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Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Warszawa, dnia 19 stycznia  2015 r. 

DKSiW-K-II-093-5-1/2014 

 

Egz. Nr ……. 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

prawidłowości realizacji wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego przez podmiot uprawniony 

Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski Spółka Cywilna ARTO. 

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: Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski 

Spółka Cywilna ARTO2 zadań z zakresu ratownictwa wodnego, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z uwzględnieniem sił i środków 

wykorzystywanych do realizacji tych zadań. 

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 14 lipca 2014 r.  

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez zespół kontrolny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w składzie:  

- kierownik zespołu – Anna Malmon, radca ministra w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

MSW na podstawie upoważnienia Nr 79/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.; 

- członek zespołu – Krystyna Dziełak, starszy specjalista w Departamencie Ratownictwa i Ochrony 

Ludności MSW na podstawie upoważnienia Nr 80/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., 

w dniach 14-15, 17-23 i 25 lipca 2014r. - w bazie całorocznej podmiotu kontrolowanego oraz w dniu  

16 lipca 2014 r. - w siedzibie podmiotu kontrolowanego.  

II. WPROWADZENIE  

Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2012 r. (nr DRiOL-NRGW-0272-

4/2012), wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych, podmiot pn.: Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski Spółka Cywilna ARTO stał się 

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 art. 14 ust. 1 tej ustawy.  

                                                           
1 Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm., zwana dalej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych lub ustawą 

o bezpieczeństwie osób albo ustawą o bopnow. 
2 Zwana dalej też w skrócie: ARTO s.c., Spółką Cywilną ARTO albo podmiotem kontrolowanym.  
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 
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Ustalono, że siedziba podmiotu kontrolowanego znajdowała się w lokalu prywatnym pod adresem:  

ul.  Starokunowska 1/7 m 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, a baza całoroczna mieściła się przy  

ul. Merliniego 4 w Warszawie. W okresie objętym kontrolą podmiotem kontrolowanym kierowali 

wspólnicy: Pan Tomasz Sułkowski i Pan Artur Tokarski.  

III. OCENA OGÓLNA 

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszym protokole pozytywnie mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości oceniono działania podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym prawidłowości 

realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie 

osób - z uwzględnieniem sił i środków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego poziomu ich realizacji. 

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. 

 

Na podstawie dokonanych ustaleń działalność Spółki Cywilnej ARTO w zakresie organizowania, 

kierowania, koordynowania i prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych w ramach ratownictwa 

wodnego oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższa ocena wynika 

z analizy przedłożonej dokumentacji i przekazanych informacji. 

1.1. Obszar wykonywania ratownictwa wodnego. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą Spółka Cywilna ARTO wykonywała 

ratownictwo wodne na wyznaczonym obszarze wodnym, zarządzanym przez Mokotowską Fundację 

Warszawianka – Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4, na podstawie zawartej w dniu  

8 sierpnia 2002 r. umowy5. Zapewnienie przez Spółkę Cywilną ARTO stałej kontroli w zakresie 

ratownictwa wodnego ww. wyznaczonego obszaru wodnego odbywało się zgodnie z postanowieniami 

umowy, tj.  w godzinach otwarcia obiektu, na którym podmiot kontrolowany zobowiązany był m.in. do 

organizowania, kierowania i koordynowania działań ratowniczych.  

Ustalono, że obiekt sportowo-rekreacyjny, na którym w badanym okresie podmiot kontrolowany 

zapewniał stałą kontrolę, składał się z następujących części:  

 basenu sportowego o wymiarach 50 m x 25 m (1250m2) o głębokości 2,1-2,3 m; 

 basenu rekreacyjnego z aneksem do nauki pływania i zjeżdżalnią o łącznej powierzchni niecek 

352 m2 o głębokości 0,9-1,35 m, w tym brodzik 26 m2 o głębokości 0,3-0,5m;  

                                                                                                                                                                                            
Ratownictwo Medyczne, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne oraz poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. 

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 Zmienionej aneksami: Aneks Nr 1 – z dnia 17 października 2002 r., Aneks Nr 2 – z dnia 6 czerwca 2003 r., Aneks Nr 3 - z dnia 25 stycznia 2005 r., 
Aneks Nr 4 - z dnia 1 kwietnia 2006 r., Aneks Nr 5 - z dnia 3 września 2008 r. i Aneks Nr 6 - z dnia 5 sierpnia 2011 r.  
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 basenu rekreacyjnego zewnętrznego o powierzchni 132 m2 o głębokości 1,35 m;  

 5 wanien z hydromasażem o wymiarach 2,5m2 o głębokości 0,8 m. 

Podmiot kontrolowany prowadził dokumentację potwierdzającą realizację stałej kontroli wyznaczonego 

obszaru wodnego. Obowiązek jej prowadzenia wynikał z postanowień umowy zawartej z zarządzającym 

obszarem wodnym dotyczących zabezpieczenia w zakresie ratownictwa wodnego wyznaczonego obszaru 

wodnego.  

1.2. Kadra ratowników wodnych podmiotu kontrolowanego. 

Działania ratownicze w zakresie ratownictwa wodnego, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, mogą podejmować osoby będące ratownikami wodnymi, 

tj. spełniające wymagania określone w art. 2 pkt 5 ww. ustawy6. Dokumentacja, potwierdzająca 

uprawnienia ratowników winna być kompletna w momencie przyjęcia do pracy oraz uzupełniana 

niezwłocznie po uzyskaniu przez ratowników kolejnych poświadczeń nabytych uprawnień.  

