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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł
kontroli

S/18/002/LGD
"Zapewnienie
bezpieczeństwa
osobom
korzystającym
w Sopocie i Darłowie oraz przybrzeżnych obszarów wodnych"

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa
Delegatura

Kontrolerzy

z plaż

Izba Kontroli
w Gdańsku

Rafał Wieczorkowski,
główny specjalista kontroli
kontroli nr LGD/145/2018 z 27 sierpnia 2018 r.

państwowej,

upoważnienie

do

(dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka
kontrolowana

Komenda Powiatowa
w Sławnie")

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Policji w Sławnie,

ul. Gdańska

2, 76-100 Sławno (dalej: "KPP

Od 20 kwietnia 2017 r. Komendantem
Powiatowym
Policji w Sławnie (dalej:
"Komendant Powiatowy") był Inspektor Grzegorz Śrek (od 1 stycznia do 19 kwietnia
2017 r. pełnił on obowiązki Komendanta Powiatowego)1.
(dowód: akta kontroli str. 3-13)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie działania KPP w Sławnie dotyczące
zapewnienia
w latach 2016-2018
(do 31 sierpnia) bezpieczeństwa
osobom
korzystającym z plaż w Mieście Darłowo oraz z przybrzeżnych obszarów wodnych3.
Służbę na plażach w granicach administracyjnych
Miasta Darłowa 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 oraz plany dyslokacji służby,
które zakładały pełnienie służby w rejonie obejmującym plaże i przybrzeżne obszary
wodne każdego dnia. W lipcu i sierpniu każdego roku objętego kontrolą, tj. w okresie
występowania na ww. obszarach największych zagrożeń, zapewniono wzmocnienie
dodatkowymi siłami i środkami Policji i codziennie kierowano tam patrole, w tym
patrole z przedstawicielami
innych podmiotów
- głównie Straży Granicznej.
W trakcie interwencji policjanci podejmowali
prawidłowe działania. Prowadzono
także szereg działań profilaktycznych
na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa
osobom korzystającym z plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych.
Stwierdzone
braki w cedułach patrolowych4 (brak wykazu podstawowych
aktów
prawnych, wykazu danych teleadresowych
i aktualizacji trasy patrolowej) nie miały
istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.

Od1września2003r.do30kwietnia2016r.Komendantem
PowiatowymbyłRyszardRadziuk.Od29czerwcado11grudnia
2016 r. KomendantemPowiatowymbył ZbigniewDankowski(od 1 majado 28 czerwca2016 r. peIn~on obowiązki
KomendantaPowiatowego).
Od12do31grudnia2016r.obowiązkiKomendantaPowiatowego
pełn~AdamZałuski.
2 Najwyższa
IzbaKontrolistosuje3-stopniowąskalęocen:pozytywna,pozytywnamimostwierdzonychnieprawidłowości,
negatywna.
3 Napotrzebykontroli,przez,przybrzeżne
obszarywodne'należyrozumiećwodyprzybrzeżnew pasienieprzekraczającym
jednejmilimorskiejodliniibrzegu.
4 Dokument
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służącyusprawnieniu
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Sposób egzekwowania ustanowionych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych
wzdłuż granic administracyjnych Miasta Darłowo.
Opis stanu
faktycznego

