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CSP Centrum Szkolenia Policji;

KMP komenda miejska Policji;

KPP komenda powiatowa Policji;

WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

SAR Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa;

SESPol System Elektronicznej Sprawozdawczości Policji;

Policja wodna komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach prewencji na wodach 
i terenach przywodnych (np. referat, ogniwo, posterunek, zespół) lub wyzna-
czeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji, funkcjonariusze 
pełniący służbę na wodach i terenach przywodnych;

Referat wodny Referat Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych w Wydziale Prewen-
cji KMP;

ustawa  
o Policji 

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, ze zm.);

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 524, ze zm.);

zarządzenie KGP  
Nr 1386

zarządzenie Nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących 
służbę na wodach i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 71, 
ze zm.);

tereny przywodne obszar lądu graniczący z akwenem (każdym dowolnie określonym fragmen-
tem powierzchni wodnej) i nierozerwalnie z nim związany, określony przez 
policjanta odpowiedzialnego za organizację służby na wodach i terenach 
przywodnych w charakterystyce akwenu i terenu przywodnego – dokumentu 
opracowanego w formie opisowej i graficznej, służącego do scharakteryzowa-
nia rejonu pełnienia służby (§ 2 pkt 5 zarządzenia KGP Nr 1386);

tereny nadmorskie na potrzeby kontroli przyjęto, że przez tereny nadmorskie należy rozu-
mieć tereny przywodne w rozumieniu § 2 pkt 5 zarządzenia KGP Nr 1386, 
tj. obszary lądu graniczące z wodami morskimi i nierozerwalnie z nimi zwią-
zane;
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wody morskie na potrzeby kontroli przyjęto: morskie wody wewnętrzne, o których mowa 
w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2205, ze zm.), 
tj. część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz 
ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od 
granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu 
Szczecin, część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową morza teryto-
rialnego, część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od 
granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na 
tym Zalewie, wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej 
wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część 
systemu portowego, wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego 
ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  
poz. 1566, ze zm.), a linią podstawową morza terytorialnego oraz morze tery-
torialne, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 marca 1991 r., 
tj. obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich (22 224 m), liczonych 
od linii podstawowej tego morza).



WPROWADZENIE1. 
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Zwiększający się ruch na wodach morskich i terenach nadmorskich, w tym 
utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby użytkowników sprzętu pły-
wającego, powoduje konieczność intensyfikacji działań w zakresie zapew-
nienia porządku i bezpieczeństwa na tych obszarach. Doniesienia medialne 
oraz ustalenia dotychczasowych kontroli NIK dotyczą realizacji zadań Poli-
cji w ramach systemu prewencyjno-represyjnego, polegających głównie 
na kontroli uczestników ruchu drogowego, natomiast niewiele wiadomo 
o przygotowaniu organizacyjnym, kadrowym i technicznym Policji do dzia-
łań na wodach morskich i terenach nadmorskich, dotychczas niekontrolo-
wanych przez NIK. 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. na wodach prze-
znaczonych do powszechnego korzystania jest jednym z podstawowych 
zadań Policji1. Realizując zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich Policja wspiera 
realizację zadań innych podmiotów, w tym: gmin, Urzędów Morskich, 
Straży Granicznej, SAR oraz WOPR.

Infografika nr 1 
Główne służby i podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach 
morskich i terenach nadmorskich oraz ich wybrane zadania w tym zakresie

Źródło:

1  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy działania Policji 
wodnej w zakresie 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
i porządku na wodach 
morskich i terenach 
nadmorskich  
są prawidłowe?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy organizacja  

i wyposażenie Policji 
wodnej umożliwia 
zapewnienie 
obywatelom 
bezpieczeństwa  
na wodach morskich  
i terenach nadmorskich?

2.  Czy Policja wodna 
właściwie realizuje 
zadania w zakresie 
bezpieczeństwa  
i porządku na wodach 
morskich i terenach 
nadmorskich?

3.  Czy Policja wodna 
właściwie współpracuje 
z podmiotami 
pozapolicyjnymi 
powołanymi 
do zapewnienia 
bezpieczeństwa  
i porządku publicznego 
na wodach 
morskich i terenach 
nadmorskich?

Jednostki 
kontrolowane 
Sześć komend 
powiatowych (miejskich) 
Policji wykonujących 
zadania na wodach 
morskich i terenach 
nadmorskich (KMP 
w Gdańsku, Szczecinie 
i Świnoujściu oraz KPP 
w Kołobrzegu, Pucku 
i Braniewie).

Okres objęty kontrolą
2015–2017 (3 kwartały) 
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Służbę na wodach i terenach przywodnych pełnią policjanci komisaria-
tów wodnych Policji, komórek wodnych Policji lub wyznaczeni z innych 
jednostek i komórek organizacyjnych Policji2. Do ich zadań należy m.in.: 
zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających 
sporty wodne, niesienie pomocy tonącym, prowadzenie akcji ratowni-
czych i poszukiwawczych, ściganie i zatrzymywanie sprawców przestępstw 
i wykroczeń, kontrola organizatorów imprez, a także dróg wodnych, w tym 
ochrona przyrody i środowiska naturalnego3. O ile realizacja zadań Policji 
w zakresie bezpieczeństwa i porządku może odbywać się przy wykorzy-
staniu wszystkich dostępnych sił, to zadania na wodach realizują policjanci 
posiadający specjalistyczne kwalifikacje i przeszkolenie. 

W okresie objętym kontrolą zadania Policji wodnej określone w zarządzeniu 
KGP Nr 1386 realizowały cztery specjalistyczne komisariaty wodne w: War-
szawie4, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (funkcjonujące w strukturze wła-
ściwych Komend Wojewódzkich Policji5) oraz sześć stałych komórek wod-
nych w: Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, 
komórki nieetatowe Policji wodnej6 oraz funkcjonariusze czasowo wyzna-
czeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

Na terenach nadmorskich funkcjonują trzy komendy wojewódzkie Poli-
cji (w Szczecinie, Gdańsku oraz Olsztynie) oraz 19 komend powiatowych 
(miejskich) Policji (dziewięć w województwie zachodniopomorskim, osiem 
w województwie pomorskim i dwie w województwie warmińsko-mazur-
skim).

Zadania Policji wodnej na wodach morskich i terenach nadmorskich reali-
zowały w okresie objętym kontrolą: dwa Referaty Wodne (stałe wodne 
komórki organizacyjne Policji) funkcjonujące w strukturze Wydziałów 
Prewencji KMP w: Gdańsku i Szczecinie oraz cztery sezonowe nieeta-
towe komórki organizacyjne, w tym: Ogniwa Wodne (KPP w Pucku i KMP 
w Gdyni), oraz Nieetatowe Zespoły Wodne (KPP w Nowym Dworze Gdań-
skim i KPP w Kołobrzegu). Ponadto w pięciu komendach powiatowych 
(miejskich) Policji w: Świnoujściu, Policach, Goleniowie, Kamieniu Pomor-
skim i Elblągu, zadania Policji wodnej na wodach morskich i terenach 
nadmorskich realizowali funkcjonariusze czasowo wyznaczeni z innych 
jednostek i komórek organizacyjnych Policji. W pozostałych komendach 
funkcjonujących na terenach nadmorskich, nie wyodrębniono struktur 
Policji wodnej bądź (jak w przypadku KPP w Wejherowie) działaniami 
funkcjonującej w komendzie struktury Policji wodnej nie objęto obszarów 
morskich. Wskutek likwidacji Referatu Wodnego KMP Gdańsku z dniem 
16 października 2017 r., w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku utworzono specjalistyczny Komisariat Wodny Policji. 

2  Zgodnie z § 3 zarządzenia KGP Nr 1386.
3  Zgodnie z § 6 zarządzenia KGP Nr 1386.
4  Komisariat Rzeczny Policji. 
5  16 października 2017 r. w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku utworzono 

Komisariat Wodny Policji w Gdańsku.
6  Pod pojęciem „komórki nieetatowe” należy rozumieć struktury organizacyjne Policji 

wodnej, w których służbę pełnią policjanci zatrudnieni w innych jednostkach i komórkach 
organizacyjnych, wyznaczeni do pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych.
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WPROWADZENIE

Funkcjonujący sposób finansowania Policji, w którym dysponentem środ-
ków finansowych przeznaczonych dla komend powiatowych (miejskich) 
jest komendant wojewódzki Policji, stwarza ryzyko niezaspokojenia 
potrzeb, a przez to ryzyko nieprawidłowej realizacji zadań przez komórki 
Policji wodnej działające w strukturach tych komend. 
Jednym z priorytetowych zadań Policji w obszarze bezpieczeństwa 
na wodach i terenach przywodnych jest zmniejszenie liczby utonięć osób 
na terenie kraju. 
Rocznie na 100 tys. mieszkańców naszego kraju śmierć w wyniku uto-
nięcia ponoszą dwie osoby (dwukrotnie więcej niż w całej UE). W latach  
2015–2017 Policja zarejestrowała łącznie 1593 wypadki tonięć (odpowied-
nio: 602, 520, 471) oraz utonięcie 1524 osób (w poszczególnych latach: 571, 
504 i 449). W okresie poprzednich trzech lat zarejestrowano 1943 wypad-
ków tonięć, utonięcie 1804 osób oraz 266 osób uratowanych. W 2018 r.  
(do 13 sierpnia) Policja zarejestrowała utonięcie 372 osób. W latach 
2012–2018 (do 13 sierpnia) liczba utonięć w województwie pomorskim 
w poszczególnych latach wyniosła: 36, 61, 58, 37, 56, 38 i 42, w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wyniosła: 27, 37, 53, 45, 42, 36 i 42, a w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim: 32, 68, 51, 50, 46, 50 i 26. 

Infografika nr 2 
Liczba utonięć w latach 2012–2017 (do 13 sierpnia)

Źródło:
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 Policja wodna realizowała zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich, jednakże ich realiza-
cja była ograniczona posiadanymi siłami, wyposażeniem oraz sposobem orga-
nizacji jej struktur. Środki finansowe przeznaczane na działalność Policji wod-
nej pozostawały ograniczone, pomimo składania przez komendantów powia-
towych (miejskich) do komendantów wojewódzkich wniosków o doposażenie 
komórek wodnych w niezbędnym zakresie.

Pozostawienie decyzji w zakresie tworzenia komórek wodnych komendan-
tom powiatowym (miejskim) spowodowało, że forma organizacyjna struk-
tur Policji wodnej przyjęta w kontrolowanych komendach nie była adekwatna 
do skali faktycznych potrzeb, lecz do posiadanych sił i środków – w większości 
komend niedostatecznych z powodu ograniczonego finansowania. Skutkowało 
to m.in. ograniczaniem zakresu działań prewencyjnych, w tym służby patrolo-
wej na wodzie (nawet w sezonie letnim). W KPP w Pucku i KPP w Kołobrzegu 
służbę patrolową na wodzie pełniono doraźnie, przy czym w KPP w Pucku nie 
patrolowano wód wzdłuż wybrzeża morza otwartego (terytorialnego) o dłu-
gości ok. 70 km, natomiast w KMP w Świnoujściu służbę taką systematycznie 
pełniono jedynie przez dwa miesiące w roku. Ze względu na braki dotyczące 
kwalifikacji do kierowania łodziami policyjnymi oraz przeszkolenia w zakre-
sie ratownictwa wodnego, z zasady do służby w łodziach policyjnych wyzna-
czano także nie w pełni wykwalifikowanych policjantów, pomimo że procedury 
wewnętrzne Policji dopuszczają takie rozwiązania tylko doraźnie. Stwierdzono 
również braki dotyczące przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Ograniczenia te stwarzały ryzyko niezapewnienia obywatelom bez-
pieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmorskich. 

W większości komend służbę pełniono prawidłowo i zgodnie z opraco-
wanymi założeniami, chociaż nie w każdej komendzie opracowano stano-
wiące podstawę organizacji służby analizy stanu bezpieczeństwa i porządku 
na wodach i terenach przywodnych oraz charakterystyki akwenów, wymagane 
§ 5 pkt 1 i § 8 ust. 2 pkt 6 zarządzenia KGP Nr 1386. Służbę dokumentowano  
prawidłowo, a jej efekty rzetelnie i terminowo ujmowano w systemie sprawoz-
dawczym. W przypadku stwierdzenia zagrożeń i naruszeń przepisów prawa 
podejmowano właściwe działania. 

Policja wodna prawidłowo współpracowała z podmiotami pozapolicyj-
nymi powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na wodach morskich i terenach nadmorskich oraz uczestniczyła w dzia-
łaniach profilaktycznych w zakresie zapobiegania wypadkom na tych  
obszarach. Stwierdzono jednak ograniczenia w pełnieniu wspólnych służb, 
spowodowane niedostatecznym stanem sił i środków Policji wodnej oraz  
niedostatecznym przepływem informacji pomiędzy Policją i Morską Służbą 
Poszukiwania i Ratownictwa.

Realizację zadań 
Policji wodnej 
w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa 
i porządku na wodach 
morskich i terenach 
nadmorskich 
ograniczał sposób 
organizacji jej struktur 
oraz niedostateczne 
finansowanie
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Policja wodna w miarę posiadanych sił i środków realizowała zadania 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na wodach morskich 
i terenach nadmorskich. Ograniczenia realizacji zadań Policji wodnej były 
spowodowane sposobem organizacji jej struktur oraz finansowaniem nie-
zapewniającym dostatecznego do potrzeb wyposażenia w siły i środki.

