 

osobach którym udzielano pomocy, zakresu udzielonej pomocy, miejscu wypadku oraz dacie 

prowadzenia działań ratowniczych zamieszczane były w różnych dokumentach m.in.: Dzienniku działań 

ratowniczych oraz rejestrze działań ratowniczych na obszarach wodnych, Informacji o udzieleniu 

pierwszej pomocy oraz w dziennikach pracy ratowników.  

Kontrolerom przedstawiono dokument Dziennik działań ratowniczych oraz rejestr działań ratowniczych 

na obszarach wodnych, który podmiot kontrolowany uznaje za rejestr działań ratowniczych  

w rozumieniu w art. 14 ust 1 pkt 3 ustawy o bopnow. Informacje, które gromadzone są w tym 

dokumencie nie odpowiadają danym jakie rejestr działań ratowniczych powinien zawierać.  

Nieprowadzenie rejestru działań ratowniczych44 w formie jednego i jednolitego dokumentu i w zakresie 

danych wymaganych przez przepisy uznano za nieprawidłowość. Przyczyną jej powstania była 

nierzetelność właściciela podmiotu kontrolowanego w zakresie przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości był brak możliwości rzetelnego wywiązania 

się przez podmiot kontrolowany z obowiązku udzielania informacji z rejestru na wniosek podmiotu 

uprawnionego do ich uzyskania. 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Pana Tomasza Jarockiego Multi Grupa nie dokonała45 zgłoszenia 

rejestru działań ratowniczych do ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, 

prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co należy ocenić jako 

nieprawidłowość. W trakcie działań kontrolnych podmiot kontrolowany dokonał zgłoszenia46. Niemniej 

jednak kontrolerom nie przedstawiono szczegółowej informacji o przedmiocie zgłoszenia. 

Z informacji uzyskanych od kontrolowanego podmiotu wynika, że w okresie objętym kontrolą nie miały 

miejsca przypadki udostępniania przez podmiot informacji z dokumentacji działań ratowniczych. 

                                                           

43 Akta kontroli – str. 104. 
44 O którym mowa w art. 14 ust 1 pkt 3 ustawy o bopnow. 
45 Od momentu otrzymania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenia działalności aż do rozpoczęcia czynności kontrolnych. 
46 Akta kontroli – str. 108. 
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Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działalność podmiotu 

Jarocki Tomasz Multi Grupa w zakresie prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych, o których 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o bopnow. Powyższa ocena wynika z analizy przedstawionej 

dokumentacji źródłowej w tym zakresie. 

 

 

4. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 

 

W toku kontroli ustalono, że podmiot kontrolowany ujawniał zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 

osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywał informacje o zidentyfikowanych 

zagrożeniach, w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, właściwym 

podmiotom. 

Nadmienić należy, że Multi Grupa współpracowała z zarządzającymi obszarami wodnymi przy 

dokonywaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla 

bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji. W wyniku tej współpracy przedstawiono następujące zagrożenia zarządzającymi obszarami 

wodnymi: 

a) pismo47 do Kierownika Kąpieliska Glinianki we Wrocławiu, z dnia 07 maja 2013 r., o stwierdzeniu 

zagrożenia w postaci nieprawidłowego montażu ogrodzenia strefy wylotu ze ślizgawki oraz 

koniecznego remontu konstrukcji ślizgawki wraz ze ślizgami. W wyniku ujawnienia tego zagrożenia 

zdemontowano ślizgawkę wraz z ogrodzeniem strefy wylotu; 

b) pismo48 do Kierownika pływalni odkrytej DELFIN w Namysłowie, z dnia 01 lipca 2013 r.,  

o stwierdzeniu zagrożenia w postaci niewydzielenia strefy lądowiska ślizgawki. W wyniku ujawnienia 

tego zagrożenia wyznaczono strefę lądowiska ślizgawki; 

c) pismo49 do Zarządu AQUAPARKU Termy Cieplickie w Jeleniej Górze, z dnia 25 lutego 2014 r.,  

o stwierdzeniu zagrożenia w postaci bardzo silnego prądu wodnego w lądowisku tzw. Cebuli, 

powodującego bardzo duże trudności z wyjściem z wody na powierzchnię oraz silne wiry, co 

powodowało w opinii MG realne zagrożenie zdrowia i życia. W wyniku ujawnienia tego zagrożenia 

obniżono prąd wodny, co skutkowało ustaniem wirów i znaczną poprawą bezpieczeństwa; 

d) pismo50 do Zarządu AQUAPARKU Termy Cieplickie w Jeleniej Górze (pismo bez podania daty),  

o stwierdzeniu zagrożenia w postaci braku wydzielenia strefy lądowiska ze ślizgawki oraz 

zamontowania dodatkowej drabinki wyjścia z wody. Ujawnione zagrożenia są obecnie poddawane 

analizie przez zarząd Aquaparku; 

e) pismo51 do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z dnia 18 grudnia 2013 r., o stwierdzeniu 

zagrożenia w postaci wykonywania ratownictwa wodnego na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego 

                                                           

47 Akta kontroli – str. 95. 
48 Akta kontroli – str. 96. 
49 Akta kontroli – str. 97. 
50 Akta kontroli – str. 98. 
51 Akta kontroli – str. 99. 
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przez firmę, nieposiadającą zgody MSW na wykonywanie tego typu działalności. W wyniku 

ujawnienia tego zagrożenia rozwiązano umowę z firmą obsługującą basen i ogłoszono przetarg. 