1.1. Zadania Policji w zakresie ochrony i utrzymania bezpieczeństwa ludzi na
obszarze Miasta Darłowo i Gminy Darłowo wykonuje Komisariat Policji w Darłowie
(dalej: "KP w Darłowie"). Komendant KP w Darłowie podlegał Komendantowi
Powiatowemu Policji w Sławnie. W KP w Darłowie utworzono Ogniwo Prewencji,
którego kierownik podlegał Komendantowi KP w Darłowie. W Ogniwie Prewencji
utworzono:
- Zespół Patrolowo-Interwencyjny, do zadań którego należało:
• realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji,
• pełnienie służby patrolowej,
• zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w mieJscu pełnienia służby
oraz ujawnianie wykroczeń i innych naruszeń prawa,
• sprawne kierowanie i wykorzystanie sił i środków policyjnych będących
w dyspozycji KP w Darłowie,
• właściwa reakcja na zgłoszenia po dokonanym przestępstwie lub wykroczeniu
lub innym zdarzeniu wymagającym podjęcia czynności przez Policję,
- Zespół dzielnicowych, do zadań którego należało:
• rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego celem podejmowania działań prewencyjnych mających na celu
ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń,
• dokonywanie analiz stanu zagrożenia i bezpieczeństwa publicznego
oraz planowanie na tej podstawie służby w rejonach dzielnicowych,
• podejmowanie zadań w zakresie prewencji kryminalnej i współdziałanie
z innymi służbami, wypracowanie form i metod pracy zapobiegawczej.
(dowód: akta kontroli str. 14-54)
W strukturze KPP w Sławnie nie utworzono komisariatu wodnego Policji, komórki
wodnej Policji, nie wyznaczono również do realizacji służby na wodach i terenach
przywodnych policjantów z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji
(dalej: "Policji wodnej").
Z wyjaśnień Komendanta Powiatowego w sprawie przyczyn nieutworzenia Policji
wodnej w strukturze KPP w Sławnie wynika, że nie prowadzono żadnych prac czy
analiz zmierzających do jej utworzenia. Utworzenie Policji wodnej wiązałoby się
z zakupem łodzi, przyczepy podłodziowej i samochodu do jej transportu
oraz zapewnieniu wykwalifikowanej załogi. Z uwagi na stan etatowy KPP w Sławnie,
a w szczególności KP w Darłowie, brak było możliwości utworzenia Policji wodnej.
Ponadto Komendant Powiatowy wyjaśnił, że sprzęt ten nie byłby wykorzystywany
przez większą część roku ponieważ sezon letni trwa maksymalnie trzy miesiące. Na
terenie Miasta Darłowo działają podmioty realizujące zadania w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych: Placówka Straży
Granicznej w Kołobrzegu Grupa Zamiejscowa w Darłowie, Ratownictwo Wodne
Darłowo, Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (dalej:
"WOPR"), Morska Stacja Ratownicza w Darłowie (Brzegowa Stacja Ratownicza)
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (dalej: "SAR"), które dysponują
jednostkami pływającymi, z którymi KP w Darłowie współpracowała. Doświadczenie
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z lat poprzednich wskazuje, że współpraca tych podmiotów zapewnia odpowiedni
poziom bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę liczbę tych podmiotów Komendant
Powiatowy uważa, że tworzenie Policji wodnej jest bezzasadne.
(dowód: akta kontroli str. 55, 57-58 i 107-109)
Z wyjaśnień Komendanta KP w Darłowie wynika, że policjanci nie pełnili służby
w jednostkach pływających innych podmiotów z uwagi na małą liczbą policjantów
pełniących służbę zewnętrzną. Ponadto z analizy stanu bezpieczeństwa wynika, że
znacznie więcej zagrożeń występuje na lądzie, a na wodzie zagrożenia występują
incydentalnie - głównie utonięcia. Bezpieczeństwo na wodzie na wystarczającym
poziomie zapewniają inne podmioty, a w okresie sezonu letniego nad
bezpieczeństwem na plażach i kąpieliskach w Darłowie czuwają ratownicy
zatrudnieni przez Urząd Miejski w Darłowie. W czasie sezonu letniego policjanci
codziennie w godzinach rannych kierowani są na tereny plaż w celach
prewencyjnych oraz w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z ratownikami
i uzyskania informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa na plaży i przybrzeżnych
obszarach wodnych. Ponadto policjanci kierowani są na tereny plaż w przypadku
zgłoszenia interwencji. Poza sezonem policjanci kierowani są na tereny plaży
gównie w związku ze zgłaszanymi interwencjami, ponieważ w tym okresie
zagrożenia na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych występują
incydentalnie. Służbę w rejonie obejmującym plaże pełnią z reguły ci sami policjanci.
W sezonie letnim Komisariat Policji w Darłowie otrzymuje wsparcie siłami Oddziału
Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (dalej "KWP
w Szczecinie"), które kierowane jest w większości do służby patrolowej w rejonie nr
III, w którym znajdują się plaże w Mieście Darłowo. Ponadto Komendant KP
w Darłowie wyjaśnił, że liczba interwencji na obszarze plaż i przybrzeżnych
obszarach wodnych w stosunku do liczby interwencji na całym obszarze działania
KP w Darłowie jest relatywnie mała, dlatego też nie traktuje się tego obszaru jako
szczególnie zagrożonego.
(dowód: akta kontroli str. 14-54 i 579)
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 4 i 5 zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji5 (dalej:
"Zarządzenie Nr 1041 KGP"), normatyw etatowy (tj. minimalna liczba stanowisk) dla
ogniwa wynosi sześć, a dla zespołu - dwa stanowiska.
Dla Ogniwa Prewencji w KP w Darłowie wprowadzono 22 etaty policyjne (w tym
jeden etat kierownika), z czego dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego - 10 etatów,
a dla Zespołu Dzielnicowych - pięć etatów.
Wg stanu na 1 stycznia 2016 r., 31 grudnia 2016, 31 grudnia 2017 r.
oraz 31 sierpnia 2018 r., w Ogniwie Prewencji zatrudniony był kierownik i 21
policjantów, w tym 10 policjantów w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym i pięciu
w Zespole Dzielnicowych.
(dowód: akta kontroli str. 111-132)
Spośród policjantów zatrudnionych Ogniwie Prewencji, dwóch z Zespołu PatrolowoInterwencyjnego było ratownikami wodnymi, w tym jeden był także ratownikiem
medycznym (ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał
tytuł ratownika). Ponadto ww. kwalifikacje ratownicze posiadał policjant z Zespołu
Dyżurnych Ogniwa Prewencji (obecnie p.o. Zastępca Komendanta KP w Darłowie)
5