Decyzje w sprawach tworzenia lub likwidacji komisariatów specjalistycz-
nych (w tym wodnych) Policji podejmuje komendant wojewódzki Poli-
cji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji, natomiast decyzje 
w sprawie organizacji pozostałych struktur Policji wodnej pozostawiono 
komendantom powiatowym (miejskim) Policji. Jednocześnie normy 
zatrudnienia i wyposażenia określone przez Komendanta Głównego Poli-
cji w zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 
r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych 
Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy7, dalej: „zarządzenie KGP 
Nr 9”, dotyczące komisariatów specjalistycznych oraz etatowych komó-
rek organizacyjnych nie mają zastosowania do pozostałych funkcjonują-
cych struktur Policji wodnej. W konsekwencji, w kontrolowanych komen-
dach formy organizacyjne struktur Policji wodnej zależały od dostępnej 
liczby funkcjonariuszy i stanu wyposażenia, a nie od faktycznych potrzeb, 
co ograniczało realizację jej zadań. W Komendach, w których utworzono 
stałe komórki wodne Policji – Referaty Wodne w KMP w Szczecinie i w 
Gdańsku, zadania Policji wodnej stale realizowało w ciągu całego roku 
od siedmiu do 13 policjantów. W komendach, w których utworzono nie-
etatowe komórki organizacyjne, zadania te realizowano sezonowo, w tym 
także w sposób doraźny, co dotyczyło również sezonu letniego. Do pełnie-
nia służby w tych komórkach wyznaczano od dwóch do sześciu funkcjo-
nariuszy, co było głównie uzależnione od posiadania przez policjantów 
kwalifikacji do kierowania jednostkami pływającymi. W KMP w Pucku 
służbę na wodzie pełniło od czterech do sześciu policjantów, przy czym 
doraźnie i tylko na akwenie Zatoki Puckiej (służbą patrolową na wodzie 
nie obejmowano wód wzdłuż wybrzeża morza otwartego (terytorial-
nego) o długości ok. 70 km ). W KMP w Świnoujściu systematyczną służbę 
na akwenach o łącznej powierzchni ponad 70 tys. ha realizowało tylko 
dwóch funkcjonariuszy i tylko w czasie dwóch miesięcy w roku, podczas 
gdy w KPP w Braniewie na akwenie o powierzchni 10-krotnie mniej-
szej, do służby wyznaczono sześciu policjantów. W KPP w Kołobrzegu 
do służby wyznaczono od pięciu do sześciu policjantów, którzy około 
połowy czasu poświęcali na zadania nienależące do zakresu działania 
Policji wodnej, a z powodu awarii łodzi służbę pełnili głównie na tere-
nach przywodnych w formie patroli rowerowych.  [str. 17–20 i 33–35]

W Referatach Wodnych kwalifikacje do kierowania łodziami policyjnymi 
posiadało 92,6% funkcjonariuszy, przeszkolenie w zakresie ratownictwa 
wodnego – 92,6%, kurs specjalistyczny w CSP dla policjantów wykonują-
cych zadania na wodach i terenach przywodnych odbyło 81,5%, kurs spe-
cjalistyczny w CSP dla policjantów prowadzących łodzie w trudnych warun-
kach atmosferycznych – 59,3%, a przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy posiadało tylko 22,2%. 

7  Dz. Urz. KGP poz. 29, ze zm.
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W pozostałych skontrolowanych komendach kwalifikacje do kierowania 
łodziami posiadało 66,7% funkcjonariuszy, przeszkolenie w zakresie ratow-
nictwa wodnego – 62,5%, kurs specjalistyczny w CSP odbyło tylko 41,7%, 
a przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy posiadało 
tylko 29,2%. Żaden z funkcjonariuszy nie odbył kursu dla policjantów pro-
wadzących łodzie w trudnych warunkach atmosferycznych. 

Braki w zakresie kwalifikacji i przeszkolenia policjantów stwarzały ryzyko 
niezapewnienia w pełni wykwalifikowanego i przeszkolonego składu załogi 
łodzi policyjnej, o którym mowa w § 22 ust. 1 zarządzenia KGP Nr 1386 
oraz niezapewnienia udzielenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu 
przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego.  [str. 20–22]

Infografika nr 3 
Skontrolowane komendy powiatowe (miejskie) Policji realizujące zadania na wodach 
morskich i terenach nadmorskich oraz liczba funkcjonariuszy i łodzi policyjnych  
według stanu na 30 września 2017 r.

Źródło:



12

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

Z wyjątkiem KMP w Świnoujściu, nie zaspokojono potrzeb skontrolowa-
nych komend w zakresie wyposażenia w jednostki pływające. Komendy 
Policji w: Gdańsku8, Pucku i Braniewie nie były doposażone w duże łodzie 
kategorii R-1 do realizacji służby w trudnych warunkach atmosferycznych. 
W KMP w Kołobrzegu jedyna posiadana łódź z powodu awarii była wyłą-
czona z użytkowania przez większość sezonu (przy czym nie zapewniono 
łodzi zastępczej). W KMP w Szczecinie silnik jednej z trzech posiadanych 
łodzi kategorii R-2 był w złym stanie technicznym. W KMP w Gdańsku bra-
kowało łodzi kategorii R-3, skuterów wodnych i samochodu do transportu 
łodzi, a także quadów, sondy i robota do poszukiwań podwodnych, systemu 
woda-lód i pozostałego niezbędnego sprzętu zwiększającego skuteczność 
działań poszukiwawczo-ratowniczych, w tym w okresie zimowym. KPP 
w Braniewie nie była wyposażona w skuter wodny i doposażona w sprzęt 
ratowniczy i przyrządy do pracy w warunkach ograniczonej widoczności. 
Funkcjonariusze Policji wodnej pełniący służbę patrolową w większości 
nie byli wyposażeni w narkotesty, co w przypadku podejrzenia kierowa-
nia jednostką pływającą przez osobę znajdującą się pod wpływem narko-
tyków, uniemożliwiało sprawną kontrolę powodując konieczność angażo-
wania dodatkowych sił i środków związanych z dostarczeniem narkotestu 
na miejsce kontroli przez innych policjantów lub przeprowadzenia testu 
na stacjonarnym testerze w siedzibie komendy. [str. 22–25]

Na potrzeby stacjonowania łodzi policyjnych Policja wodna korzystała 
z przystani wydzierżawionych lub użyczonych przez podmioty pozapoli-
cyjne. Większość łodzi kategorii R-2 w okresie zimowym była garażowana 
i odpowiednio zabezpieczona. Łodzie kategorii R-1 i łódź kategorii R-2 
znajdująca się na wyposażeniu KPP w Braniewie, w okresie zimowym nie 
były garażowane ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń, jednak 
zostały odpowiednio zabezpieczone na przystosowanych do tego łożach 
(stelażach). [str. 25–28]

Zarówno komendanci skontrolowanych komend miejskich i powiatowych 
jak i właściwi dla tych komend komendanci wojewódzcy (dysponenci środ-
ków budżetowych ), nie posiadali wiedzy o wysokości wydatków dotyczą-
cych Policji wodnej. Większość wniosków komendantów komend miej-
skich i powiatowych w sprawie doposażenia Policji wodnej, skierowanych 
do komendantów wojewódzkich nie została zrealizowana.  [str. 29–30]

We wszystkich skontrolowanych komendach, w dokumentach organiza-
cyjnych określono cele służby, a w większości opracowano analizy stanu 
bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, charakterystyki 
akwenów, plany dyslokacji i grafiki służby, o których mowa w § 5 pkt 1–4 
i § 8 ust. 2 pkt 6 zarządzenia KGP Nr 1386.  [str. 31]

Z wyjątkiem KPP w Braniewie, nie opracowywano mierników realizacji 
celów służby Policji wodnej, tj. narzędzi umożliwiających ocenę skutecz-
ności przyjętych rozwiązań organizacyjnych.  [str. 31–32]

8  Referat Wodny KMP Gdańsku posiadał łódź kategorii R–1 z kadłubem wykonanym z laminatu, 
otoczonym pneumatyczną tubą, nieprzydatną w przypadku oblodzenia akwenu. Zgłaszano 
potrzebę wyposażenia w łódź kategorii R–1 z aluminiowym kadłubem.
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W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji lub stwierdzenia zagro-
żeń i naruszeń przepisów, Policja wodna podejmowała właściwe czynno-
ści, w tym m.in.: akcje poszukiwawczo-ratownicze, interwencje i kontrole, 
w wyniku których stosowano pouczenia lub nakładano grzywny w drodze 
mandatów karnych, a w uzasadnionych przypadkach zawiadamiano wła-
ściwe organy i służby. Policja wodna kontrolowała organizatorów imprez 
na wodach i terenach przywodnych pod względem spełniania warunków 
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania, oraz poprzez 
zabezpieczenie imprez przez patrole wodne. [str. 33–35]

Przebieg służby prawidłowo dokumentowano, tj. w notatnikach służbowych, 
a w uzasadnionych przypadkach, stosownie do § 28 ust. 2 zarządzenia KGP 
Nr 1386, w formie notatek służbowych. Dane dotyczące efektów służby rze-
telnie i terminowo wprowadzano do systemu SESPol. [str. 32–33]

Składy załóg łodzi policyjnych spełniały wymogi dotyczące kwalifika-
cji i przeszkolenia, określone w § 22 ust. 1–3 zarządzenia KGP Nr 1386. 
NIK zwraca jednak uwagę, że we wszystkich kontrolowanych komendach 
wystąpiły przypadki, gdy służbę pełniono w wymaganym dwuosobowym 
składzie, jednak nie każdy policjant tworzący skład posiadał kwalifikacje 
do kierowania łodziami policyjnymi i przeszkolenie w zakresie ratownictwa 
wodnego lub służbę w łodzi pełnił tylko jeden wykwalifikowany i przeszko-
lony policjant. Wprawdzie przepisy § 22 doraźnie dopuszczają takie składy 
patroli wodnych, w ocenie NIK stwarzało to ryzyko niezapewnienia odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa. [str. 35–36]

Funkcjonariusze Policji wodnej byli angażowani do realizacji zadań nie-
związanych z celami służby na wodach i terenach przywodnych, w tym 
do zadań związanych z ruchem drogowym. O ile w Referatach Wodnych 
odbywało się to rzadko, to w KPP w Kołobrzegu na realizację innych zadań 
przeznaczano około połowę czasu służby, a w KPP w Pucku i w KMP w Świ-
noujściu (poza lipcem i sierpniem), policjanci realizowali przede wszystkim 
zadania komórek organizacyjnych, w których byli zatrudnieni, realizując 
zadania Policji wodnej w sposób doraźny.  [str. 33–35]

Z powodu ograniczonych możliwości kadrowych wystąpiły znaczne ogra-
niczenia liczby patroli wodnych. W KPP w Pucku w ciągu trzech sezonów 
zrealizowano łącznie tylko 23 patrole wodne, w tym tylko jeden na otwar-
tym morzu (w łodzi Straży Granicznej) i tylko osiem o charakterze pre-
wencyjnym. W KPP w Kołobrzegu w sezonie 2016 r. w ciągu trzech mie-
sięcy zrealizowano 31 patroli wodnych, trwających średnio tylko 2,5 
godziny dziennie.  [str. 33–35 i 38]

W trakcie niniejszej kontroli9 w strukturze Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku utworzono Komisariat Wodny Policji (komisariat specja-
listyczny, który przejął m.in. zadania po zlikwidowanym Referacie Wod-
nym KMP w Gdańsku). Komisariat ten objął zasięgiem m.in. morskie wody 
wewnętrzne Zatoki Gdańskiej oraz wody portów w Gdańsku i Gdyni z tere-
nami przywodnymi, w tym obszary wcześniej objęte działaniami Referatu 
Wodnego KMP w Gdańsku, a także obszar Zatoki Puckiej objęty dotych-

9  16 października 2017 r.
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czas działaniami KPP w Pucku. Uzasadnieniem utworzenia tego Komisa-
riatu był nie w pełni zadowalający stan bezpieczeństwa na obszarze woje-
wództwa pomorskiego, w tym m.in. wzrost w 2016 r. liczby utonięć, a także 
problemy związane z zapewnieniem stanu bezpieczeństwa i porządku 
na obszarach wodnych, w tym m.in.: brak możliwości elastycznego prze-
mieszczania sił i środków, wykorzystywanie funkcjonariuszy Policji wodnej 
do innych zadań, małe wykorzystanie jednostek pływających, brak ujedno-
liconego systemu szkoleń, brak kontroli na wodach i terenach przywodnych 
w okresie jesienno-zimowym. Pomimo występowania na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego podobnych problemów, w tym utrzymującej się 
od lat wysokiej liczby utonięć, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie 
uznał za niecelowe utworzenie komisariatu wodnego Policji. [str. 18–19]

Zdjęcie nr 1 
Budynek siedziby Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4

Zdjęcie nr 2 
Pomieszczenia do garażowania łodzi policyjnych przy siedzibie Komisariatu Wodnego Policji 
w Gdańsku

Źródło: Materiały NIK.
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Policja wodna, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierp-
nia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wod-
nych10 oraz § 5 pkt 6 i § 6 pkt 10 zarządzenia KGP Nr 1386, współpraco-
wała z podmiotami pozapolicyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na wodach morskich i terenach nadmorskich. Dzia-
łania te polegały m.in. na: wymianie informacji, w tym przy opracowaniu 
analiz zagrożeń, uczestnictwie we wspólnych spotkaniach roboczych, służ-
bach, szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz 
na zabezpieczaniu imprez na wodach i terenach przywodnych.  [str. 37]

KPP w Pucku i KPP w Kołobrzegu, w których z powodu braku odpowied-
nich sił i środków ograniczono liczbę patroli pełnionych w łodziach policyj-
nych, rzadko korzystały z możliwości pełnienia służby wspólnie z przedsta-
wicielami podmiotów pozapolicyjnych. Pomimo, że w ramach współpracy 
z SAR Policja udzielała wsparcia w przeszukiwaniu brzegu podczas akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych, nie współpracowano w poszukiwaniach 
na akwenach morskich ze względu na brak informacji na temat dostęp-
nych sił i środków Policji wodnej, w tym łączności radiowej.  [str. 37–39]

W ocenie podmiotów pozapolicyjnych11, w tym głównie z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego (Państwowa Straż Rybacka, Straż Gra-
niczna, Prezydent Miasta Szczecin, Wójt Gminy Ustronie Morskie), współ-
praca z Policją wodną wymaga wzmocnienia organizacyjnego i kadrowego 
tej formacji. Szczeciński WOPR wskazał nawet na konieczność powołania 
w Szczecinie komisariatu wodnego Policji.  [str. 38]

Policja wodna, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 8 zarządzenia KGP Nr 1386, 
prowadziła działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania wypadkom 
na wodach i terenach przywodnych, w tym wspólnie z podmiotami poza-
policyjnymi. Polegały one m.in. na uczestnictwie w: piknikach i festynach 
rodzinnych promujących bezpieczeństwo nad wodą oraz spotkaniach edu-
kacyjnych z dziećmi, młodzieżą szkolną i turystami, na których wygłaszano 
prelekcje, prowadzono pogadanki, prezentowano pokazy ratownictwa, 
udzielano instruktażu pomocy i korzystania z podręcznego sprzętu ratow-
niczego i środków ochrony osobistej oraz informowano o sposobach powia-
damiania służb ratowniczych. [str. 39–40]

10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1482.
11  Ustalono na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK.
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Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) przegląd struktury organizacyjnej Policji w celu dostosowania jej 
do realnych potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
na wodach morskich i terenach nadmorskich znajdujących się w obsza-
rze działania poszczególnych komend powiatowych (miejskich),

2) podjęcie działań w celu sukcesywnego zaspokojenia potrzeb Policji wod-
nej w zakresie sił (w tym w zakresie szkoleń policjantów) i środków, nie-
zbędnych do realizacji zadań.

Komendant Główny 
Policji

Komendanci 
Wojewódzcy Policji w: 

Szczecinie, Gdańsku  
i Olsztynie
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5.1. Organizacja Policji wodnej, jej infrastruktura  
oraz wyposażenie w sprzęt

Wyposażenie Policji wodnej w siły i środki w ograniczonym zakresie umoż-
liwiało zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa na wodach morskich 
i terenach nadmorskich. Kwestie organizacji służby pozostawiono komen-
dantom właściwych terytorialnie jednostek organizacyjnych Policji, którzy 
dostosowywali ją do posiadanych sił i środków, przy czym potrzeby w tym 
zakresie nie zostały w pełni zaspokojone. 