Ustalono, że Spółka Cywilna ARTO w okresie kontrolowanym zapewniała stałą kontrolę wyznaczonego 

obszaru wodnego - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w sposób następujący: basen 

sportowy zabezpieczało min. 2 ratowników, a tzw. część rekreacyjną – 3 ratowników. W godzinach 

potencjalnie największego wykorzystania obiektu, tj. od godz. 10 do godz. 18, bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie obiektu zabezpieczał dodatkowy ratownik. Zatrudnione przez ARTO s.c.,  

w charakterze ratownika wodnego, osoby pracowały na ww. obiekcie w systemie zmianowym: I zmiana – 

5 osób, II zmiana– 5 osób oraz zmiana środkowa – 1 osoba. Dlatego w tzw. godzinach szczytu zarówno  

w części sportowej, jak i w części rekreacyjnej, przebywało po 3 ratowników. Rotacja ratowników na 

wyznaczonych punktach obserwacyjnych obiektu odbywała się co 15 minut. Reasumując należy 

stwierdzić, że liczba osób zatrudnionych przez Spółkę Cywilną ARTO w charakterze ratowników wodnych 

zapewniających stałą kontrolę ww. wyznaczonego obszaru wodnego była zgodna z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru7.  

Podmiot kontrolowany przedstawił dokumentację: grafiki dyżurów8 i karty ewidencyjne czasu pracy 

pracowników9, potwierdzającą czas pracy osób zatrudnionych w charakterze ratowników wodnych na 

terenie Parku Wodnego Warszawianka w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca. Z porównania grafików 

dyżurów za okres od stycznia do czerwca 2014 r. z przedstawioną przez podmiot kontrolowany listą 

ratowników wodnych zatrudnionych w Spółce Cywilnej ARTO, stwierdzono rozbieżności pomiędzy 

informacjami opisanymi w tych dokumentach odnośnie do osób, które pracowały w czerwcu br. 

i sprawowały kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Z listy osób zatrudnionych wynikało, że 1 osoba 

                                                           
6 Zgodnie z ww. przepisem, ratownikiem wodnym jest osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 

ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą  
o PRM, tj.: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zatrudniona lub pełni służbę w jednostkach współpracujących z systemem - 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub jest członkiem tych jednostek, posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jest 
zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu. 

7 Dz. U. z 2012 r., poz. 108. 
8 Grafik dyżurów określał, który z ratowników pełnił I zmianę (w godz. 6.30-14.30), II zmianę (w godz. 14.00-22.00) albo tzw. zmianę środkową,  

tj. w godzinach największego obłożenia obiektu (godz. 10-18), a ponadto - kto był kierownikiem I zmiany, a kto - II zmiany, a także kto był na 
urlopie (U), zwolnieniu lekarskim (ZL) albo miał dzień wolny (W). 

9 Karty ewidencyjne czasu pracy dla poszczególnych pracowników zawierały szczegółowe informacje na temat dyżurów poszczególnych 
ratowników (liczby przepracowanych godzin, dni wolnych, urlopów, zwolnień lekarskich) w poszczególnych miesiącach roku.  
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została zwolniona z pracy z dniem 31 maja 2014 r., natomiast z grafiku dyżurów wynikało, że pracowała 

w miesiącu czerwcu 2014 r. Z wyjaśnień podmiotu kontrolowanego wynikało, że zapewniono w tym 

okresie pełną obsadę ratowników wodnych, a zastępstwo za osobę zwolnioną pełnił wspólnik podmiotu 

kontrolowanego.  

Na podstawie analizy przekazanych dokumentów źródłowych stwierdzić należy, że liczba osób 

zatrudnionych w charakterze ratowników wodnych, w okresie objętym kontrolą, była wystarczająca do 

zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego - biorąc pod uwagę również przepisy 

Kodeksu pracy odnoszące się do czasu dyżuru na wyznaczonym obszarze wodnym oraz prawa do 

odpoczynku10 oraz przy uwzględnieniu sytuacji ewentualnej niedyspozycji chorobowej. 

Spółka Cywilna ARTO zatrudniała na podstawie umów o pracę11 pełnoletnich pracowników, którzy 

posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich. Podmiot kontrolowany 

posiadał kopie dokumentów potwierdzających, że w okresie objętym kontrolą 24 z 35 osób 

zatrudnionych jako ratownicy wodni, spełniało wszystkie warunki określone w art. 2 pkt 5 ustawy  

o bezpieczeństwie osób. Odnośnie do pozostałych 11 osób w trakcie kontroli stwierdzono brak 

kompletności przedmiotowej dokumentacji.  

Stwierdzono braki zaświadczeń lekarskich w następujących 4 przypadkach: 1 ratownik - brak 

zaświadczenia lekarskiego za okres 2 m-cy; 1 ratownik - brak zaświadczenia lekarskiego za okres 5 m-cy; 

1 ratownik - brak zaświadczenia lekarskiego za okres ok. 4 m-cy; 1 ratownik - brak zaświadczenia 

lekarskiego za okres zastępstwa (9 dni). Ponadto, w przypadku kierownika adm.-techn./ratownika 

zaświadczenie lekarskie zostało nieprawidłowo wystawione tzn. jako zaświadczenie lekarskie dla 

ratownika, mimo prawidłowego skierowania na dwa stanowiska (kierownik adm.-techn. i ratownik) za 

okres 2 m-cy.  

Ustalono, że oprócz jednego, nowo zatrudnionego pracownika, wszyscy zatrudnieni przez podmiot 

kontrolowany, legitymowali się zaświadczeniami o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika12. W związku z brakiem zaświadczenia KPP, podmiot kontrolowany 

przedłożył oświadczenie Centrum Szkoleniowo-Usługowego MedAid Tomasz Liber Dąbrówka 

potwierdzające ukończenie przez ww. osobę kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  

i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zobowiązanie Centrum do niezwłocznego wystawienia duplikatu 

przedmiotowego zaświadczenia.   

Stwierdzono, że 11 osób nie przedstawiło dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych 

kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, w tym 6 ratowników zatrudnionych w podmiocie 

kontrolowanym w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.  