Tekst jednolity zarządzenia został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia
25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. KGP poz. 50, ze zm.).
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i policjant zatrudniony w Wydziale Kryminalnym KPP w Sławnie, pełniący służbę
w KP w Darłowie.
(dowód: akta kontroli str. 250-266)
Na potrzeby pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej KP w Darłowie wyposażona
była w samochody patrolowe: trzy w latach 2016-2017 i dwa w 2018 r. Ponadto KP
w Darłowie była wyposażona w samochody osobowe na potrzeby pełnienia służby
obchodowej przez dzielnicowych: jeden w 2016 r. i dwa w latach 2017-2018
oraz samochody nieoznakowane; trzy w 2016 r. (do 21 grudnia) i cztery w pozostałym okresie objętym kontrolą.
(dowód: akta kontroli str. 133 i 578)
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie6 corocznie przed sezonem letnim
zawierał z Burmistrzem Miasta Darłowo porozumienie w sprawie pokrycia kosztów
zakwaterowania i wyżywienia policjantów oddelegowanych z innych komórek
organizacyjnych Policji w celu zabezpieczenia sezonu letniego na terenie Miasta
Darłowo (w poszczególnych latach odpowiednio: dziewięciu, siedmiu i 10
policjantów).
(dowód: akta kontroli str. 84-86)
W poszczególnych latach do zabezpieczenia sezonu letniego na terenie działania
KP w Darłowie skierowano odpowiednio: w 2016 r. - od ośmiu do dziewięciu
policjantów i jeden samochód, w 2017 r. - od dwóch do ośmiu policjantów i jeden
samochód, w 2018 r. - od czterech do 12 policjantów i jeden samochód, a w okresie
od 2 do 6 lipca i od 9 do 13 lipca - od 19 do 20 policjantów ze szkoły Policji
w Słupsku i jeden samochód. Corocznie była potrzeba wzmocnienia KP w Darłowie
w sezonie letnim 12 policjantami i jednym samochodem. Liczba skierowanych
policjantów wynikała z limitów narzuconych przez KWP w Szczecinie.
(dowód: akta kontroli str. 14-54)
W sprawie potrzeb w zakresie sił i środków Komendant KP w Darłowie wyjaśnił, że:
"W sezonie letnim jest potrzeba większego wsparcia siłami Oddziału Prewencji
Policji KWP w Szczecinie (na poziomie 12 funkcjonariuszy). Poza sezonem siły są
wystarczające, poza przypadkami nieplanowanych absencji. Jest potrzeba
wyposażenia Komisariatu w samochód, przystosowany do poruszania się po
trudnym terenie. Nie kierowałem w tej sprawie pisemnych wniosków o doposażenie,
natomiast rozmawiałem z Komendantem Powiatowym. Ponadto jest potrzeba
wymiany na nowe większości samochodów służbowych będących na stanie
Komisariatu. Potrzeb w tym zakresie nie zgłaszałem pisemnie ponieważ sytuacja ta
jest ogólnie znana kierownictwu Policji".
(dowód: akta kontroli str. 578)
Komendant Powiatowy wyjaśnił, że KPP w Sławnie dysponuje dwoma
samochodami przystosowanymi do jazdy w trudnym terenie, w tym samochodem
terenowym z wyciągarką quadem przeznaczonym do użytkowania w ciężkim
terenie, a także dronem do działań w terenie niedostępnym. W przypadku potrzeby
sprzęt ten dostępny jest do działań na terenie KP w Darłowie.
(dowód: akta kontroli str. 561 i 574)

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie w dniu 9 kwietnia 2014 r. zawarł
porozumienie z Prezesem WOPR Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
współdziałania w zakresie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych i terenach
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Reprezentowany przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Komendanta Powiatowego.
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przywodnych. W porozumieniu tym strony wyraziły wolę współpracy w następującym
zakresie:
- ratowanie życia i zdrowia ludzkiego na obszarach wodnych,
podejmowanie działań w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego,
dokonywanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których mogą
występować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji,
sygnalizowanie występujących miejsc niebezpiecznych podmiotom ustawowo
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych,
w szczególności przez prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
bieżąca wymiana informacji dotyczących zdarzeń związanych z utonięciami,
zgonami w wodzie, podejmowanymi przez strony działaniami ratowniczymi
i poszukiwawczymi,
korzystanie z dostępnych baz danych na potrzeby analityczne i statystyczne
stron,
prowadzenie szkoleń ze znajomości obowiązujących przepisów na wodach
i ratownictwa wodnego.
(dowód: akta kontroli str. 87-90)
Komendant KP w Darłowie wyjaśnił, że na terenie Miasta Darłowo działa
stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Darłowo, z którym prowadzona jest bieżąca
współpraca polegająca m.in. na wymianie informacji, współdziałaniu w akcjach
poszukiwawczo-ratowniczych i akcjach profilaktycznych. Współpraca z WOPR
odbywa się incydentalnie i głównie polega na współdziałaniu w akcjach
poszukiwawczo-ratowniczych.
(dowód: akta kontroli str. 578)
1.2. Stosownie do § 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 oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym?
(dalej: "zarządzenie KGP Nr 768"), opracowywano comiesięczne analizy stanu
bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, opierające się na ocenie
i monitorowaniu czynników mających wpływ na ten stan. Analizy te zawierały
wnioski wraz z opisem przewidywanych zagrożeń, wskazywały cel, jaki należy
uzyskać, pełniąc służbę i określały taktykę działania patroli policyjnych
w wyznaczonym rejonie.
(dowód: akta kontroli str. 134- 162)
Stosownie do § 14 zarządzenia KGP Nr 768, w KP w Darłowie w latach 2016-2018
(do 31 sierpnia) co dwa tygodnie sporządzano plany dyslokacji służby, w których
uwzględniano wszystkie komórki KP w Darłowie, w których policjanci pełnią służbę
obchodową i patrolową oraz siły podmiotów pozapolicyjnych i siły wzmocnienia.
Plany te przewidywały codzienną dyslokację patroli zmotoryzowanych w rejony
obejmujące rejon nr III i pełnienie w tych rejonach służby w patrolach
zmotoryzowanych (przez całą dobę), służby obchodowej (w większość dni)
i przypadki pełnienia służby ze Strażą Graniczną i Strażą Gminną. Dodatkowo plany
na lipiec i sierpień w latach 2016-2017 przewidywały pełnienie służby przez patrol
zmotoryzowany także na terenach przywodnych.
(dowód: akta kontroli str. 163-173)
7

Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 119. ze zm.
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W KP w Darłowie opracowano ceduły patrolowe dla rejonu nr III (ceduły nr 1 i nr 2
dla patrolu zmotoryzowanego oraz ceduła nr 2A dla patrolu pieszego). Część stała
ceduł zawierała dane wymagane § 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, d i f zarządzenia KGP
Nr 768, tj. oznaczenie dokumentu, szkic graficzny, dane dotyczące utrzymania
łączności radiowej i informację o dzielnicowych obsługujących poszczególne rejony.
Ceduły te nie obejmowały wykazów, wymaganych ust. 3 pkt 1 lit. c i e ww.
paragrafu, a trasa patrolowania oznaczona na szkicu ceduły dla patrolu pieszego nie
obejmowała części plaży, na którą kierowane były patrole.
Część stała ceduł nie uwzględniała zagrożeń i zadań związanych
z bezpieczeństwem na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych..
(dowód: akta kontroli str. 174-195,546-557 i 579)
1.3. Z wyjaśnień Komendanta Powiatowego wynika, że współpraca z innymi
podmiotami w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad w zakresie
bezpieczeństwa na plażach w Mieście Darłowo i przybrzeżnych obszarach wodnych
realizowana była w trakcie sezonu letniego poprzez kierowanie wspólnych patroli
policyjnych z przedstawicielami Straży Granicznej, Straży Miejskiej, ratowników
WOPR, w rejon akwenów wodnych. Współpraca z tymi podmiotami była na
poziomie umożliwiającym realizację zadań związanych z bezpieczeństwem osób
nad wodą.
(dowód: akta kontroli str. 56, 60 i 560-562)
W lipcu i sierpniu lat objętych kontrolą w rejon obejmujący plaże skierowano 31
takich patroli, z czego: w poszczególnych latach odpowiednio: 14, 14 i 3 ze Strażą
Graniczną, i po jednym z WOPR (w 2016 r.) oraz ze Strażą Miejską (w 2018 r.).
(dowód: akta kontroli str. 212-249)
Ustalona
nieprawidłowość

W działalności KPP w Sławnie w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono
następującą nieprawidłowość:
Część stała ceduł patrolowych opracowanych dla rejonu nr III (ceduły nr 1 i nr 2 dla
patrolu zmotoryzowanego oraz ceduła nr 2A dla patrolu pieszego) nie zawierały
wykazu podstawowych aktów prawnych normujących użycie lub wykorzystanie broni
palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia policjanta oraz wykazu
danych teleadresowych ważniejszych instytucji, wymaganych § 22 ust. 3 pkt 1 lit. c
i e zarządzenia KGP Nr 768. Ponadto trasa patrolowania oznaczona na szkicu
graficznym rejonu w cedule dla patrolu pieszego nie obejmowała części plaż po
stronie zachodniej falochronu Portu Darłowo, na której w 2018 r. zorganizowano
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie w 2018 r. także były
kierowane patrole.
(dowód: akta kontroli str. 174-195,546-557 i 579)
Zgodnie z § 5 pkt 3 zarządzenia KGP Nr 768, za opracowanie i aktualizację ceduł
patrolowych odpowiada komendant komisariatu Policji.
Z wyjaśnień Komendanta KP w Darłowie wynika, że braki w cedułach wynikały
z przeoczenia i zostaną uzupełnione. Jak wyjaśnił Komendant, nie uaktualniono
trasy patrolowej na szkicu w związku z powstaniem w 2018 r. miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli, gdzie także były kierowane patrole.
(dowód: akta kontroli str. 579)
NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
Stwierdzona nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na kontrolowaną
działalność.
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2. Zapewnienie
bezpieczeństwa
na
i przybrzeżnych obszarach wodnych.
Opis stanu
faktycznego

plażach

w

Darłowie

2.1.

Oględziny8 plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych:
obszaru po stronie zachodniej falochronu Portu Darłowo (prowadzone z plaży),
obszaru po stronie wschodniej falochronu Portu Darłowo (prowadzone
z drewnianej promenady na falochronie i z wejścia nr 10),
przeprowadzone pod kątem występowania zagrożeń wykazały m.in., że:
- na narzutach kamiennych stanowiących część falochronu po stronie zachodniej
oraz na narzutach kamiennych stanowiących falochrony wyspowe po stronie
wschodniej przebywały osoby (cztery po stronie zachodniej i jedna po stronie
wschodniej)
mimo zakazu wchodzenia i przebywania na obiektach
hydrotechnicznych służących ochronie brzegu morskiego nie posiadających
ciągu komunikacyjnego przeznaczonego na przemieszczanie się osób,
wynikającego z zarządzenie porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wymogów
zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych
w nadbrzeżnym pasie technicznym9 oraz znaku zakazu umieszonego na
falochronie wyspowym przy końcu promenady po stronie wschodniej,
- przy wejściu na plażę od strony falochronu po stronie zachodniej ustawiona była
tablica ze znakiem A-1 "kąpiel zabroniona"10 i znak informujący o czarnym
punkcie wodnym i przypadkach utonięć na odcinku 55 m11,
- na odcinku około 60 m od falochronu nie było osób w wodzie, a na odcinku
pomiędzy pierwszą a drugą strefą objętą ochroną ratowników kąpały się dwie
osoby,
-

-

-

-

nie było wyznaczonych torów podejściowych dla jednostek pływających,
łączących plażę ze strefą pływania, a przy brzegu zacumowany był tylko skuter
ratowników,
skutery i inne jednostki pływające poruszały się w strefie pływania, z dala od
brzegu, kąpielisk i ludzi kąpiących się, innych jednostek pływających
i falochronów (nie było wśród nich desek ze skrzydłem (kiteboard) i z żaglem),
na plażach nie było pojazdów mechanicznych,
przy wejściu nr 10 ustawiony był znak informacyjny C-5 "skały podwodne"12,
przy brzegu na plaży obok falochronu po stronie zachodniej ustawiony był znak
A8 "skakanie do wody zabronione"13.
(dowód: akta kontroli str. 196-200)