5.1.1. Organizacja 
Komendant Główny Policji określił zasady tworzenia struktur organizacyj-
nych Policji12 oraz możliwe formy organizacji Policji wodnej13, pozostawia-
jąc kwestie wyboru formy organizacyjnej komórek Policji wodnej (w tym 
ich etatowy bądź nieetatowy charakter) komendantom właściwych teryto-
rialnie jednostek organizacyjnych Policji14. Normy zatrudnienia w Policji15 
oraz normy wyposażenia16 nie dotyczyły nieetatowych komórek organiza-
cyjnych Policji. 

W poszczególnych skontrolowanych komendach forma organizacyjna 
Policji wodnej i okres pełnienia służby były zróżnicowane ze względu 
na poziom zatrudnienia i kompetencje funkcjonariuszy oraz wyposażenie. 
W dwóch komendach utworzono etatowe komórki Policji wodnej, w któ-
rych służbę pełniono przez cały rok. W pozostałych czterech komendach 
zadania Policji wodnej realizowali, w tym w ramach komórek nieetatowych, 
policjanci wyznaczeni z innych jednostek i komórek, pełniąc służbę w róż-
nym okresie sezonu letniego. 

Przykłady

W strukturze Wydziałów Prewencji KMP w Gdańsku i w Szczecinie utwo-
rzono Referaty Wodne, w których zatrudniono policjantów pełniących służbę 
na wodach i terenach przywodnych w ciągu całego roku, stosownie do § 10 
ust. 1 zarządzenia KGP Nr 1386.

Komendant KPP w Pucku corocznie powoływał w Wydziale Prewencji 
Ogniwo Wodne zakładając pełnienie służby od czerwca do grudnia w latach  
2015–2016 i od czerwca do października w 2017 r. Do służby wyznaczano 
policjantów z Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego i Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Pucku oraz z Komisariatów w Kosakowie i Władysławowie. 

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu nie określił czasu realizacji zadań 
przez powołany Zespół Wodny. Według wyjaśnień Komendanta Zespół reali-

12  Zarządzeniem 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 Policji, którego tekst jednolity został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia 
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. KGP poz. 50, ze zm.) – dalej 
„Zarządzenie KGP Nr 1041”.

13  W § 3 zarządzenia KGP Nr 1386,
14  Przy czym zgodnie z § 9 pkt 2 zarządzenia KGP Nr 1041, decyzję w sprawie tworzenia 

lub likwidacji komisariatu specjalistycznego Policji podejmuje komendant wojewódzki Policji 
w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.

15  Wprowadzone zarządzeniem KGP Nr 1041. 
16  Wprowadzone zarządzeniem KGP Nr 9.
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zował zadania w okresie od początku wakacji szkolnych do połowy września. 
Do służby wyznaczano policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, 
Wydziału Kryminalnego KPP w Kołobrzegu oraz Posterunku Policji w Dźwi-
rzynie. 

W KMP w Świnoujściu nie określono okresu pełnienia służby na wodach 
i terenach przywodnych. Służbę pełniono w lipcu i sierpniu systematycznie, 
a w pozostałym okresie roku – doraźnie. Do służby wyznaczono policjantów 
z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KMP w Świnoujściu.

W KPP w Braniewie do pełnienia służby na wodzie w okresie od kwietnia 
do października wyznaczono policjantów z Posterunku Policji we Fromborku, 
przy czym faktycznie służbę taką pełnili oni w okresie od maja do września.

Z dniem 16 października 2017 r. w strukturze Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku utworzono Komisariat Wodny Policji (komisariat specjali-
styczny), który przejął zadania po zlikwidowanym Referacie Wodnym KMP 
w Gdańsku. Uzasadnieniem utworzenia tego komisariatu był nie w pełni 
zadowalający stan bezpieczeństwa na obszarze województwa pomor-
skiego, w tym m.in. wzrost w 2016 r. liczby utonięć w stosunku do 2015 r. 
o 19 (z 37 do 56). Ponadto do najistotniejszych zdefiniowanych proble-
mów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na obszarach 
wodnych w województwie należały m.in.: brak możliwości elastycznego 
przemieszczania sił i środków, wykorzystywanie funkcjonariuszy Policji 
wodnej do innych zadań, małe wykorzystanie jednostek pływających, brak 
ujednoliconego systemu szkoleń, brak kontroli na wodach i terenach przy-
wodnych w okresie jesienno-zimowym. Komisariat ten swoim zasięgiem 
objął m.in. morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej oraz wody por-
tów w Gdańsku i Gdyni z terenami przywodnymi, w tym obszary wcześniej 
objęte działaniami Referatu Wodnego KMP w Gdańsku i obszar Zatoki Puc-
kiej objęty dotychczas działaniami KPP w Pucku. Na potrzeby Komisariatu 
wydzielono 25 etatów policyjnych, przekazano pomieszczenia biurowe 
i pomieszczenia garażowe dla łodzi, w nowo wybudowanym kompleksie. 

W związku z tym, że – jak wykazała kontrola – na terenie województwa 
zachodniopomorskiego występowały podobne problemy, a rodzaj akwe-
nów jest podobny do akwenów województwa pomorskiego, nadto woje-
wództwo zachodniopomorskie (tak jak pomorskie) jest jednym z czterech 
województw, w których w latach 2014–2017 corocznie odnotowuje się naj-
większą liczbę utonięć, NIK zwróciła się17 do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie o wskazanie przyczyn nieutworzenia komisariatu wod-
nego Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie poinformował, 
że systematycznie obniżająca się od paru lat liczba utonięć w wojewódz-
twie zachodniopomorskim nie uzasadnia konieczności utworzenia spe-
cjalistycznego komisariatu wodnego Policji tym bardziej, że znaczna część 
zagrożeń występuje w sezonie letnim i dotyczy akwenów, do których i tak 
nie docierałyby policyjne jednostki pływające. Zdaniem Komendanta roz-
proszenie akwenów sprawia, że komisariat taki musiałby obejmować wła-
ściwością terytorialną znaczną część województwa, co implikuje problemy 

17  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK.
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natury kadrowej i logistycznej, związane z okresowym przemieszcza-
niem sił i środków. W sezonie letnim komisariat taki wymagałby istotnego 
wsparcia osobowego komend powiatowych (miejskich), a utrzymywanie 
po sezonie kilkudziesięcioosobowej obsady komisariatu bez przydziału 
innych zadań prewencyjnych byłoby nieracjonalne. Funkcjonujący system 
organizacji służby na wodach województwa zachodniopomorskiego w oce-
nie Komendanta jest bardziej elastyczny, bowiem pozostawia te kwestie 
w gestii komendantów powiatowych (miejskich), a Komenda Wojewódzka 
Policji w Szczecinie pełni w tym obszarze funkcje koordynacyjne, wspoma-
gające i nadzorcze.

Obszar działań Policji wodnej w skontrolowanych komendach obejmował 
(z wyjątkiem KPP w Pucku) wszystkie wody morskie i tereny nadmorskie 
znajdujące się w granicach (odpowiednio) miast lub powiatów i wzdłuż 
brzegu morskiego wyznaczającego te granice od strony morza terytorial-
nego i morskich wód wewnętrznych. Obszar wód morza otwartego (tery-
torialnego) wzdłuż granic powiatu puckiego o długości ok. 70 km (od Helu 
do Białogóry) nie został objęty patrolami w łodzi policyjnej KPP w Pucku 
z powodu parametrów posiadanej łodzi, które nie pozwalały na pełnienie 
patroli wodnych na tych wodach18. W związku z powyższym przewidywano 
możliwość pełnienia wspólnych służb na tym akwenie w jednostkach pły-
wających Straży Granicznej i WOPR, jednak w okresie objętym kontrolą zre-
alizowano tylko jedną taką służbę (w łodzi Straży Granicznej).

Na pozostałych wodach morskich znajdujących się w zakresie działania 
KPP w Pucku (morskie wody wewnętrzne Zatoki Puckiej wzdłuż brzegu 
morskiego o długości ponad 60 km) założono pełnienie służby w formie 
patroli wodnych, ale – z powodu ograniczonych możliwości kadrowych 
– w sposób doraźny tj., w miarę potrzeb wynikających z otrzymanych zgło-
szeń i w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez na wodzie. W kon-
sekwencji służbę patrolową na wodzie w kontrolowanym okresie pełniono 
łącznie przez 23 dni.

W Referatach Wodnych nie osiągnięto wyznaczonego stanu etatowego. 
Według stanu na koniec okresu objętego kontrolą dla Referatów Wodnych 
wyznaczono łącznie 23 etaty, a zatrudnionych było łącznie 21 policjantów. 
Braki kadrowe uzupełniane były m.in. poprzez pełnienie w ramach współ-
pracy wspólnych służb z podmiotami pozapolicyjnymi. 

Przykłady

Dla Referatu Wodnego KMP w Gdańsku wyznaczono 14 etatów, a zatrudnio-
nych było: wg stanu na koniec 2015 r. – 14 policjantów, a wg stanu na koniec 
2016 r. i III kwartału 2017 r. – 13 policjantów. 

Dla Referatu Wodnego KMP w Szczecinie od 1 października 2015 r. wyzna-
czono dziewięć etatów (wcześniej 10), a zatrudnionych było wg stanu 
na koniec 2015 r. siedmiu policjantów, a wg stanu na koniec 2016 i III kwar-
tału 2017 r. – ośmiu policjantów.

18  Ograniczony zasięg wynikający z pojemność baku (100 litrów) i spalania (od 13 do 20 litrów 
paliwa na motorogodzinę) oraz stałe ograniczenie eksploatacyjne łodzi w warunkach przy sile 
wiatru powyżej sześciu stopni w skali Beauforta (14 m/s).

Obszar działania

Ograniczenie w KPP 
w Pucku obszaru patroli 
w łodzi policyjnej 

Doraźny tryb pełnienia 
służby na wodzie w KPP 
w Pucku

Niepełny stan kadrowy 
w Referatach Wodnych



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

20

 W czterech z sześciu skontrolowanych komend funkcjonowały nieetatowe, 
a zatem niepodlegające obowiązującym normatywom zatrudnienia w Poli-
cji wodnej, struktury. W komendach tych do realizacji zadań Policji wod-
nej wyznaczono od dwóch do sześciu policjantów, a liczba ta uzależniona 
była od możliwości kadrowych, w tym przede wszystkim od posiadanych 
przez zatrudnionych tam funkcjonariuszy kwalifikacji do kierowania jed-
nostkami pływającymi. 

Przykłady

Liczba policjantów wyznaczonych do realizacji zadań w KPP w Pucku zmniej-
szyła się z sześciu – w latach 2015–2016 – do czterech w 2017 r., co pozwalało 
jedynie na doraźne pełnienie patroli wodnych (w latach 2015–2017 w sezonie 
letnim służbę patrolową na wodzie pełniono łącznie przez 23 dni). Komendant 
corocznie występował o wzmocnienie osobowe na sezon letni siłami z Oddzia-
łów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (w tym funkcjonariu-
szami posiadającymi uprawnienia do kierowania policyjną jednostką pływa-
jącą), jednak w ostatnich trzech latach w grupie funkcjonariuszy skierowanych 
do służby w Komendzie nie znalazł się żaden funkcjonariusz z kwalifikacjami 
wymaganymi dla członka załogi łodzi policyjnej. 

Ze względu na braki kadrowe w KPP w Świnoujściu do realizacji zadań Policji 
wodnej wyznaczono dwóch policjantów, którzy realizowali zadania na akwe-
nach morskich o łącznej powierzchni ponad 70 tys. ha, przy czym w lipcu 
i sierpniu służbę pełniono systematycznie (cały czas służby poświęcony był 
realizacji zadań Policji Wodnej), a w pozostałym okresie roku doraźnie. Tym-
czasem do realizacji zadań Policji wodnej w KMP w Braniewie na akwenach 
o łącznej powierzchni około 7 tys. ha (10-krotnie mniejszej) wyznaczono 
trzech policjantów, dodatkowo doraźnie wspieranych przez trzech innych funk-
cjonariuszy. 

Liczba policjantów wyznaczonych do realizacji zadań w KPP w Kołobrzegu 
zmniejszyła się z sześciu w 2016 r. do pięciu w 2017 r., przy jednoczesnym 
spadku liczby służb przeznaczonych na realizację zadań Policji wodnej z 55,5% 
do 45,4%. Pozostałe służby przeznaczono na realizację innych zadań Policji.

Celem kursów specjalistycznych w CSP jest przygotowanie policjantów 
do wykonywania zadań służbowych na wodach i terenach przywodnych 
oraz do egzaminu na patent żeglarski stermotożysty żeglugi śródlądowej 
(uprawniający do kierowania łodziami policyjnymi także na wodach mor-
skich) i stopień ratownika wodnego. Na kursy takie z reguły nie kierowano 
policjantów posiadających patenty uprawniające do kierowania jednost-
kami pływającymi uzyskane we własnym zakresie i policjantów pełniących 
służbę doraźnie.

Spośród 27 policjantów, którzy w okresie objętym kontrolą byli zatrudnieni 
w Referatach Wodnych KMP w Gdańsku i Szczecinie:

 − 25 (tj. 92,6%) posiadało, kwalifikacje do kierowania łodziami policyjny-
mi, wymagane § 22 ust. 1 zarządzenia KGP Nr 1386;

 − 25 (tj. 92,6%) posiadało, wymagane ww. przepisem, przeszkolenie 
w zakresie ratownictwa wodnego (jeden funkcjonariusz był w trak-
cie szkolenia, jeden nie odbył szkolenia, ale posiadał licencję ratowni-
ka przedmedycznego), w przypadku trzech nie zweryfikowano wyma-
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ganych umiejętności pomimo upływu dwóch lat od przeszkolenia 
lub ostatniej weryfikacji, stosownie do § 22 ust. 4 ww. zarządzenia, 
a w przypadku trzech innych, umiejętności zweryfikowano po okresie 
ponadrocznym (w 2016 r. zamiast w 2015 r.), pomimo że do 10 listopa-
da 2015 r. ww. przepis wymagał corocznej weryfikacji19;

 − 22 (tj. 81,5%) odbyło kurs specjalistyczny w CSP dla policjantów wyko-
nujących zadania na wodach i terenach przywodnych, jeden był w trak-
cie tego kursu, dwóch zgłoszono na ten kurs;

 − 16 (59,3%) odbyło kurs specjalistyczny w CSP dla policjantów pro-
wadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych, 
a trzech zgłoszono na ww. kurs;

 − sześciu (tj. 22,2%) posiadało przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.

