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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer itytuł
kontroli
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

S/18/002/LGD "Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż
w Sopocie i Darłowie oraz przybrzeżnychobszarów wodnych"
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontrolerzy

1. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upowaznlenle
do kontroli nr LGD/116/2018 z 3 lipca 2018 r. i LGD/146/2018 z 21 sierpnia
2018 r.
2. Andrzej Os, specjalista kontroli państwowej. upoważnienie do kontroli
LGD/162/2018 z 18 września 2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Jednostka
kontrolowana

Komenda Miejska Policji w Sopocie, ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot (dalej:
"KMP w Sopocie")

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Inspektor Piotr Bolin Komendant Miejski Policji w Sopocie (dalej: "Komendant
Miejski").
(dowód: akta kontroli str. l, 8)

II. Ocena kontrolowanej działalności
!

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie działania KMP w Sopocie dotyczące
zapewnienia w latach 2016-2018 (do 31 sierpnia) bezpieczeństwa osobom
korzystającym z plaż w Sopocie oraz z przybrzeżnych obszarów wodnych2.
Służbę na plażach w granicach administracyjnych Miasta Sopotu i przybrzeżnych
obszarach wodnych zorganizowano dostosowując posiadane siły i środki
do występujących na tych obszarach zagrożeń. Opracowano wymagane analizy
stanu bezpieczeństwa i porządku dla celów dyslokacji służby, plany dyslokacji
służby, które zakładały pełnienie służby w rejonie obejmującym plaże i przybrzeżne
obszary wodne oraz ceduły patrolowe3, W każdym roku w sezonie wakacyjnym,
tj. wokresie występowania na ww. obszarach największych zagrożeń, w rejony
bezpośrednio przylegające do plaży w porze dziennej kierowano funkcjonariuszy
Sezonowego Nieetatowego Ogniwa Rowerowego Wydziału Prewencji KMP
w Sopocie (dalej: "Ogniwo Rowerowe") gotowych do podejmowania interwencji
na plażach oraz, we współpracy z Sopockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym (dalej: "WOPR"), na przybrzeżnych obszarach wodnych. Zapewniono
również wzmocnienie rejonu pasa nadmorskiego dodatkowymi siłami Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (dalej: "KWP"), a w porze nocnej organizowano
dodatkowe patrole prewencyjne (służby ponadnormatywne) oraz patrole
wywiadowcze. W trakcie interwencji policjanci podejmowali prawidłowe działania,
w tym także we współpracy z Komisariatem Wodnym Policji w Gdańsku
i podmiotami pozapolicyjnymi. Ponadto KMP w Sopocie, w ramach współpracy
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
2 Na potrzeby kontroli, przez ,przybrzeżne obszary wodne' należy rozumieć wody przybrzeżne w pasie nieprzekraczającym
jednej mili morskiej od linii brzegu.
3 Dokument mający fonnę graficzno-opisową służący usprawnieniu organizacji służby patrolowej. zawierający charakterystykę
rejonów zagrożenia, tras patrolowych, miejsc zagrożonych, rejonów odpowiedzialności oraz zbiór podstawowych informacji
wykorzystywanych w trakcie pełnienia służby.
1
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z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych
obszarach wodnych uczestniczyła m.in.: w przedsezonowych naradach
z przedstawicielami innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego, kontrolach torów wodnych4
i w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Sposób egzekwowania ustanowionych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmorskich
wzdłuż granic administracyjnych Miasta Sopotu.
Opis stanu
faktycznego