Mając na uwadze powyższe, działania podmiotu kontrolowanego, który dopuszczał do podejmowania 

działań ratowniczych osoby niespełniające wszystkich wymagań, określonych przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, dla ratownika wodnego, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną tej 

nieprawidłowości był brak właściwego nadzoru podmiotu kontrolowanego nad ważnością  

i kompletnością dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry ratowniczej13. Skutkiem 

                                                           
10 Zgodnie z art. 1515, 132, 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 
11 Umowy zawierane były na okres próbny 3 m-ce, na czas określony – zwykle 1 rok, na czas nieokreślony. 
12 Zwanymi dalej zaświadczeniami KPP. 
13 Zauważyć należy, że podmiot kontrolowany gromadził i przechowywał dokumentację pracowniczą w dwóch różnych miejscach, tj. w siedzibie 

biura firmy prowadzącej księgowość i dokumentację pracowniczą Spółki Cywilnej ARTO oraz w tzw. bazie całorocznej. Sposób przechowywania 
dokumentacji pracowniczej potwierdzającej zdobyte uprawnienia, utrudniał właściwy nadzór ze strony współwłaścicieli spółki w zakresie 
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nieprawidłowości było narażenie osób poszkodowanych na nieprofesjonalne działania ratownicze. 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą wspólnicy podmiotu kontrolowanego, którzy nie wykazali 

należytej staranności w zakresie sprawdzenia posiadania przez zatrudniane osoby kompetencji do 

wykonywania funkcji ratownika wodnego. 

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

ponosił odpowiedzialności – a które dotyczyły zaświadczeń KPP: 

 11 zaświadczeń KPP nie było zgodnych ze wzorem, określonym w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy14,  

 1 zaświadczenie zostało wydane przez podmiot, który nie został zgłoszony do Wojewody i nie miał 

zatwierdzonego programu szkolenia15.  

W przypadku zaświadczeń KPP wydawanych powtórnie po upływie terminu ważności (11 zaświadczeń), 

które były niezgodne z obowiązującym wzorem ustalono, że - z uwagi na brak w przepisach prawnych 

określenia sposobu procedowania oraz odpowiedniego wzoru dokumentu - podmioty wystawiające 

zaświadczenia KPP zastosowały wykładnię przepisów przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia16.  

1.3. Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez utrzymywanie 

stałych dyżurów ratowników wodnych na obszarach wodnych. 

W myśl art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego zobowiązany jest do zapewniania stanu 

gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników 

wodnych17.  

Podmiot kontrolowany oświadczył, że zapewnienie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa 

wodnego w zakresie utrzymywania stałych dyżurów ratowników wodnych na obszarach wodnych 

realizował poprzez stały, tzw. domowy dyżur telefoniczny wspólnika Spółki Cywilnej ARTO18, który był 

                                                                                                                                                                                            
potwierdzenia niezbędnych uprawnień ratowników wodnych, a także kompletności, prawidłowości i terminowości ich przekazywania do 
podmiotu kontrolowanego. 

14 Po upływie 3 letniego terminu ważności pierwotnie wydanego zaświadczenia KPP. 
15 Dodatkowo, w dokumentacji archiwalnej w jednym przypadku (pracownik zwolniony z dniem 29 grudnia 2013 r.) stwierdzono zaświadczenie 

Mazowieckiej Akademii Ratownictwa o udziale w kursie i zdanym egzaminie w dniu 23 czerwca 2012 r. Wskazać należy, że był to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie marzec-grudzień 2012 r. 
przez MKP Consulting oraz WOPR Województwa Mazowieckiego. Jednakże w wykazie podmiotów uprawnionych Wojewody Mazowieckiego 
nie było zgłoszenia podmiotu o nazwie: Mazowiecka Akademia Ratownictwa. 

16 Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2012 r. (MZ-NS-ZM-0213-32934-1/IZ/12) 
przygotowane w odpowiedzi na zapytanie Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach z dnia 4 lipca 2012 r. (Nr NZX.6312.15.2012).Wynikało z niego m.in., że ponieważ rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przewiduje, że zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne 
przez okres 3 lat od dnia jego wydania, a przedmiotowy akt prawny uwzględnia jeden wzór zaświadczenia stanowiącego potwierdzenie 
uzyskania tytułu ratownika, w wykładni wskazano, że osoba, która zdała egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez 
uczestniczenia w kursie, otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika, wydane wg ww. wzoru, przy czym wypełnianie pól: „nazwa  
i siedziba podmiotu prowadzącego kurs” oraz „dniach: od … do …” nie dotyczy zaświadczeń wydawanych osobom, które przystąpiły tylko do 
samego egzaminu. Powyższa wykładnia dała możliwość wydawania przez podmioty prowadzące kursy ratownikom następnych zaświadczeń 
bez konieczności uczestniczenia w kursie – wystarczyło, jeśli osoba podeszła do egzaminu i zdała go z wynikiem pozytywnym. Ze względu na 
przytoczone stanowisko, kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń w zakresie dokumentacji ratowników zatrudnionych w podmiocie 
kontrolowanym. 

17 Zapewnianie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego gwarantuje, że podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa 
wodnego będzie w stanie podjąć działania ratownicze nie tylko w odniesieniu do wyznaczonych obszarów wodnych, na których organizuje, 
kieruje i koordynuje działania ratownicze na podstawie umów z zarządzającymi wyznaczonym obszarem wodnym (art. 21 ust. 3 ustawy 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych), ale również w razie wystąpienia sytuacji wymagających podjęcia działań 
ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na innych obszarach wodnych, w tym także poza sezonem letnim. 

18 Wskazać należy, że wspólnik jako jeden z członków grupy interwencyjnej sporadycznie pełnił dyżury ratownicze na wyznaczonym obszarze 
wodnym. W badanym okresie wspólnik podmiotu kontrolowanego kilka razy zastępował ratowników w celu zapewnienia pełnej obsady na 
basenie (np. gdy jeden z ratowników nie pojawił się w pracy a jego zastępca był chory). 