Spośród 24 policjantów wyznaczonych do realizacji zadań Policji wodnej 
w pozostałych skontrolowanych komendach:

 − 16 (tj. 66,7%) posiadało kwalifikacje do kierowania łodziami policyj-
nymi;

 − 15 (tj. 62,5%) posiadało przeszkolenie w zakresie ratownictwa wodne-
go, przy czym jeden został przeszkolony w 2016 r. pomimo, że do służ-
by był wyznaczony w 2015 r., a jednemu zweryfikowano umiejętności 
po upływie czterech lat od przeszkolenia;

 − 10 (tj. 41,7%) odbyło kurs specjalistyczny w CSP dla policjantów wyko-
nujących zadania na wodach i terenach przywodnych, a trzech zgłoszo-
no na kurs;

 − żaden funkcjonariusz nie odbył kursu specjalistycznego w CSP dla poli-
cjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmos-
ferycznych, przy czym dwóch policjantów z KPP w Kołobrzegu zgłoszo-
no na taki kurs;

 − siedmiu (tj. 29,2%) posiadało przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.

Przykłady

Przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy posiadało dwóch 
spośród 15 policjantów zatrudnionych okresie objętym kontrolą w Referacie 
Wodnym w KMP w Gdańsku i czterech spośród 12 policjantów z Referatu Wod-
nego KMP w Szczecinie.

Spośród siedmiu policjantów wyznaczonych w okresie objętym kontrolą 
do realizacji zadań Policji wodnej w KPP w Kołobrzegu, jedynie dwóch odbyło 
kurs specjalistyczny w CSP dla policjantów wykonujących zadania na wodach 
i terenach przywodnych, przy czym dwóch kolejnych zgłoszono na ten kurs. 
Przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy posiadało pięciu 
policjantów.

Spośród ośmiu policjantów wyznaczonych do realizacji zadań Policji wodnej 
w KPP w Pucku, jedynie trzech odbyło ww. kurs specjalistyczny w CSP, a jeden 
– przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

19  § 22 ust. 4 został zmieniony przez § 1 zarządzenia Nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 
6 listopada 2015 r. (Dz. Urz. KGP nr 98) zmieniającego zarządzenie KGP Nr 1386 z dniem 
10 listopada 2015 r.
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Spośród trzech policjantów wyznaczonych do realizacji zadań Policji wodnej 
w KPP w Braniewie, dwóch odbyło ww. kurs specjalistyczny w CSP. Ponadto 
z trzech policjantów doraźnie wspierających ww. policjantów w realizacji 
zadań Policji wodnej, skierowanych na wymieniony kurs, jeden nie zaliczył 
postępowania kwalifikacyjnego oraz jeden zrezygnował z kursu ze względu 
na zły stan zdrowia. Żaden z policjantów nie posiadał przeszkolenia w zakre-
sie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Spośród trzech policjantów wyznaczonych do realizacji zadań Policji wodnej 
w KMP w Świnoujściu, dwóch odbyło ww. kurs specjalistyczny w CSP. Przeszko-
lenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy posiadał jeden policjant.

5.1.2. Wyposażenie i infrastruktura
Wyposażenie większości skontrolowanych komend w łodzie poli-
cyjne nie odpowiadało obowiązującemu normatywowi oraz potrzebom. 
Według stanu na koniec okresu objętego kontrolą Policja wodna wyposa-
żona była łącznie w: 14 łodzi, z tego trzy kategorii R-1 i 10 kategorii R-2 
i jedna kategorii R-3.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 6 do zarządzenia KGP Nr 9, na każde dwa 
stanowiska policyjne służby prewencji w komórkach wodnych komendy 
powiatowej (miejskiej) Policji przysługuje jedna łódź patrolowa kategorii 
R-1 lub R-2 lub R-320. Referat Wodny KMP w Gdańsku nie został wyposa-
żony w przysługującą mu liczbę łodzi w stosunku do zatrudnienia. Refe-
rat Wodny KMP w Szczecinie został wyposażony w przysługującą liczbę 
łodzi, jednak silnik jednej z nich był w złym stanie technicznym. W skon-
trolowanych komendach, w których utworzono nieetatowe, niepodlegające 
obowiązującemu normatywowi, struktury Policji wodnej, stan wyposaże-
nia w łodzie odbiegał od potrzeb. Dwie komendy nie zostały wyposażone 
w łodzie kategorii R-1, a w jednej komendzie, jedyna łódź znajdująca się 
na jej wyposażeniu była niesprawna przez większość okresu działalności 
Policji wodnej.

Przykłady

Referat Wodny KMP w Gdańsku wyposażony był w pięć łodzi (jedną katego-
rii R-121 i cztery kategorii R-2), pomimo przysługującej w stosunku do zatrud-
nienia (od 13 do 14 funkcjonariuszy) liczby siedmiu łodzi. W okresie objętym 
kontrolą KMP w Gdańsku czterokrotnie – bezskutecznie – kierowała do KWP 
w Gdańsku wnioski o doposażenie Referatu Wodnego w przysługujące dwie 
łodzie patrolowe:

20  Zgodnie z § 2 pkt 19 lit. a–c ww. zarządzenia, łodzie kategorii R-1 to łodzie policyjne o długości 
całkowitej kadłuba powyżej 6,5 m, łodzie kategorii R-2 to łodzie policyjne o długości kadłuba: 
5,4 do 6,49 m, a łodzie kategorii R-3 to łodzie policyjne o długości kadłuba od 3,9 do 5,39 m. Łodzie 
kat. R-1 można naliczać tylko wtedy, gdy na terenie komendy wojewódzkiej Policji znajdują się 
morskie wody wewnętrzne, lub morze terytorialne.

21  Łódź kategorii z kadłubem wykonanym z laminatu, otoczonym pneumatyczną tubą, nieprzydatną 
w przypadku oblodzenia akwenu. Zgłaszano potrzebę wyposażenia w łódź kategorii R-1 
z aluminiowym kadłubem.

Braki w wyposażeniu 
w łodzie
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− 23 marca 2017 r. o łódź kategorii R-1 o długości około 14 m z aluminiowym 
kadłubem, umożliwiającą całoroczną żeglugę22;

− 12 lutego 2016 r., 1 lutego 2017 r. i 23 marca 2017 r. o łódź płaskodenną 
kategorii R-3 o długości około 4 m z aluminiowym kadłubem, do szybkiego 
wodowania w miejscach, gdzie dopłynięcie innymi łodziami jest niemoż-
liwe lub utrudnione.

Referat Wodny KMP w Szczecinie wyposażony był w przysługującą w stosunku 
do zatrudnienia liczbę łodzi (cztery łodzie, z tego trzy kategorii R-2 i jedną 
kategorii R-3), przy czym silnik jednej z łodzi kategorii R-2 był w złym stanie 
technicznym.

Z powodu częstych awarii systemu napędowego łodzi i długotrwałej naprawy, 
Zespół Wodny w KPP w Kołobrzegu realizował służbę na wodzie w 2016 r. zale-
dwie przez 31 dni, przy czym w ogóle nie realizował takich służb od połowy 
2016 r. do końca sezonu 2017 r. Mimo to, Komendant Powiatowy Policji 
w Kołobrzegu nie wystąpił o zapewnienie łodzi zastępczej do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, uprawnionego, zgodnie z § 10 zarządze-
nia KGP Nr 9, do przemieszczania sprzętu transportowego pomiędzy podle-
głymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w celu racjonalnego wyko-
rzystania sprzętu i prawidłowego zabezpieczenia potrzeb transportowych lub 
czasowego przydzielania sprzętu transportowego do realizacji zadań służbo-
wych, gdyż – jak wynika z jego wyjaśnień – w ramach współdziałania korzy-
stał z łodzi WOPR. 

Ogniwo Wodne Wydziału Prewencji KPP w Pucku wyposażone było jedynie 
w łódź kategorii R-2. Z wyjaśnień Komendanta Powiatowego Policji w Pucku 
wynika, że parametry łodzi uniemożliwiały wypłynięcia jednostki w rejony 
morza otwartego (terytorialnego) i powrót bez ponownego tankowania tym 
bardziej, że możliwość tankowania zapewnia wyłącznie stacja paliw w Pucku. 
Ponadto eksploatację łodzi ograniczają warunki pogodowe panujące na morzu 
(możliwość eksploatacji przy sile wiatru do 6 stopni w skali Beauforta) i ist-
niejąca infrastruktura (brak przystani, umożliwiającej schronienie w przy-
padku nagłego pogorszenia warunków pogodowych, na odcinku linii brzego-
wej od Władysławowa do Białogóry). Komendant nie wnioskował o doposa-
żenie w łódź umożliwiającą pełnienie służby na morzu otwartym (terytorial-
nym) ponieważ – jak wyjaśnił – nie miał możliwości zapewnienia dodatkowej 
obsady łodzi, a ponadto służbę w tych rejonach pełnili funkcjonariusze Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej we Władysławowie.

Komendant Powiatowy w Braniewie wskazał, że KPP w Braniewie powinna 
być wyposażona w łódź kategorii R-1, która m.in. umożliwia wykonywanie 
patroli na wodzie w trudnych warunkach atmosferycznych (np. wysoka fala, 
silny wiatr) i jest przystosowana do pracy z sonarem, który ułatwia poszuki-
wanie osób w przypadku utonięć. Pomimo, że Komendant w 2015 r. zwrócił 
się do KWP w Olsztynie o wyposażenie w łódź kategorii R-1, KPP w Braniewie 
została wyposażona w łódź kategorii R-2. 

22  Łódź z pokładem umożliwiającym podjęcie przez śmigłowiec osób poszkodowanych i platformą 
przystosowaną do zejścia nurków, umożliwiającą prowadzenie pościgów transgranicznych, akcji 
antyterrorystyczne, poszukiwawczych i ratowniczych oraz do koordynacji działań; wyposażoną 
m.in. w: kompresor do ładowania butli tlenowych dla płetwonurków, zestaw pierwszej pomocy 
przedmedycznej z możliwością podawania tlenu, radar z systemem ARPA, sondę głębokości 
z nawigacją GPS, radiostację UKF umożliwiającą koordynację wspólnych działań z podmiotami 
pozapolicyjnymi.
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Połowa skontrolowanych komend nie została wyposażona w przyczepy 
do transportu posiadanych łodzi. Wg stanu na koniec okresu objętego kon-
trolą, Policja wodna wyposażona była łącznie w: 10 przyczep podłodzio-
wych, z czego: jedną do transportu łodzi kategorii R-1, osiem do transportu 
łodzi kategorii R-2 i jedną do transportu łodzi kategorii R-3.
Stosownie do załącznika nr 3 pkt 2 do ww. zarządzenia KGP Nr 9, w Refe-
ratach Wodnych, na jedną łódź przysługuje jedna przyczepa. Referat 
Wodny KMP w Gdańsku nie był wyposażony w liczbę przyczep przysługu-
jącą w stosunku do liczby posiadanych łodzi. W skontrolowanych komen-
dach, w których nie utworzono etatowych komórek wodnych, ww. nor-
matywy wyposażenia dla Policji wodnej nie obowiązywały. Pomimo 
wyposażenia tych komend w łodzie, dwóch komend nie wyposażono 
w przyczepy do posiadanych łodzi. 

Przykłady

Referat Wodny KMP w Gdańsku nie był wyposażony w przyczepę do trans-
portu łodzi kategorii R-1 i przyczepę do jednej z posiadanych łodzi katego-
rii R-2. KMP w Gdańsku nie występowała o doposażenie w przyczepy, ponie-
waż nie posiadała samochodu do ich transportu (transportem łodzi zajmował 
się Wydział Transportu KWP w Gdańsku).

KMP w Świnoujściu nie została wyposażona w przyczepę do transportu łodzi kate-
gorii R-1, ale ze względu na swoje rozmiary nie jest ona transportowana. Na okres 
zimowy jest wyjmowana z wody przy pomocy dźwigu i umieszczana na stelażu.

KPP w Braniewie nie została wyposażona w przyczepę do posiadanej łodzi 
kategorii R-2, a do jej transportu używano przyczepy Stacji Obsługi KWP 
w Olsztynie.

Z wyjątkiem KMP w Gdańsku i KPP w Braniewie, wszystkie skontrolowane 
komendy zostały wyposażone w samochody do transportu łodzi. Policjanci 
zatrudnieni w Referacie Wodnym KMP w Szczecinie nie posiadali jednak 
uprawnień do prowadzenia pojazdów z przyczepą.

Policja wodna była wyposażona w przenośne alkomaty, ale w większości 
przypadków nie była wyposażona w przenośne urządzenia do wykrywa-
nia narkotyków w organizmie. W przypadku podejrzenia prowadzenia jed-
nostki pływającej pod wpływem narkotyków, dostępne były narkotestery 
stacjonarne będące na wyposażeniu komend lub na miejsce zdarzenia wzy-
wano funkcjonariuszy z wydziałów wyposażonych w narkotesty. 

Przykład

KMP w Gdańsku wyposażona była w niedostateczną do potrzeb ilość narkote-
stów. Jak wynika z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Prewencji, Wydział Ruchu 
Drogowego otrzymał 200 szt. w 2015 r. i 60 szt. w 2017 r., a w 2016 r. otrzymał 
narkotesty bezpośrednio od KWP w Gdańsku (brak danych o ilości). W sytuacji 
uzasadniającej podejrzenie prowadzenia jednostki pływającej pod wpływem 
narkotyków, zgłaszano potrzebę badania dyżurnemu KMP w Gdańsku, który kie-
rował na miejsce patrol Wydziału Ruchu Drogowego wyposażony w narkotesty.

Stan wyposażenia 
w przyczepy 
podłodziowe

Stan wyposażenia 
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W dwóch komendach stwierdzono również braki w wyposażeniu w pozo-
stały sprzęt, niezbędny do realizacji zadań Policji wodnej, m.in. ze względu 
na brak odpowiednich środków finansowych.

Przykłady
Referat Wodny KMP w Gdańsku nie został wyposażony m.in. w:
− skutery wodne, odznaczające się zdolnością manewrową przewyższającą 

inne jednostki pływające;
− sondy i robota do poszukiwań podwodnych;
− quady i system woda-lód, umożliwiające prowadzenie poszukiwań osób 

zaginionych i patrolowania trudno dostępnych terenów;
− wyrzutniki linki ratunkowej, szelki z kołowrotem i liną, kombinezony typu 

suchy skafander i kolce lodowe do samoratownictwa, umożliwiające prowa-
dzenie kontroli na akwenach w okresie zimowym, zapewniając bezpieczeń-
stwo funkcjonariuszom oraz ich udział we wspólnych ćwiczeniach z ratow-
nictwa wodnego oraz lodowego organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku23 oraz WOPR;

− defibrylatory i elektryczną pompę zenzową.
KPP w Braniewie nie została wyposażona w skuter i doposażona m.in. w:
− lornetkę ze stabilizatorem obrazu, noktowizor, latarki wodoodporne, 

kamerę termowizyjną i megafon przenośny;
− zestaw medyczny, deskę ortopedyczną, rzutkę ratowniczą, pas ratowniczy, 

żerdź ratowniczą, defibrylator, kołowrót ratowniczy, kolce lodowe, kaski 
do ratownictwa wodnego i sanie lodowe.

