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 30 uczniów szkół ponadpodstawowych jako rozszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu
Wiedza o społeczeństwie oraz Historia i teraźniejszość, którzy wiążą swoją przyszłość z
dziedzinami nauk prawnych oraz nauk społecznych.
30 studentów prawa i administracji uczelni wyższych z dziedzin nauk prawnych oraz
nauk społecznych w całej Polsce, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i wypróbować w
praktyce swoje umiejętności. Studenci mają możliwość poprzez projekt zrealizować
również obowiązkowe praktyki studenckie.

W Polsce jest 2477 gmin. Niektóre z nich posiadają na swoim terenie kąpieliska, które
powinny zostać ujęte uchwałą Rady Gminy w wykazie kąpielisk na terenie gminy na dany
rok oraz powinny mieć określony sezon kąpielowy. Każde kąpielisko ma organizatora, który
jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na kąpielisku, odpowiedniej infrastruktury
oraz opracowania i podania do wiadomości regulaminu korzystania z tej przestrzeni
publicznej.

Projekt jest monitoringiem lokalnego prawa w zakresie organizacji kąpielisk gminnych w
całej Polsce. Jego celem jest zbadanie regulaminów wszystkich kąpielisk oraz
doprowadzenie do usunięcia naruszenia prawa w przypadku wykrycia takich
nieprawidłowości. 

Projekt porusza się w obszarze nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego i
kierowany jest do:

opis projektu

uczniowie i studenci
poznają narzędzia
partycypacji do
współzarządzania
gminą, nauczą się
korzystać z języka
prawnego oraz pisać
pisma używając języka
prawniczego.
Dowiedzą jak
korzystać z uprawnień
wynikających ze
źródeł prawa
powszechnie
obowiązującego;
poprawa jakości
użytkowania kąpielisk; 
popularyzacja
narzędzi partycypacji 

Rezultaty:



W ramach projektu zostanie wyodrębnionych 30 zespołów
roboczych, w składzie mieszanym (student oraz uczeń szkoły
ponadpodstawowej).  Zespoły dokonają kontroli wszystkich gmin w
Polsce, czy w roku 2022 posiadały one kąpieliska gminne przyjęte w
wykazie uchwałą
Następnym krokiem będzie określenie organizatora dla ogłoszonych
kąpielisk i zapytanie  o regulamin kąpieliska. Regulaminy zostaną
poddane analizie prawnej, zaś wykryte naruszenia prawa będą
skutkować pismami o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w
celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem
regulacji prawa miejscowego. 
Kolejnym etapem działania będzie monitoring regulaminów kąpielisk
w sezonie kąpielowym 2023, ze szczególnym uwzględnieniem
kąpielisk, których regulaminy naruszały prawo.
Ostatnim etapem będzie raport z monitoringu, który zostanie
udostępniony na stronie internetowej projektu, a także rozesłany do
monitorowanych gmin oraz partnerów projektu.

Zasady pracy w projekcie Prace zespołów będą odbywać się 
on-line z wykorzystaniem platformy
Zoom oraz adresów mailowych
dedykowanych projektowi.
Wszyscy uczestnicy projektów zostaną
wymienieni w publikacji raportu oraz
otrzymają certyfikaty projektowe.



Prowadzenie kąpielisk należy do zadań własnych gminy i jest
uregulowane w wielu aktach prawnych. Najważniejszym aktem w
tym zakresie jest Art. 7. Konstytucji RP [Zasada praworządności]
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. 

Dlatego wszystkie przyjęte regulacje związane z kąpieliskami muszą
mieć swoje odzwierciedlenie w ustawach i nie mogą wykraczać poza
ich ramy.

Główną metodą badań będzie analiza danych zastanych (ang. desk
research). 

Podstawowym narzędziem, które zostanie wykorzystane do badania
będzie dostęp do informacji publicznej, które jest podstawowym
prawem każdego obywatela. 

Nota, akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r  Prawo wodne (tj.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o
bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 147) 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1297)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
276)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 2000)
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 870)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 329).

Akty prawne, na podstawie których dokonana
zostanie analiza regulaminów kąpielisk:



Harmonogram

Miesiąc Działania

listopad 2022 Nabór do projektu, ogłoszenie wyników naboru, spotkania sieciujące on-line

grudzień 2022 - czerwiec 2022
Działania projektowe, przygotowanie i opracowanie dokumentów, analiza odpowiedzi,

spotkania sieciujące on-line, spotkanie stacjonarne

lipiec - sierpień 2023 weryfikacja regulaminów kąpielisk, opracowanie raportu

wrzesień publikacja raportu, kampania informacyjna

październik spotkanie podsumowujące projekt



Jesteśmy organizacją pożytku publicznego ze Słupska. Naszym celem jest
kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i
wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie. Tworząc przyjazną
przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie.
Kierujemy się transparentnością i otwartością na nowe środowiska w celu
aktywizacji społeczności lokalnej.

Lubimy wyzwania, dlatego od ponad 11 lat adaptujemy miejską przestrzeń
na wydarzenia kulturalne – koncerty, warsztaty, spotkania.

Badamy miasta, wspieramy samorządy w planowaniu miast, 
uczymy dialogu.  Wspieramy lokalne społeczności w 
północno-zachodniej Polsce we współpracy z 
mieszkańcami i samorządem. Szukamy rozwiązań.

Zróbmy sobie miłe miasto!

o nas
ponad  130 kulturalnych wydarzeń
plenerowych (koncertów, plenerów
artystycznych, warsztatów); 
528 spotkań warsztatowych 
78 otwartych lekcji obywatelskich;
283 interwencje w przestrzeni
miejskiej;
akcje profrekwencyjne, społeczne
monitoringi wyborcze; 
40 projektów współfinansowanych ze
środków publicznych;
40% realizowanych zadań odbywa się
przy współpracy 

W ciągu 12 lat, udało się zrealizować: 

       z administracją publiczną. 



Robert Chomicki

693 004 101

www.inspiruj.org

Zróbmy to
razem

Bądźmy w kontakcie

przestrzen.publiczna@inspiruj.org