 

 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
msw.gov.pl         6/14 

 

 

jednym z członków czteroosobowej grupy interwencyjnej. Grupa interwencyjna wyposażona była  

w dedykowany jej sprzęt ratowniczy i samochód marki Ford Courier, na którym umieszczony był numer 

telefonu wspólnika podmiotu kontrolowanego. Grupa interwencyjna posiadała środki łączności 

pozwalające na sprawne komunikowanie się, jednakże ww. numer telefonu wspólnika nie był 

dedykowany wyłącznie dla potrzeb pełnienia stałych dyżurów. Mogło to ograniczać możliwość przyjęcia 

zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu. W związku z powyższym, ograniczenie dostępności do tego numeru 

w celu zgłaszania wypadku lub zagrożenia (m.in. dla potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego19) mogło negatywnie wpłynąć na skuteczność zgłoszeń, a tym samym na obniżenie poziomu 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

Ustalono, że Spółka Cywilna ARTO nie posiadała formalnego dokumentu, który określałby sposób 

organizacji i działania grupy interwencyjnej w zakresie utrzymywania stałych dyżurów ratowników 

wodnych. Nie przedstawiono również wyraźnie sprecyzowanych zasad działania grupy w sytuacji 

zgłoszenia zagrożenia. Nie zostały określone: liczba ratowników wodnych jednorazowo pełniących dyżur 

w systemie dobowym, czas trwania dyżuru (grafik), czas, w ciągu którego osiągana jest gotowość do 

podjęcia działań ratowniczych. Nadmienić należy, że trzech członków grupy interwencyjnej realizowało 

zadania ratowników wodnych na wyznaczonym obszarze wodnym w systemie zmianowym. Z tego 

względu nie można było sprawdzić, czy podmiot skutecznie zapewniał stan gotowości do podjęcia działań 

ratowniczych. 

Sytuacja, w której brak było możliwości dokonania weryfikacji skuteczności utrzymywania przez 

kontrolowany podmiot stałych dyżurów ratowników wodnych na obszarach wodnych, stanowi 

nieprawidłowość, której przyczynami były: brak określenia zasad postępowania członków grupy 

interwencyjnej w przypadku działań ratowniczych podejmowanych w przypadku zgłoszenia zagrożenia, 

brak ustalenia grafiku pełnienia stałych dyżurów ratowników wodnych oraz ograniczenie dostępności do 

upublicznionego numeru telefonu. Skutkiem tej nieprawidłowości było naruszenie art. 12 ust. 2 pkt 1 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Odpowiedzialność za ww. 

nieprawidłowość ponoszą wspólnicy Spółki Cywilnej ARTO. 

Z oświadczenia podmiotu kontrolowanego wynikało ponadto, że okazjonalnie (w trakcie weekendów) 

patrolowano obszary wodne na terenie gminy Góra Kalwaria (brzegi rzeki Wisła oraz stawy w okolicach 

miejscowości Baniocha), jednak w żaden sposób nie dokumentowano informacji nt. terminów  

i patrolowanych obszarów wodnych czy wyników powyższych patroli (w tym podejmowanych 

interwencji). Działania te, wg podmiotu kontrolowanego, stanowiły uzupełnienie realizacji zadania 

określonego jako zapewnienie stałych dyżurów ratowników wodnych na obszarach wodnych. Opisane 

działania wskazać należy jako dobrą praktykę w zakresie ujawniania zagrożeń. 

Ustalono ponadto, że do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Spółka nie została zgłoszona do 

właściwego terytorialnie wojewody jako jednostka współpracująca z systemem Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W konsekwencji nie były realizowane przez Spółkę czynności, 

o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy.  

  

                                                           
19 Zwanego dalej systemem PRM. 
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1.4. Zapewnienie niezbędnego sprzętu specjalistycznego do wykonywania zadań z zakresu 

ratownictwa wodnego. 

W okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany posiadał niezbędny do wykonywania ratownictwa 

wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności w liczbie wystarczającej do jego 

wykonywania na obszarze, na którym Spółka Cywilna ARTO faktycznie je realizowała. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin20 oraz dokumentacji źródłowej stwierdzono, że podmiot 

kontrolowany dysponował sprzętem specjalistycznym, środkami łączności21 pozwalającymi na sprawne 

komunikowanie się, a także samochodem. Samochód marki Ford Courier wyposażony był w sprzęt 

ratowniczy i dodatkowe urządzenie, pomagające w dotarciu ratowników do poszkodowanego  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia22. Na ściankach bocznych pojazdu widniał napis: Ratownictwo 

wodne ARTO 505-016-313. Z oświadczenia wspólnika ARTO s. c. wynikało, że pojazd ten był pojazdem 

tzw. grupy interwencyjnej ratowników wodnych utworzonej przez podmiot kontrolowany. Ustalono,  

że ww. samochód nie był pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym23.  

Na podstawie zawartych umów i porozumień podmiot kontrolowany swobodnie dysponował każdym 

rodzajem sprzętu specjalistycznego, niezbędnym do wykonywania ratownictwa wodnego na 

wyznaczonym terenie, w liczbie wystarczającej do jego bezpiecznego wykonywania. W toku czynności 

kontrolnych (na podstawie oględzin) ustalono, że na terenie bazy całorocznej, czyli na terenie Parku 

Wodnego Warszawianka, Spółka Cywilna ARTO dysponowała sprawnym sprzętem ratowniczym, 

pomocniczym, urządzeniami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczymi, jak również sprzętem medycznym wraz 

z niezbędnymi lekami i artykułami sanitarnymi, zgodnymi z wymaganiami określonymi 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. Stan techniczny sprzętu ratunkowego, 

pomocniczego oraz łączności umożliwiał jego wykorzystywanie do działań ratowniczych.  

Stwierdzono, że podmiot kontrolowany faktycznie wykorzystywał sprzęt własny i powierzony (przez 

Mokotowską Fundację Warszawianka Park Wodny) do prowadzenia działań ratowniczych. Niemniej 

jednak Spółka Cywilna ARTO nie prowadziła bieżącej ewidencji sprzętu własnego, wykorzystywanego do 

realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego. 