Na potrzeby stacjonowania łodzi policyjnych Policja wodna korzystała 
z przystani wydzierżawionych lub użyczonych przez nw. podmioty pozapo-
licyjne: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Urząd Morski w Szczecinie, 
Szczecińskie WOPR, Urząd Morski w Gdyni – Bosmanat Portu Frombork, 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku, Pomorski Dywizjon 
Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Zdjęcie nr 3 
Łódź policyjna PATROL nr P-W-05 kategorii R-1 zacumowana przy przystani w Świnoujściu, 
ul. Daszyńskiego 2

 

Źródło: Materiały NIK.

23  Obecnie Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku.
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Zdjęcie nr 4 
Łódź policyjna PARKER 650 nr P-W-30 kategorii R-2 zacumowana przy przystani 
Szczecińskiego WOPR ul. Heyki przy Kanale Zielonym

Źródło: Materiały NIK.

Zdjęcie nr 5 
Łodzie policyjne kategorii R-2 zacumowane przy przystani Referatu Wodnego KMP 
w Gdańsku ul. Stara Twierdza 2-4. Na pierwszym planie łódź HARPUN 550 nr P-N-04,  
za nią łódź PARKER RIB 630 nr P-N-02

Źródło: Materiały NIK.

W okresie zimowym łodzie kategorii R-2 i R-3 były garażowane w pomiesz-
czeniach KMP w Gdańsku i KWP w Szczecinie. 
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Zdjęcie nr 6 
Łodzie policyjne SPORTIS kategorii R-2 w garażu KMP w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245B. 
Od lewej: łódź KMP w Pucku nr P-N-01, łodzie Referatu Wodnego KMP w Gdańsku: nr P-N-33, 
P-N-30 i P-N-32

Źródło: Materiały NIK.

Zdjęcie nr 7 
Łodzie policyjne w garażu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 15: płaskodenna PIONIER  
nr P-W-08 kategorii R-3, SPORTIS nr P-W-02 kategorii R-2 i SPORTIS P-W-01 kategorii R-2

Źródło: Materiały NIK.

Łodzie kategorii R-1, z uwagi na duże gabaryty nie były garażowane. 
W okresie zimowym były zabezpieczone na przystosowanych do tego 
łożach (stelażach), na terenach należących do podmiotów pozapolicyjnych, 
które posiadały urządzenia umożliwiające ich wyciąganie z wody: Kaszub-
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skiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu i SAR w Świnoujściu. Z uwagi 
na brak w KPP w Braniewie garażu do posiadanej łodzi kategorii R-1, łódź 
ta w okresie zimowym była zabezpieczona na terenie Posterunku Policji 
we Fromborku.

Zdjęcie nr 8 
Łódź policyjna PATROL nr P-W-05 kategorii R-1 zabezpieczona na okres zimy na terenie SAR 
w Świnoujściu, ul. Nadbrzeże Władysława IV

Źródło: Materiały NIK.

W Komendzie Głównej Policji (dalej: „KGP”) sporządzano coroczne analizy 
funkcjonowania Policji wodnej, a w KWP w Gdańsku i Olsztynie sporzą-
dzano analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przy-
wodnych. Analizy te ograniczały się do analizy liczby, miejsc, okresu i przy-
czyn utonięć. Nie formułowano w nich wniosków dotyczących sił i środków. 

Przykłady

Zastępca Komendanta Główny Policji poinformował, że: „… corocznie Biuro 
Prewencji KGP organizuje seminaria szkoleniowe dla kierowników jedno-
stek/komórek wodnych Policji oraz koordynatorów wojewódzkich/Stołecz-
nego Policji ds. bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. Celem 
tych seminariów jest omówienie działań zrealizowanych w roku ubiegłym 
i planowanych w następnym sezonie, poddanie pod dyskusje trudności wystę-
pujących w realizacji zadań służby prewencyjnej na wodzie. Corocznie, przed 
sezonem wakacyjno-urlopowym organizowane są „Ogólnopolskie zawody 
funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym”, które mają na celu umożli-
wienie podwyższenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy, skonfrontowanie 
swoich umiejętności i doprecyzowanie wspólnych standardów z zakresu tak-
tyki ratownictwa wodnego. Podczas zawodów organizowane są narady służ-
bowe kierownictwa Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP z naczelnikami 
wydziałów prewencji komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, które w głów-
nej mierze poświęcone są problematyce bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto 
Biuro Prewencji KGP corocznie sporządza „Informację na temat funkcjonowa-
nia Policji na wodach i terenach przywodnych w tym dotyczącą utonięć osób” 
oraz po okresie wakacyjnym „Informację dotycząca utonięć osób odnotowa-
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Policji w zakresie 
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nych w okresie wakacyjno-urlopowym”, które przedkładane są do akcepta-
cji Komendantowi Głównemu Policji. W przedmiotowych dokumentach znaj-
dują się m.in. takie informacje jak: podstawy prawne funkcjonowania Policji 
na wodach i terenach przywodnych, siły i środki wykorzystywane do realiza-
cji zadań na wodach i terenach przywodnych, wybrane elementy analizy uto-
nięć osób”. Poinformował także: „Należy zwrócić uwagę, iż warunki funkcjono-
wania ww. jednostek/komórek takie jak: długość linii brzegowej, powierzch-
nia zbiorników w rejonie służbowym, natężenie ruchu jednostek pływających 
oraz ruchu turystycznego itp. są niejednorodne. Stany etatowe w poszczegól-
nych jednostkach/komórkach wodnych Policji wahają się od pięciu do 61 eta-
tów w strukturze jednostki. Z wyżej wymienionych względów porównywanie 
efektów służby tych komórek obarczone jest ryzykiem błędnego wnioskowa-
nia. Mając na uwadze powyższe, za jedno z priorytetowych zadań w obsza-
rze bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych uznano zmniejszenie 
liczby utonięć osób na terenie kraju. Skoncentrowano się na przeprowadzeniu 
szczegółowej analizy utonięć osób na terenie kraju z podziałem na poszcze-
gólne garnizony, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, czasu oraz przyczyn 
utonięć, celem uwzględnienia tych informacji podczas planowania dyslokacji 
służby patrolowej i obchodowej”.

W KWP w Gdańsku i w Olsztynie także sporządzano analizy utonięć osób. 

KWP w Szczecinie nie sporządzała analiz stanu bezpieczeństwa i porządku. 
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyjaśnił, że nie sporządzał takich 
analiz z uwagi na przyjęty model organizacyjny służby, w którym obowiązek 
sporządzenia takich analiz spoczywał na komendantach powiatowych i miej-
skich policji.

NIK zauważa, że wykazy sezonowych komórek stanowiące załączniki 
do „Informacji na temat funkcjonowania Policji na wodach i terenach przy-
wodnych w tym dotyczącej utonięć osób” opracowanych corocznie przez 
KGP, nie zawierały danych dotyczących funkcjonowania w wojewódz-
twie zachodniopomorskim nieetatowych struktur Policji wodnej. Powyż-
sze może świadczyć o braku pełnej wiedzy Komendanta Głównego Policji 
o funkcjonowaniu Policji wodnej.

Poza jednym przypadkiem (kontrola KWP w Gdańsku w Referacie Wod-
nym KMP w Gdańsku), w skontrolowanych komendach nie przeprowa-
dzano kontroli i audytów działalności Policji wodnej.

Przykład

Koordynator służby na wodach i terenach przywodnych w KWP w Gdańsku 
przeprowadził w 2015 r. badanie sposobu organizacji służby patrolowej i pra-
widłowości sporządzanej dokumentacji w zakresie zadań wykonywanych 
przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych oraz 
oceny realizacji zadań wynikających z „Koncepcji przedsięwzięć prewencyj-
nych KWP w Gdańsku w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego na terenie 
województwa pomorskiego w 2015 r.” W wyniku badań stwierdzono, że orga-
nizacja służby patrolowej, nadzór nad nią, zaangażowanie podczas służby oraz 
stopień wykorzystania sprzętu, były prawidłowe. 

Koszty związane z funkcjonowaniem Policji pokrywane są z budżetu pań-
stwa (art. 13 ust. 1 ustawy o Policji). Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
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System finansowania 
wydatków Policji
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nistracji, będący dysponentem części budżetu państwa, ustanowił Komen-
danta Głównego Policji dysponentem środków budżetu państwa drugiego 
stopnia, bezpośrednio podległego dysponentowi części. Dysponentami 
środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległymi Komendantowi 
Głównemu Policji, ustanowieni zostali m.in.: komendanci wojewódzcy Poli-
cji. Komendanci skontrolowanych komend nie mieli wiedzy o wysokości 
wydatków. Wiedzy o wysokości wydatków poszczególnych komend nie 
mieli także komendanci wojewódzcy dokonujący zakupów i rozliczeń pod-
ległych im komend powiatowych (miejskich), ponieważ nie prowadzili ana-
lizy wydatków w takiej szczegółowości. Mimo kierowania do Komendantów 
Wojewódzkich Policji wniosków o doposażenie Policji wodnej, nie zaspoko-
jono większości istotnych potrzeb w tym zakresie.

Przykłady

W okresie objętym kontrolą Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nie 
dokonywał wydatków w zakresie infrastruktury, zakupów sprzętu i wyposa-
żenia, napraw i remontów oraz szkoleń specjalistycznych. na potrzeby KPP 
w Braniewie. Komendant KPP w Braniewie dwukrotnie kierował do Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wnioski o wyposażenie w łódź kate-
gorii R-1, oraz wniosek o doposażenie w pozostały sprzęt i urządzenia spe-
cjalistyczne, jednak zamiast łodzi kategorii R-1 otrzymał łódź kategorii R-2, 
a pozostałego sprzętu nie otrzymał. Komendant Powiatowy Policji w Braniewie 
nie zwracał się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w sprawie 
budowy pomieszczenia garażowego do zimowania posiadanej łodzi policyjnej, 
ze względu na „wysokie koszty”. Wyjaśnił on, że trudno będzie jednocześnie 
uzyskać środki na zakup łodzi kategorii R-1 (która jest pilniejszą potrzebą), 
jak i środki na budowę garażu lub hangaru. W przypadku pozyskania łodzi 
kategorii R-1 podjęte zostaną działania w celu wybudowania pomieszczenia 
garażowego.

W okresie objętym kontrolą KMP w Gdańsku czterokrotnie kierowała 
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wnioski o doposażenie 
Referatu Wodnego w przysługujące, niezbędne dwie łodzie patrolowe oraz pię-
ciokrotnie o doposażenie Referatu Wodnego w potrzebny sprzęt i urządzenia 
specjalistyczne. KMP w Gdańsku nie otrzymała od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gdańsku odpowiedzi na ww. wnioski.

5.2. Realizacja zadań Policji wodnej na rzecz Bezpieczeństwa 
i porządku publicznego

W większości komend sposób pełnienia służby był prawidłowy i zgodny 
z opracowanymi założeniami, chociaż nie w każdej komendzie opraco-
wano służące organizacji służby analizy stanu bezpieczeństwa i porządku 
na wodach i terenach przywodnych oraz charakterystyki akwenów. Pra-
widłowo dokumentowano służbę, a jej efekty rzetelnie i terminowo ujmo-
wano w systemie sprawozdawczym. W przypadku stwierdzenia zagrożeń 
i naruszeń przepisów obowiązującego prawa podejmowano właściwe czyn-
ności.

Prawidłowy sposób 
pełnienia służby
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5.2.1. Dokumentacja na potrzeby organizacji służby
W czterech z sześciu skontrolowanych komend sporządzano dokumentację 
na potrzeby organizacji służby na wodach i terenach przywodnych, o któ-
rej mowa w § 5 pkt 1-4 zarządzenia KGP Nr 1386, tj. analizy stanu bezpie-
czeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, plany dyslokacji służby, 
grafiki służby i określano cele służby oraz charakterystyki akwenów, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 ww. zarządzenia. Charakterystyki akwenów 
opracowane w dwóch komendach nie zawierały niektórych danych wyma-
ganych § 14 ust. 1 pkt 5 zarządzenia KGP Nr 1386. 

Przykłady

W KPP w Braniewie nie opracowano analiz stanu bezpieczeństwa i porządku 
oraz charakterystyki akwenu, co tłumaczono „bardzo dobrym rozeznaniem 
funkcjonariuszy Policji wodnej w tym zakresie”.

Według wyjaśnień Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w KPP 
w Kołobrzegu nie opracowano odrębnej dokumentacji: analiz stanu bezpieczeń-
stwa i porządku, planów dyslokacji oraz charakterystyki akwenu, ze względu 
na nieetatową formę organizacji Policji wodnej oraz czasochłonność. 

Charakterystyki akwenów opracowane w KMP w Gdańsku nie zawierały: gra-
nic i cech charakterystycznych akwenu, w tym miejsc szczególnie niebezpiecz-
nych, aktualnego poziomu wód, kilometrażu rzek i linii obwałowań, miejsc 
zagrożonych pod względem utonięć, wyciągu z przepisów porządkowych obo-
wiązujących na wodach i terenach przywodnych, a mapy rejonów nie zawierały 
danych do nawigacji, usytuowania rejonów i miejsc zagrożonych, usytuowa-
nia urządzeń wodnych, znaków nawigacyjnych, a także znaków zakazu kąpieli 
i znaków ostrzegawczych. Według wyjaśnień Komendanta KMP w Gdańsku 
i Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku, w charakterystykach ujęto 
te dane, które są najistotniejsze i potrzebne do pełnienia służby w łodziach 
policyjnych. Nie zawierano wszystkich danych z uwagi na to, że przynajmniej 
jeden członek załogi łodzi policyjnej posiadał kilkuletnie doświadczenie w peł-
nieniu służby na wodzie, łodzie były wyposażone w urządzenia do nawigacji, 
a funkcjonariusze na bieżąco byli zapoznawani z wykazem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych i z przepisami.

Charakterystyka akwenu opracowana w KPP w Pucku nie zawierała danych 
do nawigacji, usytuowania urządzeń wodnych, znaków nawigacyjnych i ostrze-
gawczych, cech charakterystycznych akwenu (wymiarów i głębokości), miejsc 
przebywania osób, ośrodków wypoczynkowych, przystani, budowli wodnych, 
portów, miejsc niebezpiecznych i zagrożonych pod względem utonięć i wyciągu 
z przepisów porządkowych. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału Prewencji 
KPP w Pucku w charakterystykach ujęto niezbędny zakres informacji, ponie-
waż policjanci pełniący służbę na wodzie to osoby przeszkolone oraz doświad-
czone, znające bardzo dobrze wody akwenu.

We wszystkich skontrolowanych komendach określono cele służby 
na wodach i terenach przywodnych, stosownie do wymogu § 5 pkt 2 zarzą-
dzenia KGP Nr 1386, ale tylko dla jednej komendy określono mierniki reali-
zacji celów oraz zakładanych rezultatów.