1.1. Do 2014 r. w strukturze KMP w Sopocie powoływano do realizacji zadań
na wodach i terenach przywodnych Nieetatowe Ogniwo Policji Wodnej (dalej:
Ogniwo Wodne"), wyposażone w łódź motorową. W okresie objętym kontrolą
w strukturze KMP w Sopocie nie tworzono komórek wodnych Policji - jak wynika
z wyjaśnień Komendanta Miejskiego - z powodu:
- wybrakowania łodzi w 2015 r.,
- rozpoczęcia w 2015 r. budowy Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku,
- braku informacji na temat zagrożeń na wodzie i terenach przywodnych,
- współpracy z WOPR, w tym wspólnych służb na wodzie i plażach.
(dowód: akta kontroli str. 54-57)
Naczelnik Wydziału Prewencji wyjaśnił5, że z prowadzonych analiz stanu
bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby wynikało, że plaże w Sopocie nie były
obszarami szczególnie zagrożonymi, a Komisariat Wodny Policji w Gdańsku powstał
niezależnie od wniosków wynikających z tych analiz.
(dowód: akta kontroli str. 432-435)
W okresie objętym kontrolą służbę patrolowo-interwencyjną organizował,
koordynował i wykonywał Wydziału Prewencji KMP w Sopocie6. Nadzór
nad Naczelnikiem Wydziału Prewencji sprawował Komendant Miejski.
(dowód: akta kontroli str. 9-27)
Wg stanu na koniec lat 2016-2017 i na 31.08.2018 r., na potrzeby pełnienia służby
patrolowo-interwencyjnej w KMP w Sopocie przyznano odpowiednio: 28, 32 i 32
etatów policyjnych, a zatrudnionych było 28,31 i 32 policjantów.
(dowód: akta kontroli str. 29)
Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych
obszarach wodnych były realizowane przede wszystkim przez Ogniwo Rowerowe,
nad funkcjonowaniem którego bezpośredni nadzór sprawował Naczelnik Wydziału
Prewencji.
Ogniwo Rowerowe powołano w 2016 r. na okres od 1 lipca do 15 września,
w 2017 r. - od 1 czerwca do 15 września, a w 2018 r. - od 30 maja
do 15 października.
W Ogniwie Rowerowym pełniło służbę sześciu funkcjonariuszy w 2016 r. i 2017 r.
oraz ośmiu w 2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 54-71)
Pas ruchu łączący plażę ze strefą pływania.
Wyjaśnienia przygotowane na polecenie Komendanta Miejskiego.
6 Do 31.10.2016 r. zadania te realizował Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KMP w Sopocie.
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Z wyjaśnień Komendanta Miejskiego wynika, że w związku z brakami kadrowymi,
w latach 2017-2018, w okresie wakacyjnym
KWP oddelegowała
do służby
prewencyjnej w KMP w Sopocie po 10 policjantów.
(dowód: akta kontroli str. 54-57,460-464)
Służba w Ogniwie Rowerowym odbywała się w patrolach dwuosobowych w porze
dziennej. W trakcie służby nadzorowano teren bezpośrednio przylegający do plaży
(deptak, ścieżki rowerowe
i parkingi) oraz organizowano
patrole wodne
z pracownikami WOPR.
Ogniwo Rowerowe dysponowało sześcioma rowerami7, w tym czteroma z napędem
elektrycznym.
(dowód: akta kontroli str. 54-57, 432-435, 465, 480-485)
Ponadto Komendant Miejski wprowadził w okresie objętym kontrolą dodatkowe
prewencyjne służby płatne8 (służby ponadnormatywne)
oraz powołał sezonowe9
1o
nieetatowe
komórki
wywiadowcze .
Ponadnormatywne
patrole
(piesze
i zmotoryzowane)
oraz patrole wywiadowcze,
były kierowane w rejon pasa
nadmorskiego w porze nocnej.
Poza okresem wakacyjnym czynności na plażach były podejmowane doraźnie przez
patrole piesze i zmotoryzowane, w przypadku zlecenia interwencji.
(dowód: akta kontroli str. 54-57,129-164,432-435)

1.2. W KMP w Sopocie opracowano:
-

-

-

miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji
służby, zawierające elementy określone w § 15 zarządzenia nr 768 Komendanta
Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod
wykonywania
zadań
przez policjantów
pełniących
służbę
patrolową
11
oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym
(dalej: "zarządzenie
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących
służbę patrolowcO;
miesięczne12 analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach
przywodnych w okresie wakacyjnym;
ceduły patrolowe13 pasa nadmorskiego, które zawierały elementy określone
w § 22 zarządzenia w sprawie form i metod wykonywania
zadań przez
policjantów pełniących służbę patrolową;
charakterystyki akwenu Zatoki Gdańskiej14;
miesięczne plany dyslokacji służby.
(dowód: akta kontroli str. 197-223,231-290,297-308,343-375,460-464)

W charakterystykach akwenu Zatoki Gdańskiej zidentyfikowano zagrożenia dla osób
przebywających
na obszarach wodnych, wynikające m.in. z nieumiejętności
pływania, pływania pod wpływem alkoholu lub w miejscach zakazanych, a także
nieumiejętności sterowania jednostkami pływającymi.
(dowód: akta kontroli str. 197-223)