Należy zauważyć, że w przypadku podmiotu uprawnionego, który organizuje i prowadzi szkolenia 

ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, w Spółce Cywilnej ARTO nie 

został wyraźnie wyodrębniony sprzęt ratowniczy, który byłby przeznaczony wyłącznie do prowadzenia 

działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Powyższe stanowi uchybienie, którego przyczyną było przyjęcie 

przez podmiot kontrolowany, że działalność szkoleniowa jaką prowadzi podmiot kontrolowany miała 

charakter okazjonalny, natomiast skutkiem przedmiotowego uchybienia był fakt, że sprzęt ten był 

używany do działalności ratowniczej na wyznaczonym terenie. Odpowiedzialność za brak wyodrębnienia 

                                                           
20 Protokoły oględzin z dnia 16 lipca 2014 r. dokonanych w siedzibie podmiotu w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz z dnia 17 lipca 2014 r. 

przeprowadzonych na terenie bazy całorocznej w Warszawie. 
21 4 telefony komórkowe(Zestawienie sprzętu w okresie objętym kontrolą z dnia 23.07.2014 r.)  
22 piła spalinowa z oprzyrządowaniem. 
23Zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) pojazdy 

podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego mogą być uprzywilejowane w ruchu drogowym z mocy 
przepisów ww. ustawy. 

24  Dz. U. z 2012 r., poz. 261.  
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sprzętu ratowniczego do działalności profilaktycznej i edukacyjnej ponoszą właściciele Spółki Cywilnej 

ARTO. 

1.5. Rzetelność sprawozdania dotyczącego działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa 

wodnego w 2013 r. 

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano również przekazane pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. 

przez podmiot kontrolowany informacje z realizacji działalności związanej z ratownictwem wodnym za 

2013 r. (tzw. sprawozdanie). Porównano przesłane w sprawozdaniu informacje do dokumentacji 

potwierdzającej stan faktyczny na dzień 31 grudnia 2013 r. i stwierdzono rozbieżności. 

W części dotyczącej kadry ratowników wodnych, którą dysponowała Spółka Cywilna ARTO, wykazano  

17 osób, w tym 5 osób w odniesieniu do których w trakcie kontroli nie potwierdzono faktu, że osoby te 

posiadały inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ponadto ustalono, że w wykazie 

ratowników wodnych nie ujęto 3 osób, z którymi podmiot kontrolowany miał zawarte wówczas umowy  

o pracę na stanowisku ratownika wodnego.  

Odnośnie do przesłanego w sprawozdaniu wykazu sprzętu specjalistycznego, pomocniczego, środków 

transportu i łączności do wykonywania ratownictwa wodnego, stwierdzić należy, że Spółka Cywilna ARTO 

nie przedstawiła wszystkich dokumentów potwierdzających, że w okresie, za który zostało sporządzone 

sprawozdanie, dysponował wymienionym w sprawozdaniu sprzętem25.  

Ustalono, że ratownicy wodni realizując stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego w 2013 r. 

przeprowadzili 34 działania ratownicze polegające na udzieleniu pomocy osobom, które uległy 

wypadkowi na wyznaczonym obszarze wodnym, natomiast w sprawozdaniu wykazano, że działania 

ratownicze w tym okresie podejmowano 41 razy. Stwierdzono, że w tym zakresie wykazano 

w sprawozdaniu stan na dzień sporządzania informacji, tj. na dzień 29 stycznia 2014 r. 

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że podmiot kontrolowany sporządził przedmiotowe 

sprawozdanie bez należytej staranności. 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych. 

Pozytywnie oceniono prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa 

na obszarach wodnych przez Spółkę Cywilną ARTO. 

Z informacji przekazanych w sprawozdaniu wynikało, że podmiot kontrolowany przeprowadził akcję 

profilaktyczno-edukacyjną pt. Bezpieczna Woda w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze 

Kalwarii. Przeprowadzenie ww. akcji potwierdzone zostało zaświadczeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii26 o przeprowadzonych przez Spółkę Cywilną ARTO 

zajęciach o charakterze profilaktycznym dla uczniów klas I-III w ramach akcji „Bezpieczna Woda”. Nie 

odnaleziono informacji potwierdzających przeprowadzenie akcji Bezpieczna Woda na stronie 

internetowej www.artosc.pl. Natomiast jako dokumentację akcji profilaktycznej Spółka Cywilna ARTO 

przedstawiła zdjęcia cyfrowe, ww. zaświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dokumentację 

                                                           
25 Brakowało dokumentów potwierdzających dysponowanie przez podmiot kontrolowany odrębnym sprzętem będącym w dyspozycji grupy 

interwencyjnej (bojka SP – 2 szt., rzutka ratownicza z liną 25 m - 2 szt., defibrylator LIFEPAK 500 – 1 szt.), sprzętem szkoleniowym (bojka SP - 
14 szt., pas ratowniczy typu „węgorz” – 6 szt.) oraz dokumentacją potwierdzającą posiadanie 3 z 7 abonamentów telefonicznych  
(nr tel. 507-125-763, 502-295-556, 504-229-255). 

26 z dnia 11 lipca 2014 r. 

http://www.artosc.pl/
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potwierdzającą zakup materiałów szkoleniowych. Mając na uwadze powyższe, potwierdzono, że 

działanie to dotyczyło bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz były dostosowane do potrzeb 

odbiorców, tj. dla dzieci klas I-III.  

Z oświadczeń złożonych przez podmiot kontrolowany oraz okazanych kontrolującym zdjęć cyfrowych 

wynikało, że zajęcia przeprowadziło czworo ratowników wodnych27, posiadających jednocześnie 

uprawnienia instruktorskie. Ustalono, że przeprowadzona akcja była działaniem jednorazowym 

i odbywała się w czasie wolnym od pracy ratowników wodnych na wyznaczonym obszarze wodnym.  