Z wyjaśnień Komendanta Powiatowego wynika, że na plażach w Mieście Darłowo
i przybrzeżnych obszarach wodnych Policja zidentyfikowała
dwa miejsca
szczególnie niebezpieczne - ij. rejon falochronów na plażach po obu stronach
wyjścia z Portu Darłowo. W miejscach tych występują silne prądy wsteczne
oraz ruchy dna morskiego. Podczas corocznych wizji lokalnych rejon falochronów

Przeprowadzone 29sierpnia 2018r.
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1780
i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor. poz. 1707.
10 O którym mowa w § 4 ust. 1pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012
r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków infonmacyjnych i flag
(Dz. U. poz. 286,ze zm.).
11 Na znaku brak było infonmacji którego odcinka (miejsca) on dotyczy.
12 O którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia.
13 O którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia.
8
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był sprawdzany pod kątem prawidłowego oznakowania, za które odpowiedzialny jest
Urząd Miejski w Darłowie i nie stwierdzono pod tym względem nieprawidłowości.
(dowód: akta kontroli str. 56, 60,108 i 110)
Z wyjaśnień Komendanta KP w Darłowie wynika, że wg interpretacji policjantów KP
w Darłowie, tablica ze znakiem zakazu kąpieli umieszczona przy wejściu na plażę
od strony zachodniej falochronu, informuje o zakazie kąpieli w morzu na odcinku
55m liczonej w jedną i drugą stronę od tego znaku.
(dowód: akta kontroli str. 796-799)
W sprawie zagrożeń związanych z uprawianiem żeglugi w celach rekreacyjnosportowych, w tym na skuterach i deskach ze skrzydłem (kiteboard)
oraz poruszaniem się pojazdami mechanicznymi po plażach, Komendant KP
w Darłowie wyjaśnił, że zagrożenia te występują incydentalnie, dlatego nie traktuje
ich jako problemu wymagającego podejmowania radykalnych działań.
(dowód: akta kontroli str. 579)
W KP w Darłowie w latach 2016-2018 (do 31 sierpnia) odnotowano utonięcie
siedmiu osób w przybrzeżnych obszarach wodnych, z czego:
- dwóch w 2017 r. przy plaży po stronie zachodniej falochronu Portu Darłowo - 26
czerwca i 4 września,
- pięciu w 2018 r., z czego dwóch przy plaży po stronie wschodniej falochronu
Portu Darłowo - 18 maja i 1 lipca oraz trzech przy plaży po stronie zachodniej 14 sierpnia.
Na podstawie "Raportów z historii działania" z Systemu Wspomagania Dowodzenia
(dalej: "SWD")14 ustalono, że trzy z ww. wypadków wystąpiły poza okresem
funkcjonowania kąpielisk w Mieście Darłowo (sezon kąpielowy w każdym roku
obejmował okres od 1 lipca do 31 sierpnia). Do jednego wypadku doszło na
obszarze przy plaży niestrzeżonej, w pobliżu obszaru strzeżonego, na którym
wywieszona była czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. Do jednego wypadku,
w wyniku którego utonęły trzy osoby, doszło w miejscu niebezpiecznym (w pobliżu
falochronu) na obszarze, na którym obowiązywał zakaz kąpieli, w sąsiedztwie
obszaru strzeżonego, na którym w chwili zdarzenia wywieszona była czerwona
flaga.
(dowód: akta kontroli str. 63, 71, 201-211, 376, 396 i 601-607)
W marcu 2016 r. i w kwietniu 2017 r. Komendant KP w Darłowie pisemnie
poinformował Burmistrzowi Miasta Darłowo o zasadności oznakowania wejść na
plażę numerami, co ułatwi w trakcie akcji ratunkowych ustalenie miejsca, w którym
doszło do zdarzenia. Wejścia na plażę zostały oznaczone numerami od strony plaży
i od strony ulicy, przed sezonem kąpielowym.
(dowód: akta kontroli str. 67 i 72
W wyniku wizji lokalnych przeprowadzonych przed sezonami kąpielowymi w latach
2017-2018, w których uczestniczył przedstawiciel KP w Darłowie wspólnie
z przedstawicielami Straży Miejskiej, Ratownictwa Wodnego Darłowo i Urzędu
Miejskiego w Darłowie, stwierdzono m.in. konieczność oznakowania miejsc
niebezpiecznych na kąpieliskach przy kamieniach i falochronach znakami A 1, A8
iC5.
(dowód: akta kontroli str. 63-64, 71 i 601-607)

14

Zgodnie z art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, ze zm.) - system
teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki organizacyjne Policji, jak również
przyjmowaniezgłoszeń alarmowych z centrów powiadamianiaratunkowego.
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W ocenach prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków
oraz ich efektywności, sformułowanych w analizach stanu bezpieczeństwa i
porządku na potrzeby dyslokacji opisanych w pkt 1.2., Komendant KP w Darłowie
podał: "Z uwagi na stan osobowy Ogniwa Prewencji KP Darłowo a także absencję
w służbie, liczba skierowanych do służby patroli jest niewystarczająca. Również
efektywność pełnienia służby przez policjantów jest na niezadowalającym poziomie".
Komendant KP w Darłowie wyjaśnił, że ocenę efektywności pełnienia służby opierał
na liczbie stwierdzonych w danym okresie przestępstw i wykroczeń. Ponieważ
zdarzenia te występują, uważa że wynika to m.in. z niezadowalającej efektywności
służby. Dodał, że jest to jego subiektywna ocena jako przełożonego policjantów.
2.2.