Braki w dokumentacji 

Określenie celów służby. 
Nieokreślenie mierników 
realizacji służby
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Przykład

KPP w Braniewie realizowała tzw. miernik służb (zakładaną liczbę służb 
w sezonie) wyznaczony przez KWP w Olsztynie na podstawie statystyki lat 
ubiegłych w zakresie wykroczeń. Komendant KPP w Braniewie wyjaśnił, że 
służby te miały pełnić przede wszystkim rolę prewencyjną, a ich liczba była 
ustalana i weryfikowana przez Komendanta Posterunku Policji we Fromborku, 
w oparciu o analizy potrzeb w tym zakresie.

Najistotniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku na wodach 
morskich i terenach nadmorskich zidentyfikowanymi przez Policję wodną 
były: 

 − pływanie, uprawianie kąpieli i sportów pod wpływem alkoholu, w miej-
scach niestrzeżonych i zabronionych oraz brak odpowiedniej opieki nad 
osobami nieletnimi przebywającymi nad wodą;

 − przebywanie osób w miejscach niedozwolonych (np. na budowlach mor-
skich, na lodzie);

 − prowadzenie jednostek pływających w sposób zagrażający osobom pły-
wającym, uprawiającym kąpiel i sporty wodne oraz innym uczestnikom 
ruchu wodnego (m.in. niezachowanie odpowiedniej prędkości i odległo-
ści), pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, wymaganej dokumentacji 
i wyposażenia ratunkowego;

 − kłusownictwo wodne, a także połów ryb: bez wymaganych uprawnień, 
w miejscach niedozwolonych, w okresie ochronnym, w niedozwolonej 
ilości i niewymiarowych oraz nielegalny handel rybami;

 − niszczenie znaków nawigacyjnych, informacyjnych oraz budowli mor-
skich i wydm;

 − obsługa urządzeń wodnych i przystani przez osoby znajdujące się pod 
wpływem alkoholu;

 − nieprawidłowe prowadzenie ruchu w rejonie mostów i śluz;
 − nielegalne wydobycie bursztynu;
 − kradzieże na terenach przywodnych;
 − zanieczyszczanie wód i terenów przywodnych;
 − trudne warunki pogodowe;

oraz ryzyka związane ze zwiększonym ruchem turystycznym i żeglugowym, 
w tym podczas imprez odbywających się na wodach i terenach przywodnych.

5.2.2. Realizacja zadań przez Policję wodną
Badanie dokumentacji wybranych służb24 wykazało, że służba była peł-
niona zgodnie z planem dyslokacji i grafikami służby. Przebieg służby był 
dokumentowany, zgodnie z § 28 ust. 2 zarządzenia KGP Nr 1386, w notatni-
kach służbowych. Dane wynikające z dokumentacji służbowej zostały wpro-
wadzone do systemu SESPol w wymaganym zakresie i w terminie pięciu dni 
od dnia, za który sporządzane jest zestawienie nr III/9 „Karta efektywno-

24  W Referatach Wodnych badaniem objęto dokumentację służb pełnionych w 48 dniach – 15 dnia 
każdego miesiąca kontrolowanego okresu oraz 30 dnia każdego miesiąca od maja do września). 
W KMP w Świnoujściu badaniem objęto dokumentację służb pełnionych na wodzie w wybranych 
21 dniach w lipcu i sierpniu. W KPP w Kołobrzegu badaniem objęto dokumentację wszystkich 
służb pełnionych w lipcu i sierpniu – w ciągu 124 dni. W KPP w Pucku badaniem objęto 
dokumentację wszystkich służb pełnionych na wodzie – w ciągu 22 dni. W KPP w Braniewie 
badaniem objęto dokumentację służb pełnionych w wybranych 30 dniach okresu maj–wrzesień.
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ści służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym”, 
o którym mowa w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 3 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form sprawozdaw-
czości w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 8)25. Efektywność zadań realizowanych 
przez komórki Policji wodnej funkcjonujące w większości kontrolowanych 
komend ograniczało wyznaczanie zatrudnionych w nich funkcjonariuszy 
do wykonywania zadań wykraczających poza zadania Policji wodnej okre-
ślone w § 6 zarządzenia KGP Nr 1386.

Podczas patroli funkcjonariusze właściwie realizowali zadania Policji wod-
nej, określone w § 6 zarządzenia KGP Nr 1386 podejmując w trakcie peł-
nionych patroli działania o charakterze prewencyjnym i interwencyjnym 
(na zgłoszenia obywateli dotyczące naruszeń bezpieczeństwa i porządku). 
Polegały one m.in. na:

 − prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych;
 − kontroli posiadania przez jednostki pływające wymaganej dokumenta-

cji i wyposażenia;
 − kontroli posiadania przez osoby kierujące jednostkami pływającymi 

uprawnień i stanu trzeźwości;
 − kontroli posiadania przez osoby dokonujące połowu ryb uprawnień 

do połowu i przestrzegania przepisów w zakresie połowu; 
 − patrolowaniu akwenów pod kątem: bezpieczeństwa osób pływających, 

kąpiących się i uprawniających sporty wodne oraz przebywających 
na lodzie w celu zapobiegania wypadkom utonięć;

 − patrolowaniu akwenów pod kątem bezpieczeństwa żeglugi, ochrony 
przyrody, środowiska naturalnego i ekologii w celu wykrywania prze-
stępstw i wykroczeń oraz przedmiotów pochodzących z przestępstw, 
użytych do ich popełnienia, których posiadanie jest zabronione oraz ści-
gania i zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń;

 − kontroli organizatorów imprez w zakresie spełniania warunków bezpie-
czeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania, poprzez zabez-
pieczenie imprez przez patrole wodne.

Wykorzystanie policjantów Policji wodnej do innych zadań w obszarze dzia-
łania danej jednostki organizacyjnej Policji (do służby dyżurnej, doprowa-
dzeń, służby patrolowo-interwencyjnej itp.) było jednym z najistotniejszych 
problemów związanych ze stanem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
na obszarach wodnych w województwie pomorskim, uzasadniających 
utworzenie specjalistycznego Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku. 
Przypadki zlecania funkcjonariuszom Policji wodnej innych zadań stwier-
dzono również w województwie zachodniopomorskim. W dwóch skontro-
lowanych komendach istotnie ograniczono liczbę patroli wodnych, a w jed-
nej – czas systematycznego pełnienia patroli z uwagi na niewystarczające 
siły lub środki.

25  Wcześniej – w załączniku nr 8 do zarządzenia Nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 
19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu 
kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP, poz. 142), które utraciło moc na podstawie § 40 
zarządzenia Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania 
strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz.80).

Działania podejmowane 
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Przykłady

W Referacie Wodnym KMP w Gdańsku na zadania niezwiązane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych 
poświęcono średnio ok. 16% czasu służby patrolowej, przy czym w okresie 
od maja do września prawie 100% czasu służby poświęcano na zadania Policji 
wodnej. Spośród 48 dni objętych badaniem, w 41 pełniono służbę patrolową 
w 67 patrolach, w tym 48 patrolach wodnych i 19 samochodowych, z czego 57 
patroli dotyczyło zadań Policji wodnej.

W KPP w Pucku funkcjonariusze wyznaczeni do realizacji zadań Policji wod-
nej na co dzień realizowali zadania komórek organizacyjnych, w których byli 
zatrudnieni, a zadania Policji wodnej realizowali doraźnie. W okresie objętym 
kontrolą zrealizowali oni jedynie 23 patrole wodne, z czego 22 w łodzi policyj-
nej, wszystkie na wodach Zatoki Puckiej, przy czym jedynie osiem patroli o cha-
rakterze prewencyjnym. Mimo, że w analizach stanu bezpieczeństwa na wodach 
sporządzonych w 2015 r. uznano liczbę patroli wodnych (12) za niewystarcza-
jącą i zalecono jej zwiększenie, to w kolejnych latach liczbę takich patroli zmniej-
szono do pięciu-sześciu, co tłumaczono możliwościami kadrowymi. Ogranicze-
nie liczby patroli na wodzie było również związane z corocznymi poleceniami 
służbowymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dotyczącymi bez-
względnego kierowania w miesiącach lipiec i sierpień 2017 r. wszystkich funk-
cjonariuszy z Wydziałów Ruchu Drogowego do służby na drodze26.

W Referacie Wodnym KMP w Szczecinie ponad 95% czasu służby poświę-
cano na realizację zadań Policji wodnej, a pozostałe 5% na inne zadania. 
W ciągu 48 dni objętych badaniem, w ciągu 46 dni pełniono służbę patrolową 
w 78 patrolach, w tym 40 patrolach wodnych, 12 – samochodowych i 26 patro-
lach z wykorzystaniem łodzi i samochodu, z czego 75 patroli dotyczyło zadań 
Policji wodnej. 

W KPP w Braniewie liczba patroli zrealizowanych przez funkcjonariuszy Policji 
wodnej w poszczególnych latach była wyższa od miernika wyznaczonego przez 
KWP w Olsztynie. W 2015 r. miernik ten określono na poziomie 40 patroli, 
a w latach 2016–2017 – na poziomie 50 patroli, podczas gdy w Komendzie 
zrealizowano w poszczególnych latach odpowiednio: 96 (o 140% więcej), 
61 (o 22% więcej) i 75 (o 50% więcej) patroli wodnych.

W KMP w Świnoujściu zadania Policji wodnej realizowano w sposób systema-
tyczny w miesiącach: lipiec i sierpień i w tym okresie nie kierowano policjan-
tów do zadań innych niż związane z bezpieczeństwem i porządkiem na wodach 
i terenach przywodnych. W tym okresie ponad 75% czasu służby przezna-
czono na patrole wodne, niespełna 10% na patrole piesze, a na inne czynno-
ści niespełna 15%. W ww. miesiącach w latach 2016–2017 przeprowadzono 
106 patroli. Z wyjaśnień Zastępcy Komendanta wynika, że krótki okres peł-
nienia służby w patrolach wodnych wynika przede wszystkim z możliwości 
kadrowych Komendy.

W KPP w Kołobrzegu, w której nastąpiło zmniejszenie obsady nieetato-
wego i sezonowego Zespołu Wodnego Komendy z sześciu funkcjonariuszy 
w 2016 r. do pięciu w 2017 r., wzrosło jednocześnie obciążenie zadaniami 
nie należącymi do zakresu działania Policji wodnej (z 44,5% do 54,6% czasu 

26  Jeden z policjantów wyznaczonych w latach 2016–2017 do realizacji zadań Policji Wodnej 
w Ogniwie Wodnym Wydziału Prewencji w KPP w Pucku, był zatrudniony w Wydziale Ruchu 
Drogowego.
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służby). Z powodu awarii łodzi policyjnej podstawową formą pełnienia służby 
były patrole rowerowe na terenach przywodnych, a patrole wodne realizo-
wano jedynie w 2016 r przez 31 dni (od czerwca do sierpnia) wykorzystu-
jąc łodzie średnio 10 dni w miesiącu przez niespełna 2,5 godziny dziennie. 
Mimo, że w 2017 r. posiadana łódź była niesprawna, nie podjęto skutecznych 
działań w celu zapewnienia służby na wodzie w czasie naprawy łodzi, w tym 
nie wystąpiono do KWP w Szczecinie o zapewnienie łodzi na czas naprawy 
(np. poprzez przemieszczenie łodzi pomiędzy podległymi jednostkami orga-
nizacyjnymi). Według wyjaśnień Komendanta Powiatowego Policji w Koło-
brzegu, korzystano z łodzi WOPR, z którą pełniono wspólne służby. Tymcza-
sem ustalono, że w 2017 r. przeprowadzono mniej (osiem) wspólnych służb 
na łodziach WOPR niż w roku poprzednim (10).

W zakresie niezwiązanym z zadaniami Policji wodnej działania patroli pole-
gały m.in. na:

 − kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 − patrolowaniu obszarów na których znajdują się: parkingi, wolnostoją-

ce bankomaty, sklepy, kasyna i salony gier, rejonów leśnych pod kątem 
nielegalnej wycinki drzew, cmentarzy pod kątem dewastacji nagrobków;

 − kontroli osób względem: posiadania narkotyków, mienia pochodzącego 
z rozbojów, materiałów mogących służyć podpaleniom;

 − kontroli osób żebrzących, bezdomnych, będących pod wpływem alkoho-
lu i spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych

oraz realizacji interwencji zgłoszonych przez obywateli, dotyczących naru-
szeń bezpieczeństwa i porządku poza obszarami wodnymi i terenami przy-
wodnymi.

W przypadku zgłoszeń obywateli dotyczących naruszeń bezpieczeń-
stwa i porządku na wodach i terenach przywodnych, w każdym przy-
padku podejmowano interwencje. W przypadku potwierdzenia zgłoszeń 
lub w przypadku naruszeń ujawnionych w trakcie patroli o charakterze pre-
wencyjnym na sprawców wykroczeń nakładano grzywny w drodze man-
datów karnych lub stosowano pouczenia, a w uzasadnionych przypadkach 
o stwierdzonych naruszeniach informowano właściwe podmioty pozapoli-
cyjne działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach morskich 
i terenach nadmorskich.

Zgodnie z § 22 ust. 1 zarządzenia KGP Nr 1386, załogę jednostki pływa-
jącej stanowi co najmniej dwóch policjantów, posiadających kwalifikacje 
zawodowe do kierowania danego typu jednostką pływającą oraz przeszko-
lenie w zakresie ratownictwa wodnego. Tylko w wyjątkowych przypad-
kach, określonych w § 22 ust. 2, dopuszcza się możliwość, aby członkiem 
takiej załogi był policjant nieposiadających ww. kwalifikacji i przeszkolenia, 
ewentualnie aby służbę w łodzi policyjnej pełnił jeden policjant posiadający 
ww. kwalifikacje i przeszkolenie.

Badanie dokumentacji dotyczącej wybranych służb wykazało, że z wyjąt-
kiem jednej komendy, we wszystkich pozostałych wystąpiły przypadki, 
w których jeden z policjantów wchodzących w skład dwuosobowej załogi 
łodzi policyjnej, nie posiadał ww. kwalifikacji lub przeszkolenia albo nie 
posiadał ani kwalifikacji ani przeszkolenia. W większości przypadków 
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służbę taką pełnili policjanci m.in. w ramach przygotowania do kursy spe-
cjalistycznego i egzaminu na patent żeglarski stermotożysty żeglugi śród-
lądowej. Uzyskanie takiego patentu wymaga odbycia trzymiesięcznej prak-
tyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, 
użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy 
podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych27. W jednym 
przypadku służbę na wodzie z założenia pełniono doraźnie dlatego jeden 
z członków załogi łodzi policyjnej posiadał wymagane kwalifikacje i prze-
szkolenie, a drugi tylko wymagane przeszkolenie. 