Niemniej jednak wskazać należy, że prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych nie powinno mieć charakteru akcyjnego (jednorazowego) lecz 

powinno być działaniem cyklicznym. W świetle powyższego, należałoby działania podmiotu 

kontrolowanego zintensyfikować w taki sposób, by możliwe było stwierdzenie, że prowadzi on 

działalność cykliczną w zakresie profilaktyki i edukacji. 

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

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w tym rejestru działań 

ratowniczych.  

Pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych przez 

podmiot kontrolowany.  

Podmiot kontrolowany, chociaż prowadził różnorodną dokumentację działań ratowniczych, tj. Książka 

pierwszej pomocy medycznej (łącznie 15 stron), Karta udzielonej kwalifikowanej pomocy (od dnia 

7 kwietnia 2014 r.), Raport tygodniowy z przebiegu akcji ratowniczej za okres od … do …., to jednak nie 

prowadził rejestru działań ratowniczych, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych.  

Brak prowadzenia rejestru działań ratowniczych w sposób określony przepisami prawa należy uznać za 

nieprawidłowość, której przyczyną była niewłaściwa interpretacja przepisów prawnych – podmiot uznał, 

że prowadzona dokumentacja (Książka pierwszej pomocy medycznej) spełnia wymagania rejestru działań 

ratowniczych, określone w art. 14 ust. 3 ww. ustawy. Skutkiem tej sytuacji było niedopełnienie 

obowiązku prowadzenia rejestru działań ratowniczych oraz brak możliwości rzetelnego wywiązania się 

przez podmiot kontrolowany z obowiązku udzielania informacji z rejestru działań ratowniczych na 

wniosek podmiotów uprawnionych do ich uzyskania. Odpowiedzialność ponoszą współwłaściciele Spółki 

Cywilnej ARTO. 

Należy jednak wskazać, że w trakcie czynności kontrolnych podmiot kontrolowany podjął działania 

zmierzające do opracowania i prowadzenia rejestru działań ratowniczych zgodnego z przepisami  

art. 14 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych28.  

Ustalono, że prowadzona przez ARTO s.c. Książka pierwszej pomocy medycznej29 nie spełniała wszystkich 

wymagań rejestru działań ratowniczych, określonych w art. 14 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. Ww. Książka zawierała większość informacji wynikających  

                                                           
27 Członków tzw. grupy interwencyjnej. 
28 Przedmiotowy Rejestr zawiera na stronie tytułowej: nazwę dokumentu, logo i nazwę podmiotu uprawnionego wraz z adresem, na drugiej 

stronie – informacje wynikające z art. 14 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób, natomiast kolejna strona zawiera kolumny oznaczone jako: 
data i godzina, imiona i nazwiska osób dyżurujących, opis dyżuru (dane osób poszkodowanych, zgodnie z art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób) oraz uwagi. 

29 Zwana dalej także Książką. 
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z art. 14 ust. 3 ww. ustawy30, niemniej jednak w Książce nie było informacji na temat czasu i miejsca 

przekazania osoby poszkodowanej jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym 

służbom, a także wyraźnego wskazania daty i miejsca urodzenia poszkodowanego. Z tego względu  

ww. Książka nie mogła zostać uznana za rejestr działań ratowniczych. Z wyjaśnień podmiotu wynikało, że 

osoby poszkodowane często albo odmawiały podania swoich danych osobowych albo uzyskanie tych 

danych ograniczone było barierami językowymi w komunikowaniu się z poszkodowanymi 

(obcokrajowcy). Należy zwrócić uwagę, że osoby poszkodowane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych31, winny wyrazić zgodę na podanie danych identyfikacyjnych. 

Dlatego też w przypadku, gdy poszkodowany nie chciał podać danych lub ograniczał je wyłącznie do 

podania imienia i nazwiska, podmiot kontrolowany nie posiadał możliwości pozyskania przedmiotowych 

danych w inny, władczy sposób. Niemniej jednak, w opinii kontrolujących, odmowa podania danych 

osobowych przez poszkodowanego winna być każdorazowo odnotowana w dokumentacji ratowniczej 

(np. w kolumnie uwagi).  

Stwierdzono ponadto, że prowadzona w formie papierowej Książka pierwszej pomocy medycznej nie 

zapewniała jej kompletności pod względem wymogów formalnych. Książkę stanowiły luźne kartki 

formatu A4, wpięte do skorowidza, którego pierwsza strona została trwale oznaczona nazwą 

zarządzającego kompleksem basenów, zamiast podmiotu uprawnionego. Zapisów w Książce dokonywano 

w sposób trwały i, oprócz rubryki Uwagi, nie były pozostawiane miejsca pozwalające na późniejsze 

dopiski lub zmiany. Dokument prowadzono chronologicznie, niemniej jednak, w sposób niestaranny 

i mało czytelny (znajdują się w nim skreślenia, nadpisania, poprawki). Książka przechowywana była 

w biurku w pomieszczeniu służącym do udzielania pierwszej pomocy, co zapewniało jedynie podstawową 

ochronę np. przed utratą (kradzież), uszkodzeniem lub zniszczeniem. Należy mieć na uwadze, że 

zgromadzone informacje nt. działań ratowniczych, zawierające dane osobowe, winny być zabezpieczone 

przez podmiot kontrolowany we właściwy sposób przechowywane i zabezpieczone – tzn. w taki sposób, 

by zminimalizować ryzyko utraty tych danych. Wobec powyższego, sposób przechowywania Książki 

pierwszej pomocy medycznej, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną tej sytuacji był brak właściwych 

rozwiązań organizacyjnych dotyczących właściwego zabezpieczenia zgromadzonych danych osobowych 

w Książce pierwszej pomocy medycznej, co mogło skutkować ich kradzieżą lub niewłaściwym 

wykorzystaniem przez osoby niepowołane. Odpowiedzialność za powyższy stan rzeczy ponoszą wspólnicy 

Spółki Cywilnej ARTO.  

W okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany określił w sposób formalny - dla swoich potrzeb oraz 

zatrudnionych ratowników wodnych - sposób i zasady dokumentowania działań ratowniczych32. Przyjęte 

w podmiocie procedury dokumentowania działań ratowniczych nie były jednak na bieżąco stosowane  

i przestrzegane. Jak wynika z udostępnionej kontrolującym dokumentacji źródłowej, nie we wszystkich 

przypadkach dokumentowanie działań ratowniczych było realizowane w sposób staranny  

i uporządkowany. Ustalono, że: kolejne karty Książki nie były odpowiednio wcześnie przygotowane 

(wpisów dokonywano na odwrocie karty lub odręcznie - na czystej, luźnej kartce papieru formatu A4, 

którą dopinano do Książki) albo przygotowane karty uniemożliwiały ratownikom pełny opis zdarzenia  

w przygotowanych rubrykach (zbyt mało miejsca na dokonanie odpowiednich wpisów na 3 ostatnich 

                                                           
30 Tzn.: datę, dane personalne osoby poszkodowanej, miejsce i opis zdarzenia, środki opatrunkowe, nazwisko osoby udzielającej pomocy i uwagi 

(miejsce, gdzie oprócz komentarzy, swoje pieczątki z podpisem przystawiali ratownicy medyczni lub lekarze pogotowia ratunkowego, 
przejmujący pacjenta). 

31 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 
32 W zakresach czynności pracownika. 
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kartach). Powyższa niestaranność skutkowała w 12 przypadkach powieleniem danych dotyczących liczby 

podjętych działań ratowniczych. Brak rzetelnego prowadzenia dokumentów zawierających dane 

osobowe należy uznać za nieprawidłowość mającą wpływ na ocenę podmiotu kontrolowanego. 

Przyczyną nieprawidłowości był niewłaściwy nadzór nad organizacją pracy ratowników i nierzetelne 

dokumentowanie działań ratowniczych co skutkowało powielaniem danych osobowych 

poszkodowanych. Odpowiedzialność za powyższą sytuację ponoszą: kierownik administracyjno-

techniczny oraz wspólnicy Spółki Cywilnej ARTO. 

Niezależnie od przedstawionych ustaleń podkreślić należy, że Spółka Cywilna ARTO prowadziła również 

dodatkowo innego rodzaju dokumentację dotyczącą rejestrowania działań ratowniczych. Od dnia  

7 kwietnia 2014 r. wprowadzono na próbę bloczki druków/formularzy zatytułowanych Karta Udzielonej 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wypełnianych w 3 egz. Ww. Karta podzielona była na kilka części, 

które ułatwiały jej wypełnianie. Zawierała miejsca na wpisanie danych osoby poszkodowanej, jak również 

miejsce na zaznaczenie odmowy podania danych oraz podpisy świadków, a także danych osób 

alarmujących, kiedy i komu przekazano poszkodowanego oraz miejsce na zaznaczenie wymienionych  

w formularzu obrażeń/objawów, sposobu postępowania, diagramu obrażeń, a także na wpisanie rodzaju 

zużytych materiałów i sprzętu. Jak wynika z wyjaśnień podmiotu kontrolowanego, wypełnione Karty 

ułatwiały ratownikom medycznym systemu PRM podejmowanie czynności wobec poszkodowanych. 

Problemem było zatrzymywanie kopii kart w podmiocie kontrolowanym, gdyż - jak wynika z wyjaśnień - 

ratownicy medyczni często zabierali komplet dokumentacji (wszystkie egzemplarze Karty).  

Ustalono także, że Spółka Cywilna ARTO składała cyklicznie zarządzającemu wyznaczonym obszarem 

wodnym tygodniowe Raporty z przebiegu pracy ratowniczej, w których wykazywane były zdarzenia 

wymagające podjęcia akcji ratowniczych z podaniem czasu, miejsca, charakteru obrażeń/objawów, 

imienia i nazwiska oraz wieku poszkodowanego, a także podjętych czynności (w tym m.in. wezwania 

pogotowia ratunkowego). Powyższe wynikało z zawartej z zarządzającym wyznaczonym obszarem 

wodnym umowy. 

Czynności kontrolne wykazały, że do czasu rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany nie dokonywał 

zgłoszenia rejestru działań ratowniczych do ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych 

osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych33. Z wyjaśnień 

wspólników Spółki Cywilnej ARTO wynikało, że nie dokonano zgłoszenia z uwagi na brak świadomości 

tego obowiązku. Mając na uwadze fakt, że rejestr działań ratowniczych został założony w trakcie 

czynności kontrolnych, do czasu ich zakończenia nie dokonano jeszcze zgłoszenia do GIODO. 

Z analizy dokumentacji źródłowej oraz z wyjaśnień wspólników wynikało też, że w okresie objętym 

kontrolą nie było przypadków udostępniania przez podmiot kontrolowany informacji na podstawie 

art. 14 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

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

Pozytywnie oceniono kwestię ujawniania zarządzającym obszarami wodnymi zagrożeń bezpieczeństwa 

osób przebywających na obszarach wodnych.  

Jak już wcześniej wskazano, czynności kontrolne wykazały, że podmiot kontrolowany do wykonywania 

ratownictwa wodnego w okresie objętym kontrolą ujawnił na spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy 

                                                           
33 Zwany dalej GIODO. Obowiązek ten wynika z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101,poz. 926, z późn. zm.). 
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Góra Kalwaria zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.  

Jak wyjaśniono, wspólnik Spółki Cywilnej ARTO okazjonalnie patrolował mobilnie odcinek dorzecza Wisły  

na odcinku od miejscowości Brzumin (gm. Góra Kalwaria) do miejscowości Konary/Podgórzyce  

(gm. Chynów) - dostrzegając kąpiele w miejscach niestrzeżonych, oraz tzw. glinianki w miejscowości 

Baniocha (gm. Góra Kalwaria). Jednakże nie prowadzono dokumentacji potwierdzającej realizację ww. 

patroli i stwierdzonych zagrożeń.  