Doczerwca2018r.KMPwSopociedysponowała
czteremaroweramibeznapęduelektrycznego.
DecyzjeKomendanta
Miejskiego:
nr71/16 z5 maja2016r.,nr 15/17 z 17stycznia2017r. i 31/2018 z 151utego
2018r.
9 W okresie
wakacyjnym.
10 Decyzje
Komendanta
Miejskiego:
nr 84/2016 z 16czerwca2016r.,nr 70/2017 z 22maja2017r. i 56/2018 z 30kwietnia
2018r.
11 Dz.Urz.KGPz 2007r.nr15,poz.119,zezm.
12 Analizy
sporządzano
wokresiewakacyjnym.
13 Dwieceduły
zatwierdzone
06.03.2017
r.iczteryzatwierdzone
06.07.2018
r.
14 Charakterystyki
byłysporządzone
coroku.
7
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W analizach stanu bezpieczeństwa w akwenie Zatoki Gdańskiej w rejonie podległym
KMP w Sopocie, w związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami stwierdzono
konieczność kontroli, m. in. zabezpieczenia torów wodnych przed dostępem osób
nieuprawnionych,
stanu trzeźwości
kierujących
jednostkami
pływającymi
i przestrzegania przez nich zakazu pływania w miejscach niewyznaczonych.
(dowód: akta kontroli str. 279-290, 297-308, 343-372)

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach
nadmorskich wzdłuż granic administracyjnych Miasta Sopotu.
2.1. Oględziny plaży oraz przybrzeżnych obszarów wodnych po stronie zachodniej
od molo - na odcinku od molo do toru wodnego na wysokości restauracji "Zatoka
Sztuki" oraz po stronie wschodniej - od molo do toru wodnego usytuowanego
za kąpieliskiem miejskim, przeprowadzone przez NIK15 pod kątem zagrożeń
dla osób korzystających z tych obszarów, wykazały m.in., że:
-