Przykłady

W latach 2016–2017 w Referacie Wodnym KMP w Gdańsku, służbę w 111 dwu-
osobowych patrolach wodnych pełnił policjant nieposiadający kwalifikacji 
do kierowania łodziami. Służbę tą pełnił w ramach przygotowania do pełnie-
nia służby stałej, a następnie do kursu specjalistycznego i egzaminu na patent 
żeglarski stermotożysty żeglugi śródlądowej. 

W okresie lipiec–sierpień 2017 r. w KMP w Świnoujściu, służbę w 40 dwu-
osobowych patrolach wodnych pełnił policjant nieposiadający przeszkolenia 
w zakresie ratownictwa wodnego. Służbę tą pełnił w ramach przygotowania 
do kursu specjalistycznego i egzaminu na stopień ratownika wodnego.

W latach 2015–2017 w KPP w Braniewie, służbę w 30 dwuosobowych patro-
lach wodnych objętych badaniem pełniło trzech policjantów, którzy nie posia-
dali kwalifikacji do kierowania łodziami i przeszkolenia w zakresie ratownic-
twa wodnego. Służbę tą pełnili w ramach przygotowania do kursu specjali-
stycznego.

Spośród 22 patroli wodnych zrealizowanych przez KPP w Pucku w łodzi poli-
cyjnej, w jednym przypadku jednoosobowo pełnił służbę policjant posiada-
jący kwalifikacje do kierowania i przeszkolenie w zakresie ratownictwa wod-
nego, w dwóch przypadkach pełnił on służbę wspólnie z przedstawicielem 
Państwowej Straży Rybackiej. W pozostałych przypadkach służba pełniona 
była w patrolach dwuosobowych, w których jeden z policjantów posiadał ww. 
wymagane kwalifikacje i przeszkolenie, a drugi posiadał tylko przeszkolenie. 

5.3. Współdziałanie Policji wodnej z innymi podmiotami
Policja wodna, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie 
na obszarach wodnych oraz § 5 pkt 6, § 6 pkt 10 i § 8 ust. 2 pkt 8 zarzą-
dzenia KGP Nr 1386, współdziałała z podmiotami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich 
oraz uczestniczyła w działaniach profilaktycznych w zakresie zapobiega-
nia wypadkom na tych obszarach. W skontrolowanych komendach, w któ-
rych Policja wodna, z powodu niewystarczających sił i środków, w ograni-
czonym zakresie pełniła służbę na wodzie, również w niewielkim stopniu 
korzystano z dopuszczonej przez § 12 ust ww. zarządzenia możliwości peł-
nienia służby wspólnie z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych. 

27  Stosownie do § 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 
2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej 
(Dz. U. poz. 1686, ze zm.).
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Przepływ informacji pomiędzy SAR i Policją nie umożliwił współdziałania 
podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych na akwenach morskich. 

5.3.1.   Współdziałanie z innymi podmiotami w podejmowaniu 
działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na wodach morskich i terenach nadmorskich

Zakres i intensywność współdziałania Policji wodnej z innymi podmiotami 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego był zróżnico-
wany. W KMP w Gdańsku i Szczecinie działania te prowadzono stale i w róż-
nych formach, natomiast w pozostałych komendach – doraźnie. Pomimo, 
że Komendant Główny Policji zawarł porozumienia w sprawie współdzia-
łania z: Komendantem Głównym Straży Granicznej28 i Prezesem Zarządu 
Głównego WOPR29, w KPP w Kołobrzegu i w Pucku, które ze względu 
na ograniczone siły i środki zrealizowały niewielka liczbę patroli wodnych, 
w niewielkim stopniu korzystano z możliwości pełnienia służby wspólnie 
z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych (na podstawie § 12 zarzą-
dzenia KGP Nr 1386).

Przykłady

Referat Wodny KMP w Gdańsku w latach 2015–2017 pełnił 218 wspólnych 
służb (patroli), w tym m.in. 77 patroli ze Strażą Graniczną, a w okresie od maja 
do października: 27 patroli z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Mor-
skiego w Gdyni (dalej: „Inspektorat Rybołówstwa Morskiego”), 22 – z Pań-
stwową Strażą Rybacką (dalej: „PSR”), siedem – z Kapitanatem Portu Gdańsk 
i dwa – z WOPR. Ponadto m.in. brał udział w spotkaniach roboczych z ww. 
podmiotami oraz wymieniał informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku 
na wodach i terenach przywodnych, a wspólnie z Miejskim WOPR w Gdańsku 
i Gdańskim Ośrodkiem Sportu w Gdańsku współdziałał także przy zabezpie-
czeniu imprez masowych. 

Referat Wodny KMP w Szczecinie w latach 2015–2017 pełnił 485 wspólnych 
patroli, w tym m.in. ze Strażą Graniczną (124 patrole, w tym 57 w jednost-
kach pływających Straży Granicznej), z Urzędem Morskim, PSR, Strażą Miej-
ską (176 patroli) i Szczecińskim WOPR. Ponadto m.in. prowadził wspólnie 
ze Strażą Graniczną akcje ratownicze i poszukiwawcze, a także uczestniczył 
we wspólnych szkoleniach z WOPR w zakresie współdziałania i udzielania 
pierwszej pomocy.

Policja wodna w KPP w Kołobrzegu przeprowadziła tylko 18 wspólnych patroli 
z WOPR z wykorzystaniem łodzi WOPR (w tym: 10 w 2016 r. i osiem w 2017 r.), 
mimo że w 2017 r. i przez część sezonu w 2016 r. nie mogła realizować patroli 
wodnych w łodzi policyjnej z powodu jej awarii (łódź była wykorzystywana 
jedynie przez 31 dni w ciągu trzech miesięcy). 

28  Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 
17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej (Dz. Urz. KGP Nr 11, 
poz. 58).

29  Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zarządu Głównego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte w Warszawie dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach 
przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 106).

Współdziałanie z innymi 
podmiotami

Niewielka ilość 
wspólnych patroli
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Policja wodna w KPP w Pucku przeprowadziła w 2015 r. jedynie trzy wspólne 
patrole, z czego dwa z PSR na wodach Zatoki Puckiej w łodzi policyjnej oraz 
jeden patrol na Morzu Bałtyckim w łodzi Straży Granicznej, wspólnie z Inspek-
toratem Rybołówstwa Morskiego, mimo że w okresie objętym kontrolą poli-
cjanci przeprowadzili jedynie 20 samodzielnych patroli wodnych (bez udziału 
podmiotów pozapolicyjnych). 

Podmioty pozapolicyjne realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku na wodach morskich i terenach przywodnych zgłosiły uwagi 
dotyczące współpracy i współdziałania z Policją wodną30.

Przykłady

Zdaniem Komendy Wojewódzkiej PSR w Szczecinie zasadnym jest zwiększe-
nie wspólnych działań patrolowych z Referatem Wodnym KMP w Szczecinie, 
w szczególności dotyczących prewencji. 

W ocenie Szczecińskiego WOPR gwałtowny wzrost użytkowników wód – sta-
nowiących około ¼ obszaru miasta – jest nieproporcjonalny do sił i środków 
przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na wodach i wska-
zuje na konieczność powołania w Szczecinie komisariatu wodnego Policji. 

Według Prezydenta Miasta Szczecin, pomimo bardzo dobrej współpracy z Poli-
cją, istnieje konieczność wzmocnienia organizacyjnego i kadrowego Referatu 
Wodnego KMP w Szczecinie. Zdaniem Straży Granicznej wskazana byłaby więk-
sza ilość wspólnych szkoleń na akwenach dotyczących ratownictwa i współ-
działania obu służb.

Kapitan Portu Świnoujście wskazał, że braki kadrowe w Policji wodnej w KMP 
w Świnoujściu (tylko jedna osoba z uprawnieniami do prowadzenia łodzi 
policyjnej), spowodowały znaczne ograniczenie we współpracy na wodzie. 
Ponadto wskazał, że istnieje potrzeba rozwijania współpracy nie tylko pod-
czas sezonu letniego, ale także w pozostałych miesiącach roku.

Wójt Gminy Ustronie Morskie zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby 
policjantów w okresie letnim, ponieważ skala i działalność KPP w Kołobrzegu 
i ratowników WOPR jest niewystarczająca w stosunku do zagrożeń wynikają-
cych ze zwiększonej liczby turystów.

Z informacji uzyskanej od SAR wynika, że współpraca z Policją podczas akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych ograniczała się do pomocy w przeszukiwaniu 
brzegu. SAR nie posiadała informacji o dostępnych siłach i środkach Policji 
wodnej. Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bez-
pieczeństwie morskim31, przy poszukiwaniu i ratowaniu osób, ze służbą SAR 
współdziałają jednostki organizacyjne Marynarki Wojennej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne jed-
nostki będące w stanie udzielić pomocy. Współdziałanie polega w szczególno-
ści na udzielaniu niezbędnej pomocy, zgodnie z Planem SAR.

Z informacji uzyskanej od SAR wynika, że poza Policją, pozostałe podmioty 
wydzieliły jednostki pływające do współdziałania podając ich rodzaj, możli-
wości oraz reżimy gotowości, które zostały ujęte w załączniku do Planu SAR. 

30  Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie informacji dotyczących oceny współpracy, 
uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK.

31  Dz. U. z 2018 r. poz. 181.
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Ponadto zdaniem SAR przydatnym byłoby zaimplementowanie zasad operacyj-
nych funkcjonujących pomiędzy SAR a Marynarką Wojenną i Morskim Oddzia-
łem Straży Granicznej, do współpracy z Policją, polegających na codziennym 
informowaniu się oficerów dyżurnych o dostępnych siłach i środkach.

W przypadku wystąpienia do Policji podmiotów odpowiedzialnych 
za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, o współpracę przy 
opracowaniu przez nie analiz stanu zagrożenia na obszarach wodnych, Poli-
cja podejmowała współpracę, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bez-
pieczeństwie na obszarach wodnych. Komendant Powiatowy w Braniewie 
sam inicjował taką współpracę, przekazując tym podmiotom informacje 
o miejscach, w których występuje zagrożenie.

5.3.2.  Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie 
zapobiegania wypadkom na wodach i terenach przywodnych

Policja wodna prowadziła działania profilaktyczne w zakresie zapobiega-
nia wypadkom na wodach i terenach przywodnych. W 2017 r. policjanci 
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad 
wodą”, zorganizowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczo-
ści i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Sta-
siaka na lata 2016 i 2017”, pod patronatem honorowym Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Bezpośrednimi adresatami działań Policji 
wodnej była młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządza-
jący wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, 
a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej 
i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczyn-
kowe itp.). W ramach akcji m.in. zorganizowano spotkania informacyjno-
-edukacyjne na temat właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad 
bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania i uprawiania sportów wod-
nych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także prowadzono 
kontrole szlaków wodnych, jednostek pływających oraz kąpielisk.

W latach 2015–2016 r. policjanci podejmowali także działania w ramach 
lokalnych programów profilaktycznych obejmujących zapobieganie wypad-
kom na wodach i terenach przywodnych.

Przykłady

KMP w Gdańsku zainicjowała program „Bezpieczni wodniacy”, w ramach któ-
rego policjanci Referatu Wodnego uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi i mło-
dzieżą, których celem było propagowanie zasad bezpiecznego korzystania 
z akwenów znajdujących się na terenie Gdańska. Przed okresem wakacyjnym 
i feriami organizowano spotkania z uczniami szkół, na których przedstawiano 
prezentację dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Ponadto policjanci byli zaan-
gażowani w realizowany przez Fundację Gdańską „Program edukacji morskiej’, 
w ramach którego uczyli młodzież szkolną podstaw żeglowania, prowadzili 
pogadanki na temat bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, omawiali zakres 
działalności Policji wodnej i zapoznawali z podstawowymi zagadnieniami doty-
czącymi żeglugi, m.in. przepisami, uprawnieniami i warunkami ich uzyskania, 
zasadami bezpieczeństwa, środkami ratunkowymi i posługiwania się nimi.

Współpraca  
przy opracowaniu  
analiz stanu zagrożenia 
na obszarach wodnych

Działania profilaktyczne



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

40

Policjanci Referatu Wodnego KMP w Szczecinie, w ramach akcji „Wpłyń 
na wyobraźnię swoją i innych” zorganizowanej przez KWP w Szczecinie, pro-
wadzili kampanię informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z wypoczyn-
kiem i kąpielą w miejscach do tego nieprzystosowanych w ramach której m.in. 
przekazywali apteczki do udzielania pierwszej pomocy i tzw. „opaski bezpie-
czeństwa” dla dzieci. W czasie sezonu wakacyjnego w latach 2016–2017 pro-
wadzili akcję „Bezpiecznie nad wodą”, w ramach której prowadzono kontrole 
kąpielisk, szlaków wodnych i jednostek pływających oraz spotkania profilak-
tyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w czasie kąpieli, korzy-
stania ze sprzętu wodnego i zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu 
bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Ponadto policjanci prowadzili doraźne działania profilaktyczne w zakresie bez-
pieczeństwa na wodach i terenach przywodnych na spotkaniach, zajęciach edu-
kacyjnych, piknikach i festynach, m.in. w formie pogadanek, prelekcji, pokazów 
i instruktażu.



ZAŁĄCZNIKI6. 

41

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy działania Policji wodnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich są prawidłowe?

1. Czy organizacja i wyposażenie Policji wodnej umożliwia zapewnienie 
obywatelom bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmor-
skich?

2. Czy Policja wodna właściwie realizuje zadania w zakresie bezpieczeń-
stwa i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich?

3. Czy Policja wodna właściwie współpracuje z podmiotami pozapolicyj-
nymi powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na wodach morskich i terenach nadmorskich?

Kontrolą objęto sześć komend powiatowych (miejskich) Policji realizują-
cych zadania na wodach morskich i terenach nadmorskich.

Kryteria określone w art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, tj. legalność, gospodarność, 
rzetelności i celowości.

Lata 2015–2017 (3 kwartały) oraz działania wcześniejsze i późniejsze, 
mające związek z działaniami podjętymi w ww. okresie. Czynności kontro-
lne przeprowadzono w okresie od 2 listopada 2017 r. do 2 lutego 2018 r.