Ponadto, podmiot kontrolowany okazjonalnie współpracował z Burmistrzem Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria oraz z policją przy określaniu zagrożeń, a zwłaszcza identyfikacji miejsc, w których występowały 

zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne do pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji. Współpraca z ww. podmiotami miała charakter nieformalny i nie została 

w żaden sposób udokumentowana.  

5. Przekazywanie właściwej radzie gminy informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 

Negatywnie oceniono kwestię przekazywania właściwej miejscowo radzie gminy informacji  

o dostrzeżonych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 

Analiza dokumentacji objętej kontrolą wykazała, że podmiot kontrolowany nie przekazywał właściwej 

miejscowo radzie gminy informacji o dostrzeżonych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych. W przekazanych odpowiedziach wspólnicy Spółki Cywilnej ARTO 

nie wyjaśnili przyczyn braku pisemnego przekazania informacji o zagrożeniach właściwej terytorialnie 

radzie gminy. Wskazali natomiast, że informacje o zagrożeniach zostały przekazane Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Góra Kalwaria. Brak przekazywania informacji radom gminy należy jednak uznać za 

nieprawidłowość, gdyż obowiązek ten wynika wprost z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. Skutkiem tej nieprawidłowości może być brak rozeznania 

przedstawicieli właściwych terytorialnie rad gmin odnośnie do faktycznych zagrożeń występujących na 

ich terenie w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Odpowiedzialność 

za powyższe ponoszą wspólnicy podmiotu uprawnionego.  

*              *                * 

V. WNIOSKI I ZALECENIA: 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

zobowiązuje się podmiot kontrolowany: Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski Spółka Cywilna ARTO  

do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości poprzez niezwłoczne: 

1) podjęcie działań w celu zapewnienia kadry, spełniającej wymagania dla ratownika wodnego, 

określone przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób oraz ustawy o PRM;  

2) spowodowanie prowadzenia akt osobowych osób zatrudnianych przez spółkę, w sposób pozwalający 

na bieżące dokonywanie weryfikacji posiadanych i nabywanych przez nich uprawnień; 

3) określenie zasad zorganizowania i utrzymywania stałych dyżurów ratowników wodnych na obszarach 

wodnych (w tym sposobu ich dokumentowania); 
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4) wykorzystywanie telefonu dedykowanego wyłącznie do odbioru zgłoszeń alarmowych w sposób 

nieograniczający jego dostępności oraz utrzymywanie stałej gotowości do wykonywania ratownictwa 

wodnego na obszarach wodnych; 

5) podjęcie działań w celu właściwego zabezpieczenia prowadzonej przez podmiot kontrolowany 

dokumentacji działań ratowniczych - bez możliwości dostępu osób trzecich; 

6) zgłaszanie właściwym radom gmin informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz dokumentowanie tych zgłoszeń; 

7) podjęcie działań zmierzających do usankcjonowania działalności podmiotu kontrolowanego jako 

jednostki współpracującej z systemem PRM oraz informowanie wojewody o wszelkich zmianach 

dotyczących danych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o PRM, zgodnie z art. 17 ust. 4 tej 

ustawy; 

oraz 

8) zgłoszenie rejestru działań ratowniczych, zawierającego dane, o których mowa w art. 14 ust. 3 

ustawy o bopnow, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

9) zapewnienie rzetelnego dokumentowania podejmowanych czynności ratowniczych w rejestrze 

działań ratowniczych, a w sytuacji odmowy podania przez poszkodowanego niezbędnych danych, 

złożenie stosownej adnotacji przez ratownika wodnego przyjmującego sprzeciw;  

10) założenie ewidencji posiadanego sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu 

ratownictwa wodnego oraz ewidencji sprzętu dydaktycznego i edukacyjnego, a także bieżące ich 

prowadzenie; 

11) rzetelne sporządzanie na wniosek organu nadzoru informacji na temat realizowanej działalności  

w zakresie ratownictwa wodnego - na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy; 

12) rozważenie możliwości dokumentowania działań podejmowanych w ramach art. 14 ust. 1 pkt 4 

ustawy o bopnow, w sposób umożliwiający weryfikację ich prowadzenia. 

*              *                * 

Odnośnie do ustaleń kontroli w zakresie realizowanej przez podmiot kontrolowany działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych, o której mowa w art. 14 

ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób, należy wskazać, że zasób kadrowy i organizacyjny podmiotu 

kontrolowanego powinien być wykorzystywany do zintensyfikowania realizacji działań profilaktycznych  

i edukacyjnych, które służyłyby zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach 

wodnych. Należy podkreślić, że podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, ze 

względu na wiedzę i umiejętności ratowników wodnych, mają szczególną rolę społeczną w tym zakresie  

i dlatego powinny rozwijać działalność profilaktyczną i edukacyjną - ze szczególnym naciskiem na jej 

społeczny aspekt tego typu działalności. Z uwagi na powyższe, podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego powinny prowadzić akcje uświadamiające zagrożenia związane z korzystaniem 

z obszarów wodnych, w tym akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, np. poprzez 

prowadzenie wykładów, prelekcji czy też warsztatów, a także lekcji pływania. 
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VI. POUCZENIE. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, 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, 

lub poprawionego protokołu kontroli, zawiadamia ministra właściwego do spraw 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 bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

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 - Tomasz Sułkowski, Artur Tokarski Spółka Cywilna ARTO 

Egz. Nr 2 - aa. 

 

 

         Za  Zespół kontrolny MSW                podmiot kontrolowany 

 

………………………………………………    …………………………………………………………………………… 

Anna Malmon -- kierownik zespołu    pieczęć i podpis wspólnika Spółki Cywilnej ARTO 

……………………………………………………………………………. 

pieczęć i podpis wspólnika Spółki Cywilnej ARTO 


