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Protokół Nr BRM.0012.1.8.2022 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 1 lipca 2022 roku 

Spis treści 

Do punktu 1 – Przegląd kąpielisk miejskich pod względem bezpieczeństwa, porządku i 

ustawowego oznakowania – posiedzenie wyjazdowe ............................................................... 2 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione ....................................................................................................... 8 

Do punktu 3 – Wnioski komisji ........................................................................................................... 9 

 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczył Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

➢ Członkowie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Andrzej Kamiński, 

➢ Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku - Jarosław Werla, 

➢ Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku – Jerzy Owłasiuk, 

➢ Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – Marta Szmyt, 

➢ Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego– Jerzy Sulima, 

➢ Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 
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przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Przegląd kąpielisk miejskich pod względem bezpieczeństwa, porządku i 

ustawowego oznakowania – posiedzenie wyjazdowe. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski komisji. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

poprosił, aby na wzór m. Gdańsk pojawiły się specjalne oznaczenie zwiększające poziom 

bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w okolicach szkół gminnych. Poziome 

oznaczenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie znaku P-10 czyli tzw. zebry, powinny 

mieć formę zielono czerwonych pasów i napisu "SZKOŁA". 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

Do punktu 1 – Przegląd kąpielisk miejskich pod względem bezpieczeństwa, 

porządku i ustawowego oznakowania – posiedzenie wyjazdowe 

Radna – Janina Anuszkiewicz 

odczytała treść stanowiska radnych Klubu NOE-GO dotyczące bezpieczeństwa osób 

przebywających na kąpieliskach. Zgodnie z ustawą – Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

kąpieliskiem jest wyznaczony przez rade gminy wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, 

że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Ustawa z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa 

natomiast definicję obszaru wodnego. Rozumie się przez to wody śródlądowe oraz wody 

przybrzeżne, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię 

oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100m² i 

głębokości powyżej 0,4m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2m. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz 

sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli precyzuje 
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sposób oznakowania kąpieliska. Przy każdym kąpielisku powinna znajdować się tablica 

informacyjna, która powinna zawierać m. in.; 

➢ adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy lub organizatora 

kąpieliska odpowiedzianego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenia ich 

ewidencji oraz udzielanie informacji społeczeństwu; 

➢ adres i numer telefonu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego 

kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu 

kąpieliskowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

➢ bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku oraz jej klasyfikację; 

➢ informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu; 

➢ informację o sezonie kąpielowym określonym dla kąpieliska; 

➢ dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru. 

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków 

zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag mówi, iż strefy dla umiejących i 

nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli 

oznacza się bojami. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

odczytał treść odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Komisji Oświaty (…) 

dotyczący informacji o wynagrodzeniach ratowników wodnych w ościennych miastach, z 

którego wynika, iż w: 

➢ Gołdapi – zarobki 3800,00 – 3900,00 brutto plus stażowe. Miasto utworzyło jedno 

kąpielisko, zamknięta jest pływalnia miejska w MOSiR; 

➢ Suwałkach – 3800,00 – 4000,00 brutto plus stażowe. Miasto utworzyło tylko jedno 

kąpielisko zna Zalewie Arkadia. Drugiego na Jeziorze Krzywym nie utworzono; 

➢ Augustowie – 3800,00 – 3900,00 brutto plus stażowe oraz zatrudnieni są na umowę 

zlecenie 25,00 zł netto za godzinę. Kąpielisko strzeżone jedno, czynne od 1 lipca do 31 

sierpnia br.; 

➢ Ełku – 3800,00 – 4000,00 brutto plus stażowe; 

➢ Węgorzewie – MOSiR w imieniu miasta ma podpisaną umowę z Mazurskim 

Ochotniczym Pogotowiem ratunkowym w Giżycku. Miasto przekazuje pieniądze dla 

MOPR Giżycko i MOPR zatrudnia ratowników. 
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Zauważył, iż w każdym mieście są problemy z ratownikami. Uważa, iż racjonalne 

wynagrodzenie jest argumentem, dzięki któremu można rozwiązać ten problem. Zapytał czy 

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

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego jest nadal aktualne. Jeśli tak, to czy faktycznie 

wystarczy zatrudnienie 2 ratowników na plaży na 100m długości linii brzegowej kąpieliska. 

Jeśli przepisy na to pozwalają to uważa, iż  lepiej mieć dwóch ratowników na kąpielisku, niż 

nie mieć strzeżonej plaży. Mieszkańcy nie zwracają uwagi, iż na tablicy widnieje informacja o 

kąpieli na własną odpowiedzialność. Dzieci kąpią się same, bez opieki dorosłych. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że rozporządzenie jest aktualne. Ustala ono minimalne wymagania dotyczące 

liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. 

W przypadku kąpielisk śródlądowych na każde 100m linii brzegowej jeden ratownik wodny 

od strony lądu i jeden od strony lustra wody. Zgodnie z tymi zapisami należy mieć dwóch 

ratowników wodnych na jednej zmianie na kąpielisku. 

Radna – Janina Anuszkiewicz 

zapytała czy jest dwóch ratowników na jedną zmianę czy jest to obsada dwuzmianowa. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że kąpielisko ma funkcjonować 8 godzin, a więc jest to jedna zmiana. 