W ramach przeprowadzonej kontroli, na podstawie art. 29 pkt 2 lit f ustawy 
o NIK, pobierano informacje, wyjaśnienia i dokumenty w:

•	 Komendzie Głównej Policji w zakresie: 
−	 organizacji komisariatów wodnych Policji oraz liczby utonięć 

odnotowanych na terenie ich działania,
−	 kryteriów tworzenia i organizacji Policji wodnej, mierników 

i zakładanych rezultatów, oceny efektywności i skuteczności działań 
oraz sprawozdawczości z działań Policji wodnej,

−	 kwalifikacji do kierowania łodziami policyjnymi;

•	 Komendach Wojewódzkich w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie w zakresie:
−	 organizacji i wydatków Policji wodnej, jej wyposażenia w urządzenia 

i sprzęt specjalistyczny, stanu technicznego obiektów budowlanych 
oraz przeprowadzonych kontroli i audytów,

−	 utworzenia i organizacji Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku;

•	 Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku w sprawie opracowania 
charakterystyk akwenów;

•	 Urzędzie Morskim w Gdyni w zakresie kwalifikacji zawodowych 
policjantów do kierowania łodziami policyjnymi;

•	 Urzędach Morskich, SAR, Placówce Straży Granicznej w Szczecinie, 
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, 
Straży Miejskiej w Szczecinie, Szczecińskim WOPR, Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku, Urzędzie Miasta Szczecin, Urzędzie Miasta Świnoujście, 
Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Urzędzie Gminy Kołobrzeg, Urzędzie 
Gminy Ustronie Morskie, Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, 
 
 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 
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Urzędzie Gminy Braniewo, Gdańskim Ośrodku Sportu, w zakresie stanu 
bezpieczeństwa i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich 
oraz współpracy i współdziałania z Policją wodną;

•	 Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku i Miejskim WOPR 
w Gdańsku, w zakresie współpracy i współdziałania z Policją wodną;

•	 Urzędzie Miejskim w Gdańsku w sprawie realizacji zadań wynikających 
z przepisów ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych.

Kontrola pt. „Działania Policji wodnej na wodach morskich i terenach 
nadmorskich” (P/17/065) została podjęta z inicjatywy własnej NIK. 
Poprzedziły ją analizy przedkontrolne prowadzone dla zidentyfikowa-
nych obszarów (problemów) związanych z organizacją Policji wodnej. 
Doboru jednostek do kontroli dokonano w sposób celowy, wybierając 
komendy, w których utworzono stałe komórki organizacyjne Policji wod-
nej (KMP w Szczecinie i KMP w Gdańsku) oraz cztery, w których funkcjona-
riusze Policji sezonowo wykonują zadania Policji wodnej na wodach mor-
skich i terenach nadmorskich (KMP w Świnoujściu, KPP w Kołobrzegu, KPP 
w Pucku i KPP w Braniewie).

Wyniki kontroli przedstawiono w sześciu wystąpieniach pokontrolnych. 
W czterech wystąpieniach sformułowano ogółem sześć wniosków pokon-
trolnych. Nie formułowano wniosków pokontrolnych do Komendanta Miej-
skiego Policji w Gdańsku w związku z likwidacją Referatu Wodnego KMP 
w Gdańsku i przejęciem jego zadań przez Komisariat Wodny Policji w Gdań-
sku utworzony w strukturze KWP w Gdańsku. Kierownicy jednostek kon-
trolowanych nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych. Z informa-
cji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że zrealizowano jeden wniosek oraz podjęto działania w celu reali-
zacji pięciu wniosków. 

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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W kontroli uczestniczyły trzy Delegatury NIK. 32 33 34

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.
Delegatura NIK 

w Gdańsku

Komenda Miejska 
Policji w Gdańsku

Wojciech Siwek,
Zbigniew Pakuła

O32

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Pucku

Leszek Gurski,
Michał Biedrawa  

(p.o. Komendanta), 
Piotr Bolin

O

2.
Delegatura NIK 

w Szczecinie

Komenda 
Miejska Policji 
w Szczecinie

Piotr Makuch,  
Wiesław Tyl,

Jacek Wolf
P33

Komenda 
Miejska Policji 
w Świnoujściu

Dorota Zawłocka, 
Andrzej Zakrzewski, 

Remigiusz Mysza
O

Komenda 
Powiatowa Policji 

w Kołobrzegu

Dariusz Hoc,  
Waldemar Trzciński

O

3.
Delegatura NIK 

w Olsztynie

Komenda 
Powiatowa Policji 

w Braniewie

Tadeusz Telenga, 
(p.o. Komendanta), 

Krzysztof Pytlarczyk, 
(p.o. Komendanta), 

Edward Szydłowski,
Krzysztof Pytlarczyk, 

(p.o. I zastępcy 
Komendanta),  

Grzegorz Sieński

PN34

32  Ocen opisowa.
33  Ocena pozytywna.
34  Ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Główne zadania, organizacja i zakres uprawnień Policji zostały określone 
w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, 
ze zm.). Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeń-
stwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywa-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1).

Do jej podstawowych zadań, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji, należą 
m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-
chami naruszającymi te dobra, inicjowanie i organizowanie działań mają-
cych na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zja-
wiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywa-
nie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także kontrola 
przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych 
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. 
Jednym z podstawowych zadań Policji jest również ochrona bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego 
korzystania (art. 1 ust. 2 pkt 2).

W myśl art. 5 ust.1 ustawy o Policji, centralnym organem administracji rzą-
dowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzy-
mania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Główny 
Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komen-
dant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji 
(art. 5 ust. 2). Na obszarze województwa organami administracji rządowej 
w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o policji są (zgodnie 
z art. 6 ust. 1): wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Poli-
cji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działa-
jący w imieniu własnym, a ponadto komendant powiatowy (miejski) Policji 
oraz komendant komisariatu Policji.
Komendant Główny Policji określa m.in.: szczegółowe zasady organizacji 
i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyj-
nych Policji, metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby 
policyjne w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podsta-
wie ustawy oraz programy szkoleń zawodowych policjantów (art. 7 ust. 1 
ustawy o Policji), natomiast właściwość terytorialną komisariatów Policji 
określa na terenie swojego działania komendant wojewódzki Policji (art. 7 
ust. 2).

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Policji określił Komendant 
Główny Policji w zarządzeniu Nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów 
i innych jednostek organizacyjnych Policji, którego tekst jednolity został 
ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji 
z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. KGP poz. 50, ze zm.). W rozdziale 2 tego 
zarządzenia „Szczegółowe zasady organizacji” uregulowano m.in. strukturę 
organizacyjną oraz sposób ustalenia struktury etatowej wraz z określeniem 
normatywu etatowego (§ 13 i § 15), a także określono układ i wzajemne 

Uwarunkowania prawne

Zadania Policji

Organy administracji 
rządowej właściwe 

w sprawach 
bezpieczeństwa 

i porządku publicznego

Kompetencje dotyczące 
organizacji Policji

Struktura organizacyjna
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zależności między poszczególnymi komórkami oraz stanowiskami, wska-
zując hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostkach Policji.
Zgodnie z § 14 ust.1 zarządzenia KGP Nr 1041, w komendach powiato-
wych (miejskich) Policji komórki tworzy się jako: wydział, referat, ogniwo, 
posterunek Policji, rewir dzielnicowych, kancelarię, zespół, podzespół i jed-
noosobowe stanowisko (pkt 3), natomiast w komisariatach Policji – jako: 
wydział, referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół 
i jednoosobowe stanowisko (pkt 4).

Kompetencje Policji regulują przepisy zawarte w rozdziale 3 ustawy o Poli-
cji. W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wyko-
nuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i admi-
nistracyjno-porządkowe w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw i wykroczeń, poszukiwania osób ukrywających się przed orga-
nami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwania osób, które 
na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca 
ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia 
lub wolności (art. 14 ust. 1).

Uprawnienia, jakie przysługują policjantom przy wykonywaniu powyż-
szych czynności określone zostały w art. 15 ust. 1 ustawy o Policji. Należą 
do nich, m.in. prawo: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamo-
ści; zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepi-
sach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; zatrzymywania osób 
pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu 
opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie 
powróciły do niego; zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywi-
sty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla 
mienia; dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości 
bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach 
transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnio-
nego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; żąda-
nia niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz zwracania się o nie-
zbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak 
również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie 
doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów na morzu teryto-
rialnym, morskich wodach wewnętrznych, wodach śródlądowych i tere-
nach przywodnych, w tym organizację i sposób pełnienia tej służby, okre-
ślone zostały w zarządzeniu Nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 
17 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 71, ze zm.), wydanym 
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji.

W § 2 zarządzenia KGP Nr 1386 zawarto słowniczek, w którym zdefinio-
wano podstawowe pojęcia odnoszące się do użytych w zarządzeniu okre-
śleń, takie jak:

Kompetencje Policji

Uprawnienia  
policjantów

Organizacja  
Policji wodnej
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1) komisariat wodny Policji – komisariat specjalistyczny Policji właściwy 
w sprawach prewencji na wodach i terenach przywodnych;

2) komórka wodna Policji – komórka organizacyjna Policji właściwą 
w sprawach prewencji na wodach i terenach przywodnych;

3) organizacja służby – zespół czynności polegających w szczególno-
ści na analizowaniu i planowaniu służby, przygotowaniu policjantów 
do służby, w tym ich rozmieszczeniu w terenie oraz koordynacji i nad-
zoru wykonywania tej służby w celu realizacji zadań ustawowych Policji 
na wodach i terenach przywodnych;

4) akwen – każdy dowolnie określony fragment powierzchni wodnej;
5) teren przywodny – obszar lądu graniczący z akwenem i nierozdzielnie 

z nim związany, określony przez policjanta odpowiedzialnego za orga-
nizację służby na wodach i terenach przywodnych w charakterystyce, 
o której mowa w pkt 4.

Zgodnie z § 3 zarządzenia KGP Nr 1386, na wodach i terenach przywodnych 
służbę pełnią policjanci komisariatów wodnych Policji, komórek wodnych 
Policji (w tym referatów) oraz wyznaczeni z innych jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji.

W myśl § 5 zarządzenia Nr KGP 1386, komendant właściwej terytorial-
nie jednostki organizacyjnej Policji odpowiada za prawidłową organizację 
służby na wodach i terenach przywodnych, w tym m.in. za: opracowywa-
nie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby 
na wodach i terenach przywodnych, określanie celów służby na wodach 
i terenach przywodnych oraz wskazywanie sposobu ich realizacji; sporzą-
dzanie grafików służby policjantów wyznaczonych do pełnienia służby 
na wodach i terenach przywodnych, współpracę i określenie zakresu współ-
działania jednostki organizacyjnej Policji z innymi podmiotami w podejmo-
waniu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na wodach 
i terenach przywodnych.

Zadania policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych 
zostały określone w § 6 zarządzenia KGP Nr 1386 i należą do nich w szcze-
gólności:
1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
2) zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpie-

czeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach 
i terenach przywodnych;

3) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymywanie 
sprawców, w tym w szczególności naruszających przepisy w zakresie:
a) ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii,
b) bezpieczeństwa w żegludze,
c) bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających 

sporty wodne;

4) zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;

5) poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów pochodzących z prze-
stępstw lub użytych do ich popełnienia oraz których posiadanie jest 
zabronione;

Zadania  
Policji wodnej
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6) zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi 
i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także w miejscach usuwania jego skut-
ków;

7) zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk 
żywiołowych;

8) szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do tych 
zbiorników;

9) kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywod-
nych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas ich trwania;

10) współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpie-
czeństwa i porządku, ratownictwa na wodach oraz ekologii;

11) w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie prac podwodnych 
w zakresie czynności procesowych.

Do przemieszczania patroli pomiędzy miejscami zagrożonymi na wodach 
służy, zgodnie z § 21 ust. 2 zarządzenia KGP Nr 1386, jednostka pływa-
jąca, której załogę stanowi co najmniej dwóch policjantów, posiadających 
kwalifikacje zawodowe do kierowania danego typu jednostką pływającą 
oraz przeszkolenie w zakresie ratownictwa wodnego (§ 22 ust. 1). Tylko 
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość pełnienia służby 
w składzie odbiegającym od określonego wyżej (§ 22 ust. 2), w tym przy 
użyciu skuterów wodnych (§ 22 ust. 3).

Zarządzenie KGP Nr 1386 sankcjonuje możliwość współdziałania Policji 
z przedstawicielami innych podmiotów, mających w zakresie swoich właści-
wości podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w obszarze 
wód i terenów przywodnych (§ 12). Współpracę taką Komendant Główny 
Policji dopuszczał również we wcześniejszym okresie35.

Przykład współpracy stanowi Porozumienie pomiędzy Komendantem 
Głównym Policji a Prezesem Zarządu Głównego WOPR zawarte w Warsza-
wie dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych36.

Ścisła współpraca Policji z WOPR ma miejsce w obszarach:
1) ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych i w kąpie-

liskach morskich;
2) podejmowania akcji ratowniczych w celu ratowania mienia oraz środo-

wiska naturalnego;
3) prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad 

wodą oraz organizowania akcji informacyjnych na temat zagrożeń śro-
dowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia wód;

35  Zarządzenie Nr 841 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych 
(Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 68).

36  Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 106.
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4) prowadzenia rozpoznania w zakresie zmian ukształtowania brzegów, 
nurtów i dna akwenów w celu określenia warunków kąpieli, nawigacji 
i miejsc niebezpiecznych;

5) kontrolowania jednostek pływających, jak i kąpielisk, w zakresie wypo-
sażenia technicznego w odpowiednią ilość środków ratunkowych oraz 
w zakresie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi;

6) ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń i przestępstw na wodach 
i terenach przywodnych;

7) prowadzenia szkoleń ze znajomości obowiązujących przepisów 
na wodach i ratownictwa wodnego.

Współpraca Policji z organami administracji wynika także z innych prze-
pisów, m.in. z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482). 
W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wod-
nych – zapewnienie bezpieczeństwa na tych obszarach polega w szczegól-
ności na dokonaniu, we współpracy z Policją i działającymi na danym tere-
nie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym 
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa 
osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawia-
nia sportu lub rekreacji. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wod-
nym należy, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy, do zadań własnych gminy.

Ustawa o bezpieczeństwie morskim przewiduje współdziałanie m.in. Poli-
cji z SAR podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych (art. 117 i 118). 
Zgodnie z art. 114, kto uzyska wiadomość o zagrożeniu życia ludzkiego 
na morzu, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym SAR, orga-
nów administracji morskiej, jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicz-
nej, Państwowej Straży Pożarnej lub Policji.

Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. 
w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. 
KGP poz. 8), Komendant Główny Policji określił metody i formy prowadze-
nia sprawozdawczości realizowanej przy wykorzystaniu SESPol oraz spra-
wozdawczości niejawnej Policji. Sprawozdawczość prowadzona w SESPol 
obejmuje, zgodnie z § 3 zarządzenia, zestawienia i informacje sprawoz-
dawcze z wyjątkiem zestawień sprawozdawczych zawierających informa-
cje niejawne. Zakres danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych 
w SESPol został określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Obowiązujące z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. zarządzenie Nr 3 było 
poprzedzone zarządzeniem Nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 
19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczo-
ści oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 142).

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o Policji służbę w Poli-
cji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej 
wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psy-
chiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dys-
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cyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający 
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mianowanie lub powołanie 
na stanowisko służbowe, zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o Policji, jest uzależ-
nione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określo-
nych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji. Warunkiem 
uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na stano-
wisko służbowe jest ukończenie przez policjanta:
1