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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

S/18/002/LGD - Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż
w Sopocie i Darłowie oraz przybrzeżnych obszarów wodnych.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontrolerzy

1. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/140/2018 z 17.08.2018 r.
2. Jacek Żmurko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/139/2018 z 17.08.2018 r.;
(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Jednostka
kontrolowana

Urząd Miejski w Darłowie, PI. Tadeusza Kościuszki 9, 78-150 Darłowo (dalej:
"Urząd").

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Arkadiusz Klimowicz, Burmistrz Miasta Darłowo (dalej: "Burmistrz").
(dowód: akta kontroli str. 5-6)

II. Ocena kontrolowanej działalnoścP
Ocena ogólna

W latach 2016-2018 (do 31 sierpnia) Urząd prowadził działania, również we
współpracy z innymi podmiotami, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na plażach
i przybrzeżnych obszarach wodnych2, m.in. podejmowano działania w związku ze
zidentyfikowanymi zagrożeniami, wprowadzono regulaminy kąpielisk i miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przeprowadzano kontrole terenu plaż.
Analizowano potencjalne zagrożenia, jednak protokoły sporządzane z analizy
zagrożeń w latach 2016-2017 nie były rzetelne w zakresie informacji dotyczących
wyposażenia kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż
potwierdzały spełnianie wymogów w tym zakresie, pomimo że Urząd posiadał
informacje na temat braków w ww. wyposażeniu.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
zorganizowania kąpielisk w sposób nieodpowiadający przepisom Prawa
wodnego3, poprzez wyznaczanie na nich stref strzeżonych i niestrzeżonych;
- niezachowania należytej staranności przy ustaleniu obszaru kąpieliska
miejskiego "Darłówko Zachodnie" w 2018 r., poprzez jego wyznaczenie,
częściowo w miejscu objętym zakazem kąpieli;
- niespelnienia wszystkich wymogów dotyczących wyposażenia kąpielisk
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
- nieprecyzyjnego oznakowania w 2017 r. obszaru, na którym wprowadzono zakaz
kąpieli.

1

2

3

Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sfonnułowanie oceny ogólnej wg. proponowanej skali było by nadmiemie utrudnione, albo taka ocena nie
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
Na potrzeby kontroli, przez .przybrzeżne obszary wodne· należy rozumieć obszar wód morskich przyległy do plaż w pasie
nieprzekraczającym 1 mili morskiej od linii brzegu.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1121, ze zm.) - dalej: .Prawo wodne z 2001 r."
oraz ustawa Prawo wodne z 2017 r. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1566, ze zm.) - dalej: .Prawo wodne
z2017 r.
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1.
Opis stanu
faktycznego

Przepisy ustanowione dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
korzystających z plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych.

1.1. W badanym okresie długość plaż znajdujących się na terenie Gminy Miasta

Darłowa (dalej: "Miasto Darłowo") wynosiła 3.754 m (1.790 m po stronie wschodniej
falochronu Portu Darłowo oraz 1.964 m po stronie zachodniej)4. W poszczególnych
latach5 Rada Miejska w Darłowie (dalej: "Rada Miejska") podejmowała (zgodnie
z wymogiem art. 34a Prawa wodnego z 2001 r. oraz art. 37 Prawa wodnego
z 2017r.) uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Darłowa, ustalając
następujące kąpieliska (funkcjonujące w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego
roku):
• w 2016 r. kąpielisko "Darłówko Wschodnie" o szerokości 100 m i linii brzegowej
400 m6 oraz kąpielisko "Darłówko Zachodnie" o szerokości 100 m i linii
brzegowej 700 m7;
• w 2017 r. kąpielisko "Darłówko Wschodnie" o szerokości 100 m i linii brzegowej
500 m8 oraz kąpielisko "Darłówko Zachodnie" o szerokości 100 m i linii
brzegowej 800 m9;
• w 2018 r. kąpielisko "Darłówko Zachodnie" o szerokości 100 m i linii brzegowej
800 m10.
Kąpieliska zorganizowane zostały w sposób określony w załącznikach do
ww. uchwał. Wyznaczono na nich strefy strzeżone o długości 100 m (opisane jako
kąpieliska i kolejno ponumerowane), pomiędzy którymi znajdowały się obszary
niestrzeżone (opisane jako plaże niestrzeżone), tj.:
- na kąpielisku "Darłówko Zachodnie" - cztery strefy strzeżone w 2016 r. oraz po
pięć stref strzeżonych: w 2017 r. i 2018 r.;
- na kąpielisku "Darłówko Wschodnie" - trzy strefy strzeżone w 2016 r. oraz trzy
w 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 52-77,81-110)
W latach 2016-2017 na przybrzeżnych obszarach wodnych przyległych do granic
administracyjnych Miasta Darłowa nie wyznaczono miejsc wykorzystywanych do
kąpieli, natomiast w 2018 r. utworzono dwa miejsca o długości linii brzegowej 500 m
tj.: "Darłówko Wschodnie 1"11 i "Darłówko Wschodnie 11"12okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli13.
(dowód: akta kontroli str. 52-77,108-110)
W 2018 r. nie utworzono kąpieliska "Darłówko Wschodnie" z powodu
niedostatecznej jakości wody wynikającej z czteroletniej jej oceny (w latach 20142017), sporządzonej przez PPIS w Sławnie14, który poinformował, że utworzenie
ww. kąpieliska na dotychczasowych warunkach skutkować będzie wydaniem zakazu
kąpieli w sezonie 2018 r. Urząd podjął działania zmierzające do zmiany w 2018 r.
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Które zajmowały powierzchnię łączną
ha. odpowiednio plaża wschodnia
ha a plaża zachodnia
ha.
Odpowiednio Uchwałą, nr XX11l/17712016 z dnia
maja
r., nr XXXIXJ299/2017 z dnia
maja
r. i nr L111/405/2018
z dnia
kwietnia
r.
6 Zlokalizowane w odległości od
m za zejściem na plażę nr do
m za zejściem na plażę nr
7 Zlokalizowane
w odległości od
m na zachód od falochronu do
m za wejściem nr
e Zlokalizowane w odległości od
m za zejściem na plażę nr do
m za zejściem na plażę nr
9 Zlokalizowane
w odległości od
m na zachód od falochronu do
m od zejścia na plażę nr
10 Zlokalizowane w odległości od
m na zachód od falochronu do
m od zejścia na plażę nr
11 Zlokalizowane
w odległości od wejścia na plażę nr do ok.
m na wschód od wejścia na plażę nr
funkcjonujące
w okresie od 1 do
lipca.
12 Zlokalizowane
w odległości od ok.
m na wschód od wejścia na plażę nr
do ok.
m na zachód od granicy działki
nr 1 obr. 3 m Darłowo, funkcjonujące w okresie od 1 do 30 sierpnia.
13 Utworzenie ich było konsekwencją nieutworzenia kąpieliska ,Dar1ówko Wschodnie' organizowanego
w
i
r.
14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sławnie.
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lokalizacji ww. kąpieliska, jednak nie otrzymał od Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku zgody na jego utworzenie na wskazanym przez siebie obszarze, z uwagi
na znajdujące się tam falochrony wyspowe, mogące stanowić zagrożenie dla osób
korzystających z kąpieli. W związku z powyższym Urząd ustalił dwa miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli15 uzgadniając ich lokalizację z Urzędem
Morskim w Słupsku oraz wskazując terminy ich funkcjonowania.
(dowód: akta kontroli str. 562-593)
W badanym okresie na przybrzeżnym obszarze wodnym znajdowały się ponadto:
• strefy niestrzeżone opisane, jako plaże niestrzeżone16 położone w granicach
kąpielisk wyznaczonych przez Urząd, tj.:
- w 2016 r. dwie strefy niestrzeżone po 50 m każda na kąpielisku "Darłówko
Wschodnie" i trzy strefy niestrzeżone po 66,6 m każda na kąpielisku
"Darłówko Zachodnie", umieszczone pomiędzy wyznaczonymi 100 m strefami
strzeżonymi;
- w 2017 r. dwie strefy niestrzeżone po 100 m każda na kąpielisku "Darłówko
Wschodnie" i cztery strefy niestrzeżone po 75 m każda na kąpielisku
"Darłówko Zachodnie", umieszczone pomiędzy wyznaczonymi 100 m strefami
strzeżonymi;
- w 2018 r. cztery strefy niestrzeżone po 75 m każda na kąpielisku "Darłówko
Zachodnie" umieszczone pomiędzy wyznaczonymi 100 m strefami
strzeżonymi;
• miejsce oznaczone w 2018 r. , jako plaża niestrzeżona (w latach 2016-2017
zorganizowane było tam kąpielisko "Darłówko Wschodnie");
• obszar wodny, 'znajdujący się przy kąpielisku "Darłówko Zachodnie" (wejście
nr 1), obejmujący odcinek o długości 55 m od falochronu, na którym w 2017 r.
i 2018 r. kąpiel była zabroniona;
• pas ruchu łączący plażę ze strefą pływania (dalej: "tor wodny"), wykorzystywany
okazjonalnie, wyznaczony na kąpielisku "Darłówko Zachodnie" na wysokości
wejścia na plażę nr 1 i nr 2, pomiędzy dwoma 100 m strefami strzeżonymi17.
(dowód: akta kontroli str. 81-110)
1.2 W badanym okresie Urząd dokonywał - jak wyjaśnił Burmistrz - analizy
zagrożeń, o której mowa wart. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych18 na spotkaniach
zorganizowanych w czerwcu każdego roku z udziałem przedstawicieli Komisariatu
Policji w Darłowie19, Straży Miejskiej w Darłowie oraz Ratownictwa Wodnego
Darłowo. Na spotkaniach tych każdorazowo uzgadniano: konieczność oznakowania
miejsc niebezpiecznych, liczbę zatrudnionych ratowników, zabezpieczenie
stanowisk ratowniczych w niezbędny sprzęFo i wskazywano na konieczność
współpracy Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej w Darłowie z Urzędem
(organizatorem kąpielisk) i ratownikami zabezpieczającymi kąpieliska, w celu
usprawnienia działań i eliminowania zachowania użytkowników kąpielisk mogących
być przyczyną zagrożeń. Spotkania udokumentowano

protokołami.

Ponadto Urząd organizował każdego roku dwa spotkania (w czerwcu i wrześniu),
w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo mieszkańców (Komisariatu Policji, Straży Miejskiej w Darłowie,
Dla których odległość strefy dla kąpiących się od falochronu wyspowego z narzutu kamiennego wynosi 5 m.
W załącznikach do uchwal Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Darłowa w poszczególnych latach.
17 Organizacja imprezy TVN w 2016 r. w dniach od 251ipca do 1 sierpnia, 2017 r. 24-31 lipca, a w 2018 r. 24-30 lipca.
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 - dalej: ,ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych'.
19 Dalej: ,Komisariat Policji'.
20 W tym jego zgodność z rozporządzeniem 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 sanitame (Dz. U. poz. 261, ze zm.) - dalej: ,rozporządzenie z dnia
271utego 2012 r.
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Państwowej Straży Pożarnej w Darłowie21, Ratownictwa Wodnego Darłowo,
Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Darłowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Darłowie, służb medycznych i przedstawicieli Urzędu),
dotyczące przygotowania do sezonu letniego. Na spotkaniach organizowanych
w czerwcu każdego roku dokonywano analizy przygotowań poszczególnych służb
do sezonu letniego (m.in.: zmian organizacyjnych polegających na wydłużeniu
czasu pracy, dodatkowych patroli, szkoleń, funkcjonowania placówek medycznych),
a w miesiącu wrześniu podsumowania podjętych działań.
(dowód: akta kontroli str. 81-107, 163-197)
1.3 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż
i przybrzeżnych obszarów wodnych obowiązywały w Urzędzie regulaminy
korzystania z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli22,
w których określono m.in.:
- obowiązek opieki dorosłych nad dziećmi do lat 7;
- zakaz wstępu osobom nietrzeźwym;
- wymóg stosowania się do poleceń ratowników nadzorujących korzystanie
z kąpieliska;
- opis sygnalizacji flagowej obowiązującej na kąpielisku;
- wykaz czynności zabronionych na kąpielisku (m.in. skoków do wody z kamieni,
wjeżdżania pojazdami oraz wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników
i przy wywieszonej czerwonej fladze).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach
wodnych Miasto Darłowo zawarło w badanym okresie umowy:
• z ratownikami wodnymi23, których zobowiązano (m.in.) do: wykonywania
obowiązków ratownika wodnego, zapewnienia bezpieczeństwa osobom
korzystającym z kąpielisk, informowania i ostrzegania o grożących
niebezpieczeństwach, reagowania na każdy sygnał wezwania pomocy,
wykonywania poleceń kierowników i koordynatora kąpielisk;
• z kierownikami plaż osobno dla każdego z organizowanych kąpielisk i miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, których zobowiązano (m.in.) do:
organizowania i koordynowania czynności wykonywanych przez ratowników,
wykonywania obowiązków ratownika wodnego, koordynowania przygotowania
kąpieliska, w tym do zorganizowania stanowisk ratowniczych, rozdysponowania
przekazanego sprzętu ratowniczego, wyznaczania granic kąpielisk (w tym jego
przesunięcia lub czasowego wyłączenia z użytkowania określonych obszarów),
niezwłocznego informowania Urzędu oraz koordynatora kąpielisk
o zagrożeniach, zapobiegania utonięciom, kontroli stanu urządzeń i sprzętu
ratowniczego;
• z koordynatorami kąpielisk (w 2016 i 2018 r.), których zobowiązano (m.in.) do:
współpracy z pracownikami Urzędu, stałego monitoringu plaż i dojść na plażę,
współpracy z kierownikami plaż związanej z prawidłowym funkcjonowaniem
kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, kontroli punktów
handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych pod kątem przestrzegania
warunków dzierżawy, wizualnego nadzoru wody na kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
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Dalej: ,PSP w Darłowie'.
Ustanowione uchwałami Rady Miejskiej lj. Kąpieliska ,Darłówko Wschodnie' - L111/365/2014 z dna 29 maja 2014 r.•
XXlll/178/2016 z dnia 20 maja 2016 r.• Dart6wko Zachodnie' - L111/366/214 z dnia 29 maja 2014 r., XXlll/17912016 z dnia
20 maja 2016 r., miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ,Dart6wko Wschodnie l' - LV/428/2018 z dnia 30 maja
2018 r. i ,Dart6wko Wschodnie II' - LV/429/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
W 2016 r. zawarto 21 umów na 2 miesiące, w 2017 r. łącznie 25 umów w tym: 14 na 2 miesiące a 11 na okres krótszy,
w 2018 r. 30 umów w tym: 22 umowy na okres 2 miesięcy oraz 8 umów na okres krótszy
5

W ww. umowach zawarto postanowienia umożliwiające przeprowadzanie przez
Urząd kontroli i sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych obowiązków
oraz wypowiedzenie umów w przypadku wadliwego ich wykonywania.
(dowód: akta kontroli str. 7-26, 81-107, 111-162, 349-354, 433-477)
W celu utrzymania czystości na terenach plaż Urząd współpracował w latach 20162018 r. z Miejskim Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Darłowie, któremu
powierzono wykonywanie zadań polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości
terenu plaż wskazując m.in. zakres prac objętych zadaniem i częstotliwość ich
wykonywania (w miesiącach obejmujących sezony letnie - lipiec i sierpień częstotliwość wykonywanych prac była zwiększona i dostosowana do potrzeb ruchu
turystycznego).
Ponadto w ww. okresie Urząd zawarł umowy zlecenia z Powiatową Stacją
Sanitamo-Epidemiologiczną w Sławnie (dalej: "PSSE w Sławnie) na wykonywanie
badań próbek wody z kąpielisk morskich oraz miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których prowadzone były pojedyncze
badania wody dla każdego z wyznaczonych kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli24.
(dowód: akta kontroli str. 81-107, 309-348)
W okresie objętym kontrolą Urząd zawarł 37 umów z dzierżawcami (11 w 2016 r., 15
w 2017 r. i 11 w 2018 r.), które dotyczyły prowadzenia działalności usługowohandlowo-rekreacyjnej na terenie plaż znajdujących się na terenie Miasta Darłowa.
Przed podpisaniem ww. umów Urząd, zgodnie z art. 19 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami25, zawarł wymagane porozumienia
z Urzędem Morskim w Słupsku.
(dowód: akta kontroli str. 81-107, 111-118)
W Mieście Darłowo nie obowiązywały przepisy prawa miejscowego dotyczące
poruszania się pojazdami mechanicznymi po plażach. Wjazdy pojazdów
mechanicznych (w tym również pojazdów wykorzystywanych przez służby
ratownicze, medyczne pojazdów gminnych i jednostek im podległych) na teren pasa
technicznego wymagały zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, która była
wydawana w drodze decyzji26.
Corocznie Urząd wyznaczał jeden tor wodny dla jednostek pływających, którego
usytuowanie uzgadniano z Kapitanatem Portu Darłowo, zgodnie z § 2 ust 4
Zarządzenia Porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku27.
(dowód: akta kontroli str. 81-107,129,162,397-431,617-618)
1.4. Na obszarach wodnych przyległych do plaż Miasta Darłowa zidentyfikowano
zagrożenie związane z usytuowaniem falochronów z narzutów kamiennych
stanowiących niebezpieczeństwo dla kapiących się osób. Urząd oznakował miejsca
niebezpieczne znakami: "kąpiel zabroniona", "skakanie do wody zabronione" i "skały
podwodne". Ponadto dla ułatwienia lokalizacji miejsca wystąpienia ewentualnych
zdarzeń niebezpiecznych, wprowadzono tablice z numerami wejść na plażę

z numerem alarmowym od strony ulicy i plaży.
(dowód: akta kontroli str. 81-107)

Dla wyznaczonych kąpielisk badania prowadzono pięć razy w roku (od czerwca do lipca) a dla miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli dwa razy (odpowiednio w jednym przypadku w czerwcu i lipcu, a w drugim w lipcu i sierpniu
(zgodnie z ustalonym harmonogramem).
25 Dz. U. z 2018 L, poz. 121, ze zm.
26 Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji
na wjazd i postój pojazdami samochodowymi i innymi na terenach pasa technicznego administrowanego przez Urząd Morski
w Słupsku.
27 Z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 143, poz. 2803).
24
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Przy wejściu nr 1 na plażę po stronie zachodniej falochronu Portu Darłowo, Urząd
umieścił prostokątną żółtą tablicę ze znakiem A-1 "kąpiel zabroniona", o którym
mowa w rozporządzeniu 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 flag28 oraz z informacją
o czarnym punkcie wodnym i przypadkach utonięć na odcinku 55m,
(dowód: akta kontroli str. 597-603, 617-618, 627-635)
Burmistrz wyjaśnił, że w badanym okresie nie zidentyfikował zagrożeń dla osób
przebywających na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych w związku
z uprawianiem żeglugi w celach rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.: na skuterach
wodnych, deskach z żaglem, deskach ze skrzydłem (kiteboard) oraz poruszaniem
się na quadach po plaży i w związku z tym nie podejmował działań z tym
związanych.
(dowód: akta kontroli str. 597-603)
Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
1. Urząd w trakcie sezonu kąpielowego (15 lipca 2018 r.) dokonał zmiany granic
wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej kąpieliska "Darłówko Zachodnie",
tj. początek kąpieliska ustalił 55 m na zachód od falochronu, podczas gdy w § 2
uchwały przyjęto, że początek kąpieliska rozpoczyna się w odległości 35 m na
zachód od niego.
Przedkładając w 2018 r. Radzie Miejskiej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Miasta Darłowo, nie zachowano należytej
staranności przy określeniu lokalizacji ww. kąpieliska, bowiem posiadano wiedzę
o niebezpieczeństwie na obszarze 55 m od falochronu, która wynikała ze
sporządzonej w Urzędzie analizy stanu bezpieczeństwa29.
Ponadto pomimo obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo wodne
z 2017 r., nie zaktualizowano informacji zawartych w ewidencji kąpielisk.
(dowód: akta kontroli str. 71-73,108-110,523-526,531-533,552,607,630-635)
Burmistrz wyjaśnił, że odległość 35 m na zachód od falochronu została uznana
za wystarczającą pod względem bezpieczeństwa osób korzystających
z kąpieliska. Lokalizacja granic kąpieliska była uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana w latach 2017-2018 przez Urząd Morski w Słupsku. Przygotowując
projekt uchwały w tej sprawie, kierowano się ww. uzgodnieniami i omyłkowo
przeoczono fakt ustawienia znaku zakazu kąpieli na obszarze 55 m na zachód
od falochronu. Wyjaśnił również, że do 14 lipca 2018 r. kąpielisko to było
wyznaczone zgodnie z ww. uchwałą a decyzję o zmianie jego lokalizacji podjął
kierownik plaży w dniu 15 lipca 2018 r., na podstawie uprawnienia wynikającego
z umowy z nim zawartej. Miał on prawo do przesunięcia miejsca kąpieli
lub czasowego wyłączenia określonych obszarów z użytkowania z uwagi na
bezpieczeństwo osób z niego korzystających i pisemnie poinformował Urząd
o tej zmianie. Urząd nie sprzeciwił się tym zmianom, "gdyż było to działanie na
korzyść bezpieczeństwa", Brak aktualizacji informacji zawartych w ewidencji
kąpielisk wynikał z przeoczenia. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku
organizowania kąpieliska w 2019 r" odległość od falochronu zostanie ponownie
skonsultowana ze środowiskiem ratowniczym i Urzędem Morskim w Słupsku
oraz wyznaczona w uchwale zgodnie z powyższymi uzgodnieniami.
(dowód: akta kontroli str. 594, 597-598, 607, 635, 636 i 639)
28)
29

Oz, u, poz, 286, ze zm, - dalej: ,rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r.".
Znak informujący o tym niebezpieczeństwie - czarny punkt wodny, przypadki utonięć - 55 m - ustawiono
czerwca i lipca 2017 r,
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na przełomie

NIK zauważa, że Urząd już w projekcie ww. uchwały, z uwagi na posiadane
informacje, mógł wyznaczyć kąpielisko w miejscu nieobjętym zakazem pływania,
ij. rozpoczynającym się w odległości 55 m na zachód od falochronu i tym samym
uniknąć konieczności zmiany granic wyznaczonego kąpieliska w trakcie sezonu
letniego w 2018 r.
2. W treści uchwał Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta
Darłowa każdorazowo określano ilość i długość linii brzegowej kąpielisk (dwóch
w latach 2016-2017 i jednego - w 2018 r.), natomiast w załącznikach do tych
uchwał Rada Miejska wyznaczała strefy strzeżone (nazwane tam kąpieliskami,
które były kolejno ponumerowane)
i strefy niestrzeżone (nazwane
w załącznikach plażami niestrzeżonymi). Taki sposób organizacji kąpielisk, nie
znajdował uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.
(dowód: akta kontroli str. 72-77, 608-616)
Burmistrz wyjaśnił, że przyjęta organizacja kąpielisk, polegająca na ich podziale
w 2016 i 2017 r., była zgodna z art. 34h ust 2 Prawa wodnego z 2001 r.,
a w 2018 r. - z przepisem art. 46 ust 2 Prawo wodnego z 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 594-599, 640)
Zdaniem NIK wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż nie można
przyjąć, że uchwały w sprawie wykazu kąpielisk są jednocześnie uchwałami
dokonującymi ich podziału. Gdyby nawet uznać istniejącą organizację kąpielisk
za ich podział, to w rozumieniu ww. przepisów, mogło by to nastąpić tylko
w przypadku spełnienia przesłanek tam wskazanych oraz podania uzasadnienia
podziału ij.: w 2016 i 2017 r. - jeżeli byłoby to uzasadnione jakością wody
w kąpielisku lub jego części (art. 34h ust 2 i 3), a w 2018 r. - jakością wody
w kąpielisku lub jego części lub bezpieczeństwem osób korzystających
z kąpieliska (art. 46 ust 2 i 3). Tymczasem przesłanki te nie zostały spełnione,
ponadto w projektach uchwał i uchwałach Rady Miejskiej, nie zawarto odwołania
do ww. przepisów, a w treści uchwał nie uzasadniono podziału kąpielisk.
(dowód: akta kontroli str. 71-77, 604-606, 608-616)
Według wyjaśnień Burmistrza przy wyborze sposobu organizacji kąpielisk
kierowano się przede wszystkim chęcią zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
plaż o największym natężeniu ruchu turystycznego. Wyznaczenie na ich
obszarze stref strzeżonych z przerwami na strefy niestrzeżone spowodowane
było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na jak największym terenie,
w sytuacji niedostatku ratowników na rynku pracy oraz z uwagi na ograniczony
budżet Miasta Darłowa. Konieczność zapewnienia wyposażenia i braki kadrowe
nie pozwalały na objęcie dozorem ratowniczym całych odcinków wyznaczonych
kąpielisk najbardziej uczęszczanych przez turystów. Wyjaśnił również, że
uzasadnienia do takiego podziału kąpielisk były przedstawiane ustnie wraz
z załącznikami graficznymi na komisjach Rady Miejskiej oraz w trakcie
przedstawiania projektu uchwał podczas sesji Rady Miejskiej. Uzasadnienia
ustne uznano za wystarczające. Wyznaczając strefy strzeżone zgodnie
z realnymi możliwościami zapewnienia bezpieczeństwa powiększono obszar
plaży o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie sprawdziło
się i nie budziło zastrzeżeń poszczególnych instytucji tj. Urzędu Morskiego
w Słupsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie czy
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Wyjaśnił również,
że ratownicy dokonywali obserwacji także stref niestrzeżonych, leżących
pomiędzy strefami strzeżonymi, co pozwoliło na podwyższenie poziomu
bezpieczeństwa na całym terenie.
(dowód: akta kontroli str. 564-565, 594-595, 598-599, 636, 639-640)
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Uznając wyjaśnienia w części dotyczącej występujących ograniczeń finansowych
NIK zauważa, że stwierdzona organizacja kąpielisk nie zapewniała jednolitego
poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze kąpielisk, tym bardziej, że Urząd
przygotowując projekty uchwał mógł wyznaczyć oddzielne kąpieliska zamiast
stref strzeżonych.
.
Jeżeli jednak - według Burmistrza - sprawdzała się ona w badanym okresie, to
i tak - zdaniem NIK - nie było zasadne przyjęcie organizacji niezgodnej
z przepisami Prawa wodnego.
3. Przeprowadzone przez NIK 28 sierpnia 2018 L oględziny wykazały, że przy
wejściu nr 1 na kąpielisko "Darłówko Zachodnie" ustawiona była prostokątna
tablica, na której na żółtym tle umieszczono znak A-1 "kąpiel zabroniona",
o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 2012 L, a pod nim
napis "Zakaz kąpieli". Pod tym znakiem umieszczono: na czarnym tle napis
"Czarny punkt wodny" z piktogramem przedstawiającym tonącego, poniżej na
żółtym tle napis "Przypadki utonięć" oraz poniżej napis ,,55 m" ze strzałkami
skierowanymi w prawo i lewo od tej liczby. Stwierdzony sposób oznakowania
obszaru oraz usytuowanie tablicy nie zapewniały czytelnej informacji
o obszarze, na którym wprowadzono zakaz kąpieli.
(dowód: akta kontroli str. 523-526)
Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że poprzez ustawienie ww. tablicy chciano
przekazać informację dotyczącą obszaru, na którym obowiązuje całkowity zakaz
kąpieli, tj. obszaru 55 m licząc na zachód od falochronu, wskazując jako
przyczynę przypadki utonięć. Jego lokalizacja (w rejonie głównego wejścia na
plażę, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) według opinii
i doświadczenia Urzędu, przekazywała czytelną informację każdej osobie
wchodzącej na plażę, a kształt i kolor tablicy miał na celu zwrócenie uwagi
użytkownikom plaży na grożące niebezpieczeństwo. Przyczyną ustawienia znaku
były liczne interwencje ratowników w poprzednich latach, związane
z podtopieniami korzystających z kąpieliska, wynikającymi z występowania na
tym obszarze m.in. prądów wstecznych.
(dowód: akta kontroli str. 597-598, 619, 621-622, 627-635)
Zdaniem NIK, aby wprowadzić, zgodnie z intencją przedstawioną
w wyjaśnieniach Burmistrza, zakaz kąpieli na ww. obszarze, należało przede
wszystkim ustawić znak odpowiadający wymogom § 7 ww. rozporządzenia, tj.:
na obrzeżu znaku A-1 powinna być podana odległość, na której znak
obowiązuje, w obie strony od znaku (w tym przypadku 27,5 m). Ponadto znak
powinien być ustawiony na środku obszaru objętego zakazem. Zastosowane
oznakowanie było nieprecyzyjne i sugerowało, że zakaz mógł obowiązywać na
obszarze 55 m, bez informacji o lokalizacji obszaru objętego zakazem. Również
sposób ustawienia tablicy ze znakiem A-1 nie wskazywał na jakim obszarze
obowiązywał zakaz. Zastosowane oznakowanie powodowało, że osoba
dochodząca do tego obszaru wzdłuż linii brzegu morza, bądź wchodząca
wejściem innym niż wejście nr 1, mogła nie wiedzieć o obowiązującym zakazie
kąpieli. Wprawdzie przepis nie precyzuje miejsca ustawienia znaku (zgodnie
z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia - obszary wodne objęte zakazem kąpieli
oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego)
to zdaniem NIK, znak ten powinien być ustawiony jak najbliżej obszaru objętego
zakazem kąpieli.
Ocena cząstkowa ··1

W Mieście Darłowie corocznie organizowano kąpieliska dla zapewnienia
bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych,
jednak sposób ich organizacji, polegający na wydzielaniu stref strzeżonych
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i niestrzeżonych, nie odpowiadał przepisom Prawa wodnego z 2001 r. i Prawa
wodnego z 2017 r. Ponadto przy ustaleniu obszaru kąpieliska miejskiego "Darłówko
Zachodnie" w 2018 r. nie zachowano należytej staranności wyznaczając je
częściowo w miejscu objętym zakazem kąpieli. Obszar na którym wprowadzono
zakaz kąpieli oznakowano w sposób nieprecyzyjny.

2.

Opis stanu
faktycznego

Sposób egzekwowania ustanowionych przepisów i zasad
w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z plaż
oraz przybrzeżnych obszarów wodnych.

2.1. W badanym okresie czynności związane z funkcjonowaniem plaż i związanej
z nimi infrastruktury powierzono kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu (dalej: "Referat GKM"), nad którym nadzór sprawował
zastępca Burmistrza. Realizację zadań w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa na
wyznaczonych kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
powierzono poprzez zawarcie umów zlecenia z:
- koordynatorem plaż (w 2016 i 2018 r.) w zakresie zarządzania i koordynowania
działań, nad którym nadzór sprawował kierownik Referatu GKM;
- kierownikami plaż w zakresie kierowania kąpieliskami lub miejscami okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli, nad którymi nadzór sprawował koordynator plaż;
- ratownikami w zakresie wykonywania obowiązków ratownika wodnego na
kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, nad którymi
nadzór sprawowali kierownicy plaż.
Urząd w 2016 r. zatrudnił 24 ratowników3o i dwóch kierowników plaż, w 2017 r. 28
ratowników31 i dwóch kierowników plaż a w 2018 r. 30 ratowników32 i dwóch
kierowników plaż posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ponadto w 2016 i 2018
zatrudnił koordynatora plaży.
(dowód: akta kontroli str. 44~51, 81-110,433-476 i 625)
Ratownicy wodni posiadali kwalifikacje z zakresu ratownictwa wodnego, a ponadto
uprawnienia sternika wodnego (17 ratowników33), przeszkolenie w zakresie obsługi
AED34 (trzech ratowników35), uprawnienia instruktora pływania (dwóch
ratowników36), tytuł ratownika medycznego (trzech ratowników - po jednym
zatrudnionym w każdym roku), jeden ratownik zatrudniony w 2017 r. odbył kursu
nurkowania.
W przypadku kierowników plaż, oprócz kwalifikacji z zakresu ratownictwa wodnego,
wszyscy posiadali tytuł ratownika medycznego, a dodatkowo czterech kierowników
plaż37 - patent sternika motorowodnego oraz jeden zatrudniony w 2018 r. uprawnienia płetwonurka i instruktora ratownictwa.
(dowód: akta kontroli str. 621-623, 625-626)
2.2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa na
plażach, jak wyjaśnił zastępca Burmistrza, realizowane jest przede wszystkim
poprzez przeprowadzanie kontroli oraz zawieranie stosownych umów z ratownikami,
kierownikami plaży i koordynatorem, którzy na bieżąco współpracowali ze Strażą
Miejską w Darłowie, Komisariatem w Darłowie i innymi służbami w zależności od
potrzeb38.
Z tego: z 20zawarto umowę na 2 miesiące a z 4 na czas krótszy.
Z tego: z 13zawarto umowę na 2 miesiące a z 15na czas krótszy.
32 Z tego: z 20zawarto umowę na 2 miesiące a z 10na czas krótszy.
33 Czterech z 24zatrudnionych w 2016
r., ośmiu z 28- w 2017
r. i pięciu z 30- w 2018
r.).
34 Automatyczny defibrylator zewnętrzny.
35 Jeden zatrudniony w 2016
r. i dwóch - w 2018
r.
36 Jeden zatrudniony w 2017
r. i jeden - w 2018
r.
37 Obaj zatrudnieni w 2016
r., i po jednym z dwóch -w latach 2017-2018.
38 M.in. z Morską Stacją Ratownictwa Morskiego, WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.
30
31
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W badanym okresie Urząd przeprowadził łącznie 11 kontroli terenu plaż,
odpowiednio:
- cztery kontrole w 2016 r., z czego dwie dotyczyły prawidłowego funkcjonowania
kąpielisk oraz czystości plaż, a dwie związane były ze stwierdzonym brakiem
przydatności wody do kąpieli na kąpielisku "Darłówko Wschodnie" i dotyczyły
m.in. odpowiedniego oznakowania (zakaz kąpieli ze względu na
zanieczyszczenie mikrobiologiczne) oraz ustalenia przyczyny zanieczyszczenianieprawidłowości i uwag nie stwierdzono;
- cztery kontrole w 2017 r., z czego trzy dotyczyły terenów kąpielisk i plaż
niestrzeżonych pod względem m.in.: obecności ratowników na stanowiskach,
oznakowania kąpielisk (wykonywanego przez kierowników plaż), czystości plaży
i zgodności lokalizacji punktów handlowych z zawartymi umowami, a jedna
kontrola związana była ze stwierdzonym brakiem przydatności wody do kąpieli
na kąpieliskach i dotyczyła ich oznakowania i realizacji obowiązku ich zamknięcia
- które nie wykazały nieprawidłowości;
- trzy kontrole w 2018 r., które dotyczyły przygotowania kąpieliska lub miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, w tym wyposażenia stanowisk
ratowniczych, obecności ratowników, oznakowania, czystości plaż oraz stanu
przejść na plażę. W przypadku jednej kontroli zalecono wyrównanie wjazdu na
teren plaży wschodniej (przy wejściu nr 10) - zalecenie to zostało zrealizowane.
Ponadto, jak wyjaśnił zastępca Burmistrza, w ramach codziennych czynności
zarządzania i koordynowania plażami, realizowanych przez koordynatora plaży
(w latach 2016 i 2018), kontroli podlegały m.in.: stan sanitarny plaż i przejść na
plażę i prawidłowe ich funkcjonowanie, punkty gastronomiczne, jakość wody na
kąpielisku (wizualna ocena) i czynności wykonywane przez kierowników plaż.
Działań tych nie dokumentowano, a informacje w tym zakresie, jak wyjaśnił
Burmistrz, przekazywano codziennie w rozmowach telefonicznych z kierownikiem
w Referacie GKM.
We współpracy z innymi podmiotami Urząd przeprowadził lub uczestniczył:
- w dwóch kontrolach podjętych wspólnie z Urzędem Morskim w Słupsku, podczas
których sprawdzano punkty handlowe znajdujące się na plaży pod względem
przestrzegania przez dzierżawców postanowień umów oraz warunków
określonych przez Urząd Morski w Słupsku (m.in. lokalizacji i zajmowanej
powierzchni). W pierwszej kontroli stwierdzono uchybienia, które - jak
potwierdziła druga kontrola - zostały usunięte;
w dziewięciu kontrolach podjętych wspólnie z PSSE w Sławnie (trzy w 2016 r"
jedna w 2017 r. i pięć w 2018 r.). Cztery z tych kontroli39 dotyczyły m.in.
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
dotyczących utrzymania należytego stanu plaż morskich i kąpielisk, jedna
(w 2016 r.) związana była z wydanym zakazem kąpieli na kąpielisku "Darłówko
Wschodnie" z uwagi na stwierdzoną nieprzydatność wody do kąpieli, jedna
(w 2018 r.) dotyczyła m.in.: właściwego oznakowania, rozmieszczenia stanowisk
ratowniczych, czystości plaży i toalet, a trzy (w 2018 r.) związane były ze
zgłoszeniami podejrzenia wystąpienia zanieczyszczenia wody i plaży, które nie
zostały potwierdzone. W wyniku tych kontroli nie formułowano uwag i zaleceń;
w pięciu40 spotkaniach organizowanych wspólnie każdego roku przed i po
sezonie letnim z Urzędem Morskim w Słupsku i Starostwem Powiatowym
w Sławnie, w ramach których szacowano szkody i oceniano straty, które
powstały na terenach plaż.
(dowód: akta kontroli str. 81-110,198-308,477-489)
39
40

Dwie w 2016 r. jedna w 2017 r. i jedna w 2018 r.
Tj. po dwa w 2016 r. i 2017 r. oraz jedno w 2018 r.
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2.3 Zastępca

Burmistrza wyjaśnił, że przepisy prawa i zasady związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych
były egzekwowane przez Straż Miejską w Darłowie i Komisariat w Darłowie, które
przeprowadzają patrole na terenach plaż. Wskazał, że w celu zapewnienia porządku
na ww. obszarze Straż Miejska prowadzi następujące działania prewencyjne
i kontrolne:
- przed rozpoczęciem sezonu letniego wspólnie z pracownikami Urzędu i Policji,
funkcjonariusze biorą udział w kontroli terenu plaż, przejść na plażę i wydm;
- w czasie sezonu prowadzone są regularne kontrole terenu plaż i wydm pod
kątem porządkowym oraz kontrole terenu falochronów i promenady;
- na terenie kąpieliska i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
prowadzone są regularne kontrole pod kątem przestrzegania zakazów:
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wprowadzania zwierząt, palenia
na kąpielisku oraz niszczenia lub uszkadza urządzenia służące do ochrony
brzegów wód morskich,
- podejmuje interwencje na plażach i wydmach (w przypadku zgłoszenia
zagrożeń);
- utrzymuje stały kontakt telefoniczny z kierownikami plaż oraz koordynatorem
plaży.
Ponadto dodał, że:
- przepisy i zasady w ww. zakresie egzekwują również ratownicy wodni
i kierownicy plaż w ramach powierzonych im obowiązków, z którymi
współpracuje koordynator plaż i kierownik Referatu GKM,
- Urząd współpracował także ze Strażą Pożarną w Darłowie, Morskim Oddziałem
Straży Granicznej oraz PPIS w Sławnie. Współpraca z innymi podmiotami
w zakresie egzekwowania przestrzegania ustanowionych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa osób korzystających z plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych
odbywała się bez przeszkód. Ponadto zadanie bezpośredniej i codziennej
współpracy ze służbami porządkowymi i medycznymi każdego roku powierzano
ratownikom wodnym i kierownikom plaż.
(dowód: akta kontroli str. 81-110,432-476)
W działalności Urzędu w przedstawionym
nieprawidłowości.
Uwaga dotycząca
badanej działalności

wyżej

zakresie

nie stwierdzono

Sporządzane w latach 2016-2017 protokoły z analizy zagrożeń, o której mowa
wart. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych, zawierały (informacje o spełnieniu przez Urząd wymogów wyposażenia
stanowisk ratowniczych, określonych w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2012 r.
Protokół sporządzony w 2018 r. zawierał zapewnienie, że wymogi te zostaną
spełnione. Tymczasem, jak wynika z protokołów przekazania sprzętu
koordynatorowi i kierownikom plaż, sporządzanych za poszczególne lata
oraz oględzin przeprowadzonych w 2018 r., w żadnym sezonie letnim nie spełniono
wszystkich wymogów dotyczących wyposażenia kąpielisk i miejscach okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli.
(dowód: akta kontroli str. 163-169, 534-548)
Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że w ww. protokołach nieprecyzyjnie przedstawiono
informację dotyczącą posiadanego sprzętu ratowniczego, który miał być
wykorzystywany na kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli. W trakcie ww. analiz nie dokonywano oględzin sprzętu. Wyjaśnił również, że
w każdym z ww. protokołów należało wyraźnie wskazać, że braki w wyposażeniu
będą uzupełniane w ramach posiadanych w danym roku środków.
(dowód: akta kontroli str. 619-635)
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skontrolowaną działalność
w powyższym obszarze. Wykazany brak rzetelnych zapisów w protokołach z analizy
zagrożeń w zakresie informacji dotyczących wyposażenia kąpielisk i miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, nie miał istotnego wpływu na
kontrolowaną działalność.

3.
Opis stanu
faktycznego

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż
i przybrzeżnych obszarów wodnych.

3.1. Burmistrz wyjaśnił, że w celu umożliwienia uprawiania żeglugi w celach
rekreacyjno-sportowych z zachowaniem bezpieczeństwa dla innych użytkowników
plaży i przybrzeżnych obszarów wodnych:
- wyznaczono tor wodny na potrzeby przeprowadzania imprezy "Projekt Plaża";
- uzgodniono z Urzędem Morskim w Słupsku lokalizację miejsc handlowousługowo-rekreacyjnych, które jako jedną z możliwości zagospodarowania
terenu plaż dopuszczały zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego.
(dowód: akta kontroli str. 594-618)
Ponadto z wyjaśnień Burmistrza wynika, że na przybrzeżnym obszarze wodnym
przyległym do plaży wschodniej, gdzie w latach 2016-2017 zorganizowane było
kąpielisko "Darłówko Wschodnie", mając na uwadze zagrożenia (wskazane przez
Urząd Morski w Słupsku) związane z usytuowaniem wzdłuż brzegu falochronu
wyspowego z narzutu kamiennego oraz przypadki niedostatecznej jakość wody,
podjęto w 2018 r. następujące działania:
- nie zorganizowano kąpieliska "Darłówko Wschodnie" (tak jak w latach 20162017), wyznaczając w innej lokalizacji miejsca okazjonalnie wykorzystywane do
kąpieli "Darłówko Wschodnie I" i Darłówko Wschodnie II",
- zlecono PSSE badania wody "dawnego" kąpieliska "Darłówko Wschodnie" dwa
razy w miesiącu, tj. cztery razy w okresie sezonu letniego (lipiec-sierpień); wyniki
badań wskazywały, że woda była przydatna do kąpieli;
- oznakowano tereny plaży znakami: C-5 "skały podwodne" oraz tablicami
użyczonymi przez Urząd Morski w Słupsku, informującymi o budowlach
hydrotechnicznych,
- prowadzono patrole ratownicze (z uwagi na zatrudnienie w miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli większej liczby ratowników niż
wymagana przepisami oraz w związku z mniejszą liczbą osób korzystających
z tych miejsc, ratownicy mogli patrolować teren plaży "dawnego" kąpieliska
"Darłówko Wschodnie").
Nie wprowadzono na tym obszarze zakazu kąpieli, ponieważ uznano, iż podjęte
działania były wystarczające.
(dowód: akta kontroli str. 638-646)
3.2. Z wyjaśnień inspektora ds. promocji miasta, w sprawie funkcjonowania
monitoringu wizyjnego na plażach w Darłowie wynika, że:
- na latarni morskiej zainstalowana jest kamera monitorująca plażę w Darłówku
Wschodnim, która podłączona jest do rejestratora znajdującego się
w Komisariacie w Darłowie umożliwiającego przegląd nagrań archiwalnych do
siedmiu tygodni;
- na terenie hotelu "Apollo", przy wejściu na plażę w Darłówku Wschodnim oraz na
wieży radarowej przy plaży Darłówko Zachodnie zainstalowane są kamery, które
na bieżąco monitorują teren plaż, bez możliwości rejestracji.
- Urząd nie jest właścicielem żadnej z kamer (właścicielem jest podmiot prywatny);
obraz transmitowany jest na platformie ww.webcamera.pl.
(dowód: akta kontroli str. 650-652)
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3.3 Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że, w badanym okresie zidentyfikowano
następujące potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tj.:
- konieczność zatrudnienia większej liczby ratowników, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa na całym obszarze wyznaczonych kąpielisk; potrzeby te nie
zostały zaspokojone z powodu "niedostatku ratowników na rynku pracy" oraz
braku środków finansowych,
- konieczność doposażenia kąpielisk w wymagany przepisami sprzęt, który
z powodu ograniczonych środków finansowych uzupełniany był systematycznie
po uzgodnieniu z ratownikami priorytetów w tym zakresie.
(dowód: akta kontroli str. 81-110 i 597-603)
W wyniku przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2018 r. oględzin kąpieliska
"Darłówko Zachodnie" oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
"Darłówko Wschodnie II" w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa na
plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych ustalono, że:
1) kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli oznakowane były
czerwoną flagą oznaczającą zakaz kąpieli;
2) miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zostało wyznaczone zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta
Darłowo41, natomiast kąpielisko wyznaczone zostało w odległości 55 m na
zachód od falochronu (a nie - jak określono w § 2 ww. uchwały Rady Miejskiej w odległości 35 m od falochronu). Kąpielisko składało się z pięciu stref
strzeżonych po 100 m linii brzegowej każda, przedzielonych strefami
niestrzeżonymi - zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały Rady Miejskiej;
3) liczba ratowników na pięciu strefach strzeżonych kąpieliska oraz na miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, spełniała wymogi § 2 ust. 1 lub ust. 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego42. Na każdej
z pięciu stref strzeżonych na kąpielisku znajdowało się jedno stanowisko
ratownicze (na czterech stanowiskach było po trzech ratowników, na jednym czterech ratowników oraz dodatkowo kierownik plaży), a na miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli były trzy stanowiska ratownicze (na każdym ze
stanowisk było trzech ratowników);
4) kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie spełniały
niektórych wymogów § 2 rozporządzenia z dnia 271utego 2012 r.:
- kąpielisko o długości 800 m linii brzegowej wyposażone było w:
• dziewięć rzutek ratunkowych, pomimo że wymagana była jedna rzutka dla
każdego z 16 ratowników (ust. 1 pkt.10)43;
• pięć zestawów do nurkowania (płetwy, maska, fajka), pomimo że
wymagane był jeden zestaw dla każdego z 16 ratowników (ust. 1 pkt.12)44;
- miejsce okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o długości 500 m linii
brzegowej wyposażone było w:
• trzy łodzie wiosłowe, pomimo że wymagana była jedna łódź na każde 100
m linii brzegowej (ust. 2 pkt 1);
• sześć pasów ratowniczych (wyposażenie takie nie jest wymagane),
pomimo że wymagane były koła ratunkowe - jedno na każde 50 m linii
brzegowej tj. 10 sztuk (ust. 2 pkt 2);

Nr L111/405/2018 z dnia 23kwietnia 201B r.
Dz. U. poz. 10B, ze zm. - dalej: ,rozporządzenie z dnia 23stycznia 2012r.".
43 W tym na stanowisku przy wejściu nr 1, na którym było trzech ratowników, brak było jednej rzutki ratunkowej.
44 W tym na stanowisku przy wejściu nr 1 brak było dwóch zestawów do nurkowania.

41
42
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• trzy liny asekuracyjne na zasobniku linowym, pomimo że wymagana była
jedna na każde 100 m linii brzegowej (ust. 2 pkt 4);
• trzy zestawy do nurkowania (płetwy, maska, fajka), pomimo że zestaw taki
wymagany był dla każdego z dziewięciu ratowników (ust. 2 pkt 8);
5) miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli było oznakowane
i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 marca 2012 r, a znaki
świadczące o wyznaczeniu kąpieliska (C-1O "plaża strzeżona"), ustawione były
na początku i końcu każdej z pięciu stref strzeżonych;
6) nie było pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania (torów wodnych).
W dniu przeprowadzenia oględzin na kąpielisku i w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli nie przebywały osoby uprawiające żeglugę w celach
rekreacyjno-sportowych (w tym na skuterach wodnych, deskach ze skrzydłem
(kiteboard) i deskach z żaglem).
(dowód: akta kontroli str. 520-526)
3.4 W badanym okresie w Urzędzie nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
i wewnętrznych oraz audytów w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających
z plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych.
(dowód: akta kontroli str.81-107)
3.5 W latach 2016-2018 (do 31 sierpnia) do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące
bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych. Wpłynęły dwa
wnioski w tym zakresie tj.:
- w 2016 r.45 - dotyczący zwiększenia liczby ratowników wodnych. W odpowiedzi
Urząd poinformował, że ilość ratowników na wyznaczonych kąpieliskach
nadmorskich jest zgodna z przepisami w tym zakresie, jednocześnie w celu
zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z plaż zatrudniono dodatkowo
koordynatora plaży oraz dwóch kierowników plaży;
- w 2018 r.46 - (złożony ustnie) dotyczący wprowadzenia dodatkowego
całorocznego oznakowania zakazującego kąpieli w strefie falochronu
zachodniego. W odpowiedzi47 poinformowano, że znak zakazu kąpieli (czarny
punkt, przypadki utonięć) jest ustawiony na plaży przy wejściu nr 1, dodatkowo
wyjaśniono, że taki sam znak zostanie zamontowany również przy falochronie
zachodnim. Z wyjaśnień Burmistrza48 wynika, że zlecono wykonanie znaku.
(dowód: akta kontroli str. 106-107, 490-496)
Ustalona
nieprawid/owość

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą
nieprawidłowość:
Wyznaczone i funkcjonujące w latach 2016-2018 r. strefy strzeżone (w ramach
kąpielisk) i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie spełniały niektórych
wymogów w zakresie wyposażenia, określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 27
lutego 2012 r., tj.:
• na wyznaczonych 100 m strefach strzeżonych na kąpieliskach brak było:
- w 2016 r.: 14 rzutek ratunkowych (wymaganych ust.1 pkt. 10),21 zestawów do
nurkowania (ust. 1 pkt 12), siedmiu kół ratunkowych bądź pasów ratowniczych
(ust. 1 pkt 3 );
- w 2017 r.: 16 rzutek ratunkowych, 16 zestawów do nurkowania i 16 kół
ratunkowych bądź pasów ratowniczych;
- w 2018 r.: sześciu rzutek ratunkowych i 10 zestawów do nurkowania;

Wniosek wpłynął 15 czerwca.
Wniosek złożono 16 sierpnia.
47 Udzielonej pismem z 24 sierpnia.
48 Udzielonych 10 września.
45
45
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na miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zorganizowanych
w 2018 r., brak było: dwóch łodzi wiosłowych (wymaganych ust. 2 pkt 1), dwóch
lin asekuracyjnych (ust. 2 pkt 4), sześciu zestawów do nurkowania (ust. 2 pkt 8)
oraz 10 kół ratunkowych (ust. 2 pkt 2). Zamiast kół ratunkowych wyposażone
były w sześć pasów ratowniczych49, a zatem w przypadku dopuszczenia
zamiennego ich stosowania - brak było czterech pasów ratunkowych.
(dowód: akta kontroli str. 523-526, 534-548, 595-596)
Burmistrz wyjaśnił, że braki sprzętu spowodowane były niedostateczną ilością
środków finansowych na ten cel w budżecie miasta. Każdego roku konsultowano
ze środowiskiem ratowniczym wykaz sprzętu do uzupełnienia w ramach
posiadanych środków finansowych, tak, aby w przypadku wystąpienia braków
bezpieczeństwo zostało zapewnione. Ratownicy wskazywali sprzęt, którego
zakup w ich mniemaniu był konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa.
Jednocześnie wyjaśnił, że braki te w 2019 r. zostaną uzupełnione. Zdaniem
Burmistrza, wyposażenie kąpielisk w dodatkowe stanowiska ratownicze, ich
wyposażenie i zapewnienie obsady ratowniczej jest bezzasadne, gdyż
wyznaczenie 100 m stref strzeżonych na kąpieliskach (na podstawie art. 46 ust 2
ustawy - Prawo wodne z 2017 r. oraz art. 34h ust 2 ustawy - Prawo wodne
z 2001 r.) stanowiło podstawę do wyposażenia w niezbędny sprzęt
oraz zatrudnienie ratowników tylko dla tych stref.
(dowód: akta kontroli str. 599-601, 640)
Na wydzielonych strefach strzeżonych kąpielisk i miejscach okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli spełniono wymagania dotyczące liczby ratowników
wodnych. Nie zapewniono pełnego wyposażenia w sprzęt ratowniczy.

Ocena
cząstkowa

IV. Wnioski
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli50, wnosi o:
1) wyznaczanie kąpielisk z wyłączaniem obszarów objętych zakazem kąpieli;
2) organizowanie wszystkich kąpielisk przy zachowaniu przepisów określonych
w ustawie Prawo wodne;
3) oznakowanie obszaru objętego zakazem kąpieli w sposób odpowiadający
wymogom rozporządzenia z dnia 6 marca 2012 r.;
4) wyposażenie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli
w sprzęt wymagany § 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2012 r.

V. 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 o NIK 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.

49
50

Dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wymagane są koła ratunkowe. a pasy ratownicze mogą być stosowane
zamiennie na kąpieliskach (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2012 r.).
Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk, dnia 31 października 2018 r.

2Kontroler
Rafał Wieczorkowski
główny specjalista kontroli państwowej
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