Dodatkowo dochodzi praca w weekend. Jest zapewniona taka ilość ludzi, aby obstawić te 

dwa stanowiska, oczywiście z odpowiednim rozliczeniem czasu pracy gdyż należałoby 

wykorzystać jednego z pracowników z pływalni. Z początkiem lipca dojdą 2 osoby do pracy 

jako ratownicy wodni. 

Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego– Jerzy Sulima 

powiedział, że na stan dzisiejszy zostało zatrudnionych 3 ratowników a w lipcu dojdzie 

jeszcze jeden. Należy pamiętać, że pracownikowi przysługują dni wolne. Kąpielisko 

„Skocznia” jest warunkowo dopuszczone, gdyż przekracza 3-krotnie dopuszczalną głębokość i 

w związku z tym musi być zatrudniona odpowiednio wykwalifikowana kadra. Kąpielisko 

oblegane jest przez obozy sportowe, gdzie przy kąpieli wymagany jest ratownik i opiekun. W 

związku z tym, jeden ratownik jest wyznaczony do opieki nad grupami zorganizowanymi. 
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Uważa, iż na kąpielisku „Szyjka” powinno być trzech ratowników. Jeżeli dwóch to 

doświadczonych i wtedy pozytywnie zaopiniuje wniosek. Zaznaczył, iż ratownicy wodni w 

Olecku zarabiają niewiele ponad 3200 zł brutto. 

Radna – Janina Anuszkiewicz 

powiedziała, że od roku 2018 składa wnioski do budżetu o zabezpieczenie środków 

finansowych na wyższe wynagrodzenie dla ratowników wodnych. Za tak niskie 

wynagrodzenie przy tak dużej odpowiedzialności będzie coraz mniej chętnych osób do pracy 

jako ratownik wodny. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał czy gmina jest w stanie zapewnić płace ratowników przynajmniej na poziomie płacy 

jak w miastach ościennych. Na wzór miejscowości nadmorskich zapytał o możliwość 

wywieszania czerwonej flagi w momencie braku ratowników na plaży. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Andrzej Kamiński 

powiedział, że za jakiś czas będzie problem z ratownikami na basenie oraz całą obsługą. 

Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego– Jerzy Sulima 

powiedział, że w jego ocenie nie ma możliwości utworzenia strzeżonego kąpieliska na 

„Szyjce”. W miesiącu czerwcu powinni być zatrudniani ratownicy do prowadzenia dyżuru 

prewencyjnego, ze wsparciem jednej osoby z pływalni. Z chwilą zakończenia roku szkolnego 

powinny zostać otwarte kąpieliska. Ratownik wodny nie może wywiesić flagi, gdyż będzie 

ponosić za to odpowiedzialność karną. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała czy w związku z brakiem ratowników i nie utworzeniem strzeżonego kąpieliska jest 

wymagana zmiana uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 

2022. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

zaproponował, aby podczas komisji wypracować wniosek dotyczący podwyżek wynagrodzeń 

ratowników. 

Radny – Wojciech Leonarczyk 
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w związku z napływem obywateli z Ukrainy, zapytał czy wśród nich znajdują się osoby, które 

mogłyby zostać zatrudnione jako ratownik wodny bądź osoby chętne do uzyskania takich 

kwalifikacji. Uważa, że płace powinny być na takim poziomie na jakim są w miastach 

ościennych. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał czy na posiedzenie komisji został zaproszony przedstawiciel sanepidu, gdyż decyzją 

tego organu wszelkie oznaczenia na kąpielisku „Szyjka” zostały zdemontowane. Uważa, że na 

kąpielisku niestrzeżonym powinny znajdować się oznaczenia m. in. o  głębokości. Chciałby 

poznać podstawy prawne wydania takiej decyzji. 

Członek komisji – Ferdynand Grodzicki 

uważa, że powinno znaleźć się dodatkowe środki w budżecie gminy na wynagrodzenie 

ratowników. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Andrzej Kamiński 

powiedział, że zabezpieczono dodatkowe środki, które zostaną podzielone wśród 

ratowników po zakończonym sezonie, proporcjonalnie do wypracowanych godzin na wzór 

lat poprzednich. Problemem jest brak chętnych osób do pracy jako ratownik wodny, nie 

tylko w Olecku, ale w całym kraju. 

Radna – Janina Anuszkiewicz 

powiedziała, iż wynagrodzenie zasadnicze powinno być wyższe. 

Prezes Powiatowego Olecko-Gołdapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego– Jerzy Sulima 

powiedział, że kandydat na ratownika wodnego powinien umieć nurkować, a nie każdy ma 

do tego predyspozycje. Powinni również zaznajomić się z wioślarstwem, żeglarstwem aby 

mieć wszechstronne umiejętności. Uważa, iż należy podpisywać umowę z osobami którym 

refundowane jest szkolenie, aby musieli odpracować kurs w następnych dwóch sezonach na 

naszych kąpieliskach. 