kąpiel była dozwolona (wywieszona była biała flaga);
skutery wodne i inne jednostki pływające poruszały się w strefie pływania16.
Pomiędzy strefą pływania a plażą jednostki pływające poruszały się torami
wodnymi z niewielką prędkością bez zbędnych manewrów. Na skuterach
wodnych nie przewożono dzieci;
- żadna jednostka pływająca nie była zacumowana przy plaży w miejscu do tego
niewyznaczonym ;
- nie uprawiano żeglugi na deskach ze skrzydłem (kiteboard);
- na obszarze toru wodnego kąpało się sześć osób (dwoje dorosłych i czworo
dzieci)17;
- na obszarze, w którym obowiązywał zakaz kąpieli (100 metrów od molo
po stronie wschodniej) kąpało się kilkanaście osób18;
- po plaży poruszał się quad WOPR ciągnący przyczepę ze sprzętem
ratowniczym; przemieszczał się od stanowiska ratowniczego do wejścia
na plażę z niewielką prędkością manewrując pomiędzy osobami plażującymi.
(dowód: akta kontroli str. 376-378)
2.2. W 2016 r. zorganizowano 38 patroli Ogniwa Rowerowego19, w 2017 r. - 3220,
a w 2018 r. (do 31.08) -1721.
(dowód: akta kontroli str. 77)
W trakcie patroli rowerowych policjanci wspólnie z pracownikami WOPR pełnili
doraźne patrole wodne w jednostkach pływających WOPR.
(dowód: akta kontroli str. 279-290, 297-308, 343-372)
2.3. W Systemie Wsparcia Dowodzenia22 zarejestrowano w okresie objętym kontrolą
NIK 30.986 zdarzeń (13.363 w 2016 r., 10.749 w 2017 r. i 6.874 w 2018 r.), w tym
194 (tj. 0,6%) wymagających interwencji na plażach i przybrzeżnych obszarach
23.08.2018
r.
Strefawyznaczona
dożeglugijednostek
pływających.
17 Policjant
uczestniczący
woględzinach
nakazał
opuszczenie
miejscaipouczył
oobowiązujących
zakaziekąpieli.
16 Ratownik
WOPRnakazałopuszczenie
miejscaipouczyłoobowiązującym
zakaziekąpieli.
19 Wlipcu
- 21iwsierpniu-17.
20 Wczerwcu
- dziewięć.
wlipcu-13 iwsierpniu-10.
21 Wczerwcu
- trzyiposiedemwlipcui sierpniu.
22 Zgodnie
z art.20eust.1 ustawyz dnia6 kwietnia1990r. o Policji(Dz.U. z 2017r. poz.2067.ze zm.)- system
teleinformatyczny
wspierający
wykonywanie
zadańustawowych
przezjednostkiorganizacyjne
Policji.jak również
przyjmowanie
zgłoszeń
alarmowych
zcentrówpowiadamiania
ratunkowego.
15
16
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wodnych (61 w 2016 r., 74 w 2017 r. i 59 w 2018 r.). Spośród ww. 194 zdarzeń,
podmioty zewnętrzne zgłosiły 184 (58 w 2016 r., 69 w 2017 r. i 57 w 2018 r.).
Policjanci KMP w Sopocie interweniowali w przypadku 186 zdarzeń (58 w 2016 r.,
72 w 2017 r. i 56 w 2018 r. ). W pozostałych przypadkach interweniowały inne
służby.
Zdarzenia wymagające interwencji na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych
w okresie wakacyjnym23 stanowiły w 2016 r. 42,6%24 ogółu zdarzeń tego rodzaju
w roku, w 2017 r. - 27%25, a w 2018 r. (do 31.08) - 62,7%26.
(dowód: akta kontroli str. 379-404)
Wymienione wyżej zdarzenia nie dotyczyły zagrożeń związanych z uprawianiem
sportu na deskach ze skrzydłem (kiteboard) oraz poruszaniem się quadami
po plażach.
Spośród 194 wymagających interwencji zdarzeń, 28 związanych było
z bezpieczeństwem na przybrzeżnych obszarach wodnych:
- pięć dotyczyło topienia się, z tego w dwóch przypadkach osoby zostały
uratowane przez ratowników WOPR przed przybyciem patrolu policyjnego,
a w trzech przypadkach interwencje nie potwierdziły zagrożenia dla życia.
W ww. przypadkach czas reakcji liczony od momentu zarejestrowania zdarzenia
do podjęcia interwencji wynosił od 3 do 8 min.;
- dwa dotyczące podejrzenia, że kąpiący się nie wyszli z wody, w związku z czym
podjęto akcje poszukiwawcze, które nie potwierdziły zgłoszenia. Czas reakcji
w ww. przypadkach wyniósł od 4 do 1127 min.;
- sześć28 dotyczyło kąpieli w warunkach zagrażających życiu (w trzech
przypadkach osoby pouczono, w jednym przypadku zgłoszenie przekazano
do realizacji WOPR, w jednym zdarzenia nie potwierdzono, a w jednym
ustalono, że osoba była pod wpływem alkoholu i zakłócała porządek, a sprawę
skierowano do sądu za zakłócanie porządku). Czas reakcji www. przypadkach
wyniósł od 1 do 1229 min.;
- 1230 dotyczyło korzystania z łodzi i skuterów wodnych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu kąpiących, (w trzech przypadkach sprawców pouczono,
w jednym ustalono sprawcę i sprawę skierowano do Urzędu Morskiego
w Gdyni31, w czterech przypadkach na miejscu nie ustalono sprawców, w trzech
przypadkach, w trzech przypadkach zgłoszenie przekazano do realizacji
Komisariatowi Wodnemu Policji, w jednym przypadku - do realizacji przez
WOPR). Czas reakcji w ww. przypadkach wyniósł od 1 do 40 min.;
- jedna interwencja była wynikiem niestosowania się do poleceń ratowników
WOPR, w związku z czym nałożono mandat karny. Czas reakcji
w ww. przypadku wyniósł 8 min.;
- jedno zdarzenie dotyczyło wchodzenia na lód na wodzie w marinie, w związku
z czym zastosowano pouczenie. Czas reakcji w ww. przypadku wyniósł 6 min.;

26 czerwca - 31sierpnia 2016r., 24czerwca - 31sierpnia 2017r. i 23czerwca - 31sierpnia 2018r.
26 zdarzeń.
25 20 zdarzeń.
26 37 zdarzeń.
23
24