Dodatkowo, zespołowi kontrolerów przedłożono dokument52 potwierdzający realizację wspólnego 

szkolenia, w dniu 01 lipca 2014 r., Biura Obsługi Klienta Term Cieplickich oraz ratowników wodnych Multi 

Grupa mającego na celu poprawę współpracy podczas reakcji na zagrożenia mogące wystąpić  

w AQUAPARKU. 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić, że podmiot Jarocki Tomasz Multi Grupa 

ujawniał zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na wyznaczonych obszarach 

wodnych, co oceniono pozytywnie.  

 

5. Przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych właściwej radzie gminy. 

 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że Jarocki Tomasz Multi Grupa zwróciła się do 

Rady Miejskiej we Wrocławiu z pismem informującym o zagrożeniach występujących na wrocławskich 

obszarach wodnych położonych w obrębie Wrocławia53. 

Z przedłożonych przez MG TJ informacji wynika, że na pozostałych54 obszarach wodnych nie zgłaszano 

zagrożeń do właściwych rad gminnych, ponieważ żaden z koordynatorów wyznaczonych obszarów 

wodnych nie zidentyfikował zagrożeń55. Ponadto, MG TJ zgłosił do Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej gotowość do uczestnictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym56. 

W toku kontroli ustalono również, że kontrolowany podmiot zgłosił jednostkom samorządu 

terytorialnego gotowość do uczestnictwa w akcjach ratowniczych na terenie powiatów kaliskiego, 

kutnowskiego, myślenickiego, puckiego, włocławskiego oraz wrocławskiego.  

Pozytywnie należy ocenić działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji obowiązku 

ujawniania zagrożeń osób przebywających na obszarach wodnych i informowania właściwej rady gminy 

o ujawnionych zagrożeniach. 

 

V. ZALECENIA 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o bopnow, zobowiązuje się podmiot Jarocki Tomasz Multi Grupa do 

usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości poprzez: 

1. niezwłoczne podjęcie działań w celu zapewnienia kadry spełniającej wszystkie warunki określone  

w przepisach dla ratownika wodnego; 

                                                           

52 Akta kontroli – str. 100. 
53 Akta kontroli – str. 93–94. 
54 Powiaty kaliski, kutnowski, myślenicki, pucki, włocławski. 
55 Za zagrożenia należy uznać miejsca szczególnie niebezpieczne, źle zabezpieczone czy oznakowane np. spiętrzenia, jazy, śluzy lub wyrobiska, 
kamieniołomy, dzikie kąpieliska itp. w których kąpią się ludzie. 
56 Pismo z dnia 14 lutego 2014 r. pozostało bez odpowiedzi. 
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2. niezwłoczne założenie i prowadzenie jednolitego rejestru działań ratowniczych, zawierającego 

dane, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych; 

3. założenie ewidencji kadry ratowników wodnych i bieżące jej prowadzenie, prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej kwalifikacji ratowników wodnych, w sposób pozwalający na bieżące 

dokonywanie weryfikacji posiadanych przez nich uprawnień; 

4. dokonywanie z należytą starannością weryfikacji dokumentów przedkładanych przez osoby 

ubiegające się o zatrudnienie w charakterze ratownika wodnego w podmiocie kontrolowanym; 

5. założenie ewidencji posiadanego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego; 

6. zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych rejestru działań 

ratowniczych; 

7. rzetelne sporządzanie sprawozdania z działalności podmiotu kontrolowanego; 

8. uzupełnienie dokumentu Regulamin dyżurów57 o określenie organizacji i sposobu działania MG 

w zakresie utrzymywania stałych dyżurów ratowników wodnych w celu zapewnienia stanu 

gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego zawierającego (m.in.: liczba ratowników 

wodnych jednorazowo pełniących dyżur w systemie dobowym, czas trwania dyżuru, 

dostosowanie środków łączności, czas, w ciągu którego osiągana jest gotowość do podjęcia 

działań ratowniczych). 

 

VI. POUCZENIE 

Zgodnie z art. 27 ust. 2–4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bopnow, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty 

kontrolą może wnieść do kontrolującego na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli,  

w tym do sformułowanych wniosków i zaleceń, lub podpisuje protokół kontroli. 

Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący może uznać za zasadne, zmieniając lub uzupełniając protokół 

kontroli, albo uznać je za niezasadne i przekazać stanowisko podmiotowi uprawnionemu do 

wykonywania ratownictwa wodnego objętemu kontrolą. Zastrzeżenia wniesione po terminie, przez 

osobę nieuprawnioną lub bez zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń zmieniony lub uzupełniony protokół kontroli zostaje 

przekazany ponownie do podpisu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego 

objętemu kontrolą. 

W myśl art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy podmiotowi objętemu kontrolą przysługuje prawo odmowy 

podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania pisemnego 

wyjaśnienia kontrolującemu przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje 

realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania protokołu kontroli lub stanowiska kontrolującego, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy  

o bopnow, lub poprawionego protokołu kontroli zawiadamia ministra właściwego do spraw 

                                                           

57 Akta kontroli – str. 119. 
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wewnętrznych o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli albo  

o przyczynach ich niewykonania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy o bopnow, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze 

decyzji administracyjnej może cofnąć zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego jeżeli podmiot, 

któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości mających 

istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli. 

 

* * * 

 

Z kontroli sporządzono Protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

 

Egz. Nr 1 — p. Tomasz Jarocki – właściciel podmiotu kontrolowanego 

Egz. Nr 2 — aa. 
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