(dowód: akta kontroli str. 578)
W zakresie dotyczącym plaż i przybrzeżnych obszarów wodnych, analizy za
miesiące kwiecień-lipiec lat objętych kontrolą wskazywały na konieczność:
- prowadzenia pogadanek z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa
podczas wakacji, w tym także bezpieczeństwa nad wodą,
- w 2016 r. - także spotkań z właścicielami ośrodków wczasowych
i pensjonariuszami, na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku,
- w 2018 r. - także kontroli kąpielisk i akwenów wodnych, ze zwróceniem uwagi na
osoby, które wchodzą do wody po spożyciu alkoholu i nie stosują się do zasad
obowiązujących na kąpieliskach.
(dowód: akta kontroli str. 134- 162)
W sporządzonych sprawozdaniach z pracy KP w Darłowie w sezonach letnich
w latach 2016-2018 ujęto łączne dane statystyczne dotyczące całego rejonu
objętego działaniami Komisariatu. W zakresie związanym z bezpieczeństwem na
plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych w sprawozdaniach wyszczególniono
jedynie dane dotyczące utonięć.
(dowód: akta kontroli str.91-102 i 580-593)
W miesiącach lipiec-sierpień lat objętych kontrolą w rejon obejmujący plaże
w Mieście Darłowo codziennie kierowano służby prewencyjno-interwencyjne (patrole
samochodowe) lub służby obchodowe (patrole piesze pełnione przez dzielnicowych)
do realizacji zadań w związku z przedsięwzięciami "Bezpieczni nad wodą"
i "Bezpieczne wakacje", m.in. do kontroli rejonów przy akwenach wodnych ze
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam osób. Łącznie
skierowano 745 takich służb, w poszczególnych latach odpowiednio: 258, 217 i 270,
z czego:
- 662 patroli zmotoryzowanych (w poszczególnych latach odpowiednio: 233, 193,
236), w tym 33 wspólnych patroli z podmiotami pozapolicyjnymi
(w poszczególnych latach odpowiednio: 15, 14 i 4),
- 83 służby obchodowe, w poszczególnych latach odpowiednio: 25, 24, 34.
(dowód: akta kontroli str. 212-249 i 612-650)
Komendant KP w Darłowie wyjaśnił, że zgodnie z treścią w § 4 ust. 1 pkt 2
wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie
zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników
służbowych15, funkcjonariusze są zobowiązani do odnotowywania konkretnych
czynności służbowych wynikających z działania. Zgodnie z tymi wytycznymi,
policjant nie ma obowiązku dokumentowania typowych czynności prewencyjnych
związanych z przebywaniem w przydzielonym rejonie służbowym w przypadku
2.3.

15

Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 104, ze zm.
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niepodejmowania interwencji. Jak wyjaśnił Komendant, w tym stanie rzeczy, jeśli
policjanci przebywali na służbie w rejonie plaż i nie podejmowali czynności
związanych z naruszeniem prawa, nie mieli obowiązku dokumentowania tego faktu
w notatnikach służbowych. W związku z powyższym brak jest dowodów, że
w każdym przypadku w określonym dniu policjanci pełnili służbę na plaży. Co do
zasady, policjanci zawsze mieli stawiane zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa nad wodą. Nie oznacza to, że zawsze mogli oni być w tym rejonie,
ponieważ w trakcie służby policjanci często kierowani są na interwencje w innych
obszarach i rejonach.
(dowód: akta kontroli str. 558-559)
Badanie dokumentacji dotyczącej służb pełnionych w dniach 13-15 sierpnia 2018 r.
wykazało, że:
- do służby w rejon obejmujący plaże w Mieście Darłowo skierowano łącznie 10
patroli (w poszczególnych dniach odpowiednio: trzy, dwie i pięć) oraz trzy służby
obchodowe (po jednej każdego dnia),
- brak zapisów świadczących o patrolowaniu terenów plaż w dniu 13 sierpnia,
- 14 sierpnia jeden z patroli w ramach czynności prewencyjnych skierował się na
plażę po stronie zachodniej falochronu Portu Darłowo. W trakcie patrolowania do
policjantów podeszła kobieta i oświadczyła, że zginęła jej trójka dzieci. Podczas
tej rozmowy podszedł do nich ratownik i jeden z policjantów udał się nim na
patrol po falochronie, a drugi policjant ustalał z matką okoliczności zdarzenia.
W trakcie patrolowania falochronu policjant z ratownikiem skierowali się
w miejsce wskazane przez jedną z osób tam przebywających, gdzie w wodzie
było ranne dziecko zaczepione o kamienie. Policjant z ratownikiem bezzwłocznie
wyciągnęli dziecko z wody. Ponieważ dziecko nie dawało oznak życia,
rozpoczęto reanimację. Drugi policjant po dotarciu na miejsce udzielił pomocy
przy resustytacji. Na miejsce przybył ratownik, z urządzenie AED16.W wyniku
sprawdzenia czynności życiowych, wskazana była defibrylacja. W międzyczasie
drugi policjant zabezpieczył miejsce wypadku, wezwał przez dyżurnego policji KP
w Darłowie służby medyczne i Straż Pożarną oraz przystąpił do poszukiwania
pozostałych dzieci. Do czasu przybycia helikoptera ratunkowego prowadzono
reanimację dziecka. Po przejęciu dziecka przez służby medyczne rozpoczęto
przeszukiwanie obszaru przyległego do miejsca, z którego wyciągnięto dziecko.
Na miejsce przybyły pozostałe siły Policji skierowane przez dyżurnego, które
przystąpiły do zabezpieczenia terenu i poszukiwania pozostałych dzieci.
Poszukiwania nie przyniosły rezultatu.
- 15 sierpnia patrole policyjne kontynuowały poszukiwania.
(dowód: akta kontroli str. 244, 612-638 i 651-795)
Według sprawozdań z efektów uzyskanych podczas realizacji przez KP w Darłowie
w lipcu i sierpniu 2016 i 2017 r. przedsięwzięć "Bezpiecznie nad wodą', na obszarze
działania KP w Darłowie wykonano łącznie m.in.: 196 służb na terenach
przywodnych, przeprowadzono 191 kontroli dzikich kąpielisk, 529 kontroli kąpielisk
i miejsc przeznaczonych do kąpieli, siedem kontroli wypożyczalni sprzętu
pływającego, dwie kontrole stanu trzeźwości osób przebywających na obszarach
wodnych, zatrzymano dwóch sprawców wykroczeń na wodzie, zastosowano dwa
pouczenia wobec sprawców wykroczeń na wodzie, a także nałożono dwa mandaty
karne za popełnienie wykroczeń na wodzie.
(dowód: akta kontroli str. 594-600)
16