Przed przybyciem Policji działania prowadziła straż pożama oraz WOPR.
Przed przybyciem Policji działania prowadz~o WOPR.
29 Działania jako pierwszy podjął WOPR.
]l W dwóch przypadkach
interwencję podjął patrol KMP w Sopocie i Komisariat Wodny Policji.
31 Sterujący taksówką wodną wpłynął na akwen zamknięty w czasie wyścigu pływackiego.
'El
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jedno zdarzenie dotyczyło kolizji jachtów w marinie, w związku z czym ustalono
i udokumentowano okoliczności, szkody oraz dokonano kontroli trzeźwości
(sprawcy byli trzeźwi). Czas reakcji w ww. przypadku wyniósł 6 min.
(dowód: akta kontroli str. 384-404)
W kontrolowanym okresie miało miejsce jedno utonięcie (w 2016 r.32).Komendant
Miejski wyjaśnił, że również w 2018 r. jedno zdarzenie wstępnie zakwalifikowano
jako utonięcie, ale w toku dalszych czynności ustalono, że przyczyną śmierci
był zawał serca.
(dowód: akta kontroli str. 405-415)
Do realizacji przez inne podmioty przekazano osiem zdarzeń, z tego trzy w 2016 r.
(dwa - straży miejskiej i jedno - WOPR)33, dwa w 2017 r. (straży miejskiej
i WOPR)34i trzy w 2018 r. (Komisariatowi Wodnemu Policji w Gdańsku)35.
W dwóch przypadkach pływania skuterami wodnymi w miejscu niedozwolonym
podjęto interwencję i powiadomiono również Komisariat Wodny Policji w Gdańsku.
(dowód: akta koritroli str. 385-404)
Komendant Miejski wyjaśnił, że na czas reakcji wpływają (m. in.): jednoczesna duża
liczba zgłoszeń, brak do dyspozycji patrolu nierealizującego innych czynności oraz
błędne wskazania co do lokalizacji zdarzenia. W pierwszej kolejności
interweniowano w przypadku zgłoszeń dotyczących zdarzeń związanych
z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi.
(dowód: akta kontroli str. 460-464)
2.4. Własne interwencje obejmowały 10 zdarzeń, z czego trzy w 2016 r.36,pięć
w 2017 r.37i dwie w 2018 r.(do 31.08)38.
(dowód: akta kontroli str. 385-404)
2.5. W latach 2016-201839 odbywały się narady przedstawicieli służb i instytucji
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych
obszarach wodnych w sezonie wakacyjnym. W naradach tych uczestniczyli m. in.:
przedstawiciele KMP w Sopocie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie (dalej: "MOSiR"),
Urzędu Morskiego w Gdyni i WOPR.
(dowód: akta kontroli str. 422-431)
W latach 2016 - 2018 (do 31 sierpnia) Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
lub Komendant Miejski, zawarli z Prezydentem Miasta Sopotu porozumienia
lub umowy dotyczące:
- przekazania KMP w Sopocie 300 tys. zł40 z przeznaczeniem na rekompensatę
dla funkcjonariuszy za ponadnormatywną służbę;
- użyczenia KMP w Sopocie defibrylatora i czterech rowerów elektrycznych;
- zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszom KWP
oddelegowanych do służby w Sopocie w okresie wakacyjnym w 2017 i 2018 r.;
Zdarzenie miało miejsce poza sezonem letnim - w kwietniu,
Rozpalenia ogniska i jazda końmi na plaży oraz kąpiel w miejscu niedozwolonym,
34 Dzik na plaży i pływanie skuterami wodnymi w miejscu niedozwolonym,
36 Pływanie skuterami wodnymi w miejscu niedozwolonym,
36 Zabezpieczenie plaż w czasie holowania miny z okresu wojny. ujawnienie poszukiwanego w celu ustalenia miejsca pobytu
i w związku z podejrzeniem o posiadanie środków odurzających,
37 W związku z podejrzeniem o posiadania środków odurzających,
36 W związku z podejrzeniem o posiadanie środków odurzających i kłótnią na plaży,
3917,06,2016
r" 07,06,2017
r, i 08,06,2018
r.
40 Po 100
tys, z/w 2016,2017
i 2018
r,

32

33
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- dofinansowania kwotą 300 tys. zł41 zakup mobilnego ~omisariatu policji i dwóch
samochodów.
(dowód: akta kontroli str. 467-496)
Funkcjonariusz KMP w Sopocie asystował przy 2242 kontrolach torów wodnych
przeprowadzonych przez pracowników MOSiR i WOPR.
(dowód: akta kontroli str. 436-459)
Komendant Miejski wyjaśnił, że współpraca z innymi podmiotami w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych
pozwalała na właściwe zabezpieczenie tego rejonu w okresie wakacyjnym
m. in. poprzez wspólne patrole z ratownikami przy wykorzystaniu sprzętu
pływającego WOPR.
(dowód: akta kontroli str. 460-464)