Członek komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

powiedziała, że problemem nie jest wynagrodzenie, a brak chętnych osób do pracy jako 

ratownik wodny. To, że ratownik jest na plaży nie zwalnia korzystających z kąpieliska z 

odpowiedzialności za siebie i dzieci. 
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Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

powiedziała, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 

2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów 

znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, ustala się oznaczenia kolorów 

flag. Flaga biała – kąpiel dozwolona, flaga czerwona – zakaz kąpieli. §9 ust. 2 rozporządzenia 

mówi, w jakich przypadkach flagę czerwoną można wywiesić, natomiast ust. 3 informuje, iż 

brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego. Od stycznia monitowany jest problem z brakiem 

kadry ratowniczej, szukane są rozwiązania, prowadzone rozmowy z organizacjami 

zrzeszającymi ratowników i tak jak dyrektor mówi, problem jest w całej Polsce. W 

rozmowach z osobami posiadającymi kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia jako ratownik 

wodny pada wiele argumentów, które powodują, iż nie zgłaszają się do tej pracy. 

Powiedziała, że nie zgadza się aby z kąpieliska zdejmować oznaczenia. Jeżeli nie ma 

ratownika to wręcz wskazane jest oznakowanie go w taki sposób aby wskazać jaka jest 

głębokość, gdzie ewentualnie kąpiel dla małych dzieci jest w miarę bezpieczna. Przepisy 

zawarte w piśmie są sporne i są analizowane przez prawnika. Został wypracowany pewien 

kompromis dotyczący płac ratowników w związku z czym z pewnych wydatków ośrodek 

zrezygnuje na rzecz wyższych wynagrodzeń. 

Grupy sportowe powinno się informować, iż pobyt na kąpielisku nie obejmuje opieki 

ratownika i często takie grupy swojego ratownika mają w szeregach. Taka informacja nie 

powodowałoby konieczności wyznaczania naszego ratownika do opieki nad grupami. 

Radna – Alicja Stefanowska 

uważa, iż w momencie braku ratowników priorytetem powinno być zabezpieczenie 

kąpieliska „Skocznia”, najczęściej obleganego. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

powiedział, że nie ma potrzeby zmieniać uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk. W opinii 

prawnika sanepidu należy poinformować korzystających z kąpieli wodnych, iż kąpielisko nie 

zostało uruchomione. Sanepid nakazał usunięcie wszelkich oznaczeń na których widniało 

słowo „kąpielisko” oraz bojek, które dawały względne poczucie bezpieczeństwa. Posiada 

informację, iż dwie osoby czekają aż WORD zorganizuje kurs KPP i będą chętne do pracy na 

naszych kąpieliskach. 

Radna – Janina Anuszkiewicz 
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powiedziała, że nie zgadza się z decyzją sanepidu dotyczącą usunięcia wszelkich oznakowań 

na kąpielisku „Szyjka”. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych wskazuje jakie oznakowania powinny znajdować się 

na kąpieliskach strzeżonych oraz niestrzeżonych. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

powiedział, że rozmowy z sanepidem trwają. 

Komisja ustaliła trasę wyjazdu i udała się na kąpieliska strzeżone oraz niestrzeżone Na 

miejscu komisja stwierdziła: 

➢ na kąpielisku „Szyjka” widnieje tablica z informacją o „zaprzestaniu prowadzenia 

kąpieliska ze względu na brak obsady ratowniczej. Kąpielisko zostaje zamknięte do 

czasu ich zatrudnienia”. Obrys kąpieliska jest wyznaczony przez pomost pływający. 

Brak bojek wyznaczających głębokość. Członkowie komisji zaproponowali, aby na 

tablicach informacyjnych zamieścić dodatkowe informację zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji 

oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli; 

➢ na tzw. małpim gaju jest zamontowana tabliczka Nadleśnictwa Olecko z informacją o 

punkcie czerpania wody, co całkowicie zakazuje kąpieli w tym miejscu; 

➢ na dzikiej plaży widnieje tablica z informacją, iż „plaża jest niestrzeżona, kąpiel na 

własną odpowiedzialność”. Członkowie komisji zaproponowali, aby taką tablice 

zamontować z dwóch stron plaży; 

➢ na kąpielisku „Skocznia” było obecnych 3 ratowników oraz osoba społeczna, która 

czeka na zdanie egzaminu ratowniczego. Kąpielisko w prawidłowy sposób 

oznakowane. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione 

Spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 3 – Wnioski komisji 

Wniosek komisji: 

zadysponować nadmiar ratowników z pływalni do strzeżenia kąpielisk w miesiącu sierpniu. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zgłosiła następujące wnioski: 

➢ na tablicach informacyjnych na plaży „Szyjka” zamieścić rozporządzenie na podstawie 

którego kąpielisko jest niestrzeżone; 

➢ na plaży „Szyjka” ustawić tablicę informacyjną z najważniejszymi informacjami i 

numerami na wzór tablicy przy plaży „Skocznia”; 

➢ na dzikiej plaży postawić jeszcze jedną tabliczkę z informacją: plaża niestrzeżona, 

kąpiel na własną odpowiedzialność. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

/-/ Wojciech Rejterada 

Protokołowała 

/-/ Sylwia Barszczewska 
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