AED - Automated External Defibrylator - Zautomatyzowany

Defibrylator Zewnętrzny.
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Z wyjaśnień Komendanta KP w Darłowie wynika, że za 2018 r. nie gromadzono
danych statystycznych z efektów działań podczas realizacji przedsięwzięć
"Bezpiecznie nad wodą', ponieważ nie było takich wytycznych z KWP w Szczecinie.
(dowód: akta kontroli str. 579)
2.4. W okresie objętym kontrolą w SWD Policji odnotowano łącznie 1.655
interwencji na terenie Miasta Darowo, z czego 41 zidentyfikowano jako interwencje
dotyczące zagrożeń, nieprawidłowości i naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa
na plażach w Mieście Darłowo i przybrzeżnych
obszarach wodnych17
(w poszczególnych latach odpowiednio: 14, 14 i 13). W 39 przypadkach interwencje
podejmowano w wyniku zgłoszeń; w dwóch przypadkach interwencje dotyczyły
wznowienia akcji poszukiwawczych. Brak było interwencji podejmowanych w wyniku
własnego rozpoznania. Interwencje dotyczyły:
- w sześciu przypadkach - tonięcia osób, w tym: w czterech przypadkach osoby
zostały uratowane przez ratowników z innych podmiotów przed przybyciem
patrolu policyjnego, w dwóch przypadkach podjęto akcje poszukiwawczoratownicze, które przerwano z powodu trudnych warunków pogodowych. W ww.
przypadkach czas reakcji liczony od momentu zarejestrowania zdarzenia do
podjęcia interwencji (dalej: "czas reakcji") wynosił od ponad 5 do ponad 7 min;
- w dwóch ww. przypadkach prowadzono akcje poszukiwawcze zaginionych osób,
z czego w jednym przypadku zwłoki zaginionej osoby znaleziono w wodzie,
a w drugim przypadku osoby nie odnaleziono;
- w pięciu przypadkach - ujawnienia zwłok w wodzie, w związku z czym
sporządzono dokumentacje procesową. Czas reakcji w ww. przypadkach wyniósł
od ponad 5 do ponad 18 min.;
- w trzech przypadkach - ujawnienia porzuconych rzeczy na plaży, w związku
z czym podjęto akcje poszukiwawcze mające na celu ustalenie właścicieli rzeczy.
W jednym przypadku znaleziono właściciela rzeczy, w jednym przypadku
właściciela nie odnaleziono, a w jednym odnaleziono zwłoki właściciela
w wodzie. Czas reakcji w ww. przypadkach wyniósł od ponad 5 do ponad 6 min.;
- w czterech przypadkach - zaginięcia osób na plaży (w trzech przypadkach
dzieci), przy czym trzy interwencje odwołano w związku z odnalezieniem
zaginionych osób, a w jednym przypadku prowadzono akcję poszukiwawczo
ratowniczą, którą przerwano z powodu trudnych warunków pogodowych. Czas
reakcji w ww. przypadku wyniósł poniżej 1 min.;
- w 1O przypadkach - poruszania się pojazdów mechanicznych (samochodów,
motorów, quadów) po plażach, w związku z czym: w jednym przypadku
zastosowano
pouczenie, a w pozostałych przypadkach zdarzenia nie
potwierdzono na miejscu. W ww. przypadkach czas reakcji wynosił od 7 do
ponad 15 min.;
-

w czterech przypadkach - niestosowania się kąpiących do zaleceń ratowników
wynikających z zakazów kąpieli, w związku z czym zastosowano pouczenia.
W ww. przypadkach czas reakcji wynosił od ponad 5 do ponad 9 min.;
- w jednym przypadku - zagrożenia dla plażowiczów spowodowanego przez
skuter wodny dopływający do plaży, w związku z czym pouczono właściciela
wypożyczalni sprzętu pływającego;
- w jednym przypadku - odnalezienia przedmiotu, który mógł być niewybuchem,
w związku z czym miejsce zabezpieczono i poinformowano dyżurnego jednostki
wojskowej w Złocieńcu;
17

Identyfikacji interwencji' dokonano na podstawie następujących haseł w opisie zdarzenia: woda, wodny, morze, morsk,
falochron, łódż, łodzi, jacht, skuter, motorówk, motorow, quad, kład, kite, kąpi, kąpanie, pływa, płynie, plaż.
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- w jednym przypadku - wzywania pomocy na plaży, w związku z czym
przeszukano okoliczny teren ale nie ujawniono żadnych osób. Czas reakcji
.w ww. przypadku wyniósł ponad 4 min.;
- w jednym przypadku - podejrzenia próby samobójczej, w związku z czym
podjęto poszukiwania i odnaleziono osobę, którą przekazano rodzinie. Czas
reakcji w ww. przypadku wyniósł ponad 5 min.;
- w jednym przypadku - podejrzenia, że ratownicy na kąpielisku są pod wpływem
alkoholu, czego nie potwierdziła kontrola trzeźwości. Czas reakcji w ww.
przypadku wyniósł ponad 5 min.;
- w jednym przypadku - niebezpieczeństwa związanego z dziurą na plaży, czego
nie potwierdził skierowany tam ratownik (okazało się że był to dołek, który
zasypano);
- w jednym przypadku - przebywania osób na falochronie z narzutu kamiennego,
w związku z czym zastosowano pouczenie. Czas reakcji w ww. przypadku
wyniósł ponad 11 min.
W przypadku 16 interwencji współdziałano z podmiotami pozapolicyjnymi: SAR,
Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwem
Wodnym Darłowo, Środkowopomorskim WOPR, ratownikami wodnymi z kąpielisk,
Strażą Miejską Strażą Graniczną. Dotyczyły one głównie prowadzonych akcji
poszukiwawczo-ratowniczych.
(dowód: akta kontroli str. 248-249, 267-544 i 608-610)
2.5. W okresie objętym kontrolą podejmowano szereg działań profilaktycznych na
rzecz bezpieczeństwa na plażach w Darłowie i przybrzeżnych obszarach wodnych,
m.in.:
- w kwietniu 2016 r. przeprowadzono pogadanki z właścicielami siedmiu ośrodków
wypoczynkowych dotyczące przygotowania do sezonu letniego,
w czerwcu 2016 r. zorganizowano festyn "Bezpieczne wakacje" dla dzieci
i młodzieży z dwóch szkół, z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży
Pożarnej, ratowników WOPR, na którym przypominano zasady dotyczące
zachowania się nad wodą udzielania pierwszej pomocy medycznej
oraz powiadamiania służb ratowniczych,
w czerwcu 2016 r. w czterech szkołach przeprowadzono z uczniami zajęcia
profilaktyczne pod hasłem "Bezpieczne Wakacje",
w lipcu i sierpniu lat objętych kontrolą przeprowadzono łącznie 35 pogadanek
(w poszczególnych latach odpowiednio: trzy, 22 i 10) z dziećmi przebywającymi
na koloniach, obozach, w ośrodkach wypoczynkowych, Parku Linowym
w Darłowie i przedszkolu, na których prowadzono pogadanki na temat zasad
zachowania się podczas wakacji i spędzania czasu nad wodą.
w lipcu 2017 r. w ramach przedsięwzięcia "Moje Sławne Bezpieczne Wakacje"
kolportowano wśród ośrodków wypoczynkowych i lokali gastronomicznych ulotki
i plakaty ostrzegające turystów przed niebezpieczeństwami w trakcie
wypoczynku nad morzem,
w lipcu i sierpniu 2017 i 2018 r., w ramach przedsięwzięcia "Moje Sławne
Bezpieczne Wakacje", wspólnie z ratownikami WOPR i funkcjonariuszami Straży
Pożarnej
zorganizowano
łącznie
sześć
pokazów
ratowniczych
(w poszczególnych latach odpowiednio: cztery i dwa). Podczas pokazów
dzieciom rozdawano opaski z miejscem na wpisanie nr kontaktowego do
opiekunów, umożliwiające szybki kontakt w przypadku zaginięcia dziecka
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i instruowano o sposobie zachowania się w takiej sytuacji. Zorganizowano
konkursy dotyczące bezpieczeństwa
nad morzem, rozdawano ulotki
informacyjne, opiekunom zwracano uwagę na prawidłową opiekę nad dziećmi
i uświadamiano uczestnikom konsekwencje wchodzenia do wody pod wpływem
środków psychoaktywnych poprzez możliwość założenia narkogogli i alkogogli18.
(dowód: akta kontroli str. 560-576)
2.6. W okresie objętym kontrolą w KPP w Sławnie nie prowadzono kontroli,
audytów, jak też innych czynności o charakterze kontrolnym, dotyczących działań
w zakresie bezpieczeństwa i porządku na plażach i przybrzeżnych obszarach
wodnych.
(dowód: akta kontroli str. 56, 60-61 ;611)
2.7. W okresie objętym kontrolą do KPP w Sławnie nie wpłynęły skargi i wnioski
dotyczące bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych.
(dowód: akta kontroli str. 56, 60-61 i 611)
W działalności KPP w Sławnie w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.
NIK pozytywnie
···········O~;~~··~~stk~~~············J

ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
IV. Wnioski
Wniosek pokontrolny

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 Kontroli19, wnosi o uzupełnienie ceduł patrolowych dla rejonu
obejmującego plaże o wykazy aktów prawnych i danych teleadresowych,
wymaganych § 22 ust. 3 pkt 1 lit. c i e zarządzenia KGP Nr 768 oraz zapewnienie
aktualności trasy dla patrolu pieszego na szkicu graficznym tego rejonu.

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.

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
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

18
19

Gogle Służące symulacji upośledzenia zmysłów wskutek używania narkotyków i spożywania alkoholu.
Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
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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 19 października 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor

Kontroler:
Rafał Wieczorkowski
główny specjalista kontroli państwowej
................~

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ

IZBY KONTROLI

w Gdańsku
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