2.6. W ramach działań profilaktycznych

na rzecz bezpieczeństwa na plażach
i przybrzeżnych obszarach wodnych Policjanci KMP w Sopocie uczestniczyli w:
- 37 spotkaniach z uczniami szkół43;
- 32 spotkaniach z dziećmi i młodzieżą przebywającymi na koloniach i obozach44;
- czterech festynach (wspólnie z WOPR)45.
Działania te były realizowane w ramach programów i projektów edukacyjnych:
"Bezpieczeństwo pieszego cieszy każdego" (projekt KMP w Sopocie), "W Sopocie
jest modą bezpieczeństwo nad wodą' (wspólny projekt KMP w Sopocie i Fundacji
Rozwoju "Trefl" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo nad Wodą' (projekt KWP).
(dowód: akta kontroli str. 501)

2.7. W okresie objętym kontrolą NIK nie przeprowadzano
audytów ani kontroli dotyczących
obszarach wodnych.

bezpieczeństwa

w KMP w Sopocie
na plażach i przybrzeżnych

(dowód: akta kontroli str. 432-435)

2.8. W latach 2016-2018 (do 31.08.) nie wpłynęły do KMP w Sopocie skargi
i wnioski dotyczące
wodnych.

bezpieczeństwa

na plażach

i przybrzeżnych

obszarach

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął
interwencję w KWP w sprawie zagrożeń związanych z uprawianiem żeglugi
w celach rekreacyjno-sportowych na skuterach wodnych i motorówkach holujących
obiekty pływające na torach wodnych, przy których znajdują się wypożyczalnie
sprzętu motorowodnego, w rejonie molo (na wysokości wejścia nr 27 i 29)
ij. poruszania się jednostek pływających z dużą prędkością blisko brzegu stwarzając
zagrożenie dla innych jednostek pływających. Zwrócił się o wyegzekwowanie przez
Policję przepisów regulujących
poruszanie się sprzętem motorowodnym
i poinformowanie o dokonanych w tej sprawie ustaleniach i decyzjach. KWP
skierowała ww. sprawę do załatwienia przez KMP w Sopocie. Komendant Miejski
poinformował Posła46, że zostały przeprowadzone wspólnie z ratownikami WOPR
działania polegające m.in. na:
- cyklicznych kontrolach rejonu akwenu Zatoki Gdańskiej przyległego do sopockich
plaż, prowadzonych przez funkcjonariuszy Ogniwa Rowerowego (dotyczących
W 2016r.
Siedmiu w 2016r., pięciu w 2017r. i 10w 2018r.
14 w 2017r. i 23w 2018r.
44 Po siedem w 2016
r. i 2017r. oraz 18w 2018r.
45 Jeden w 20t6r., dwa •••••
2017r. i jeden w 2018r.
46 Pismami z 14sierpnia i 29września 2017
r.
41

42
43

8

m.in. sposobu korzystania ze skuterów wodnych i motorówek oraz stanu
trzeźwości);
- cyklicznych kontrolach wypożyczalni sprzętu wodnego;
- doraźnych interwencjach, po zakończeniu sezonu letniego.
Komendant Miejski poinformował Posła, że w trakcie tych działań, które w miesiącu
sierpniu 2017 r. odbyły się dwukrotnie, nałożono mandat karny za niestosowanie się
do przepisów porządkowych, dokonano 11 kontroli stanu trzeźwości kierujących
skuterami wodnymi i łodziami motorowymi, wylegitymowano 16 osób, dokonano
kontroli pięciu łodzi motorowych i sześciu skuterów wodnych. Dodał, że w KMP
w Sopocie nie prowadzono szczegółowych statystyk dotyczących liczby
przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników za 2016 r. i, że danych takich nie udało
się uzyskać z WOPR. Współpraca z WOPR dotyczyła również prowadzonych
działań profilaktycznych skierowanych do osób korzystających z plaży.
Poinformował, źe 16 października 2017 r. w strukturze KWP utworzono Komisariat
Wodny Policji, który zasięgiem swojego działania obejmuje także obszar Zatoki
Gdańskiej przyległy do granic administracyjnych Miasta Sopotu.
(dowód: akta kontroli str. 460-464)

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj47
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku.
Gdańsk, dnia

2~ paździemika 2018 r.
Kontroler:

Rafał Wieczorkowski
główny specjalista kontroli państwowej
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Kontroler:
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Andrzej Os
specjalista kontroli państwowej
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Dyrektor
WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
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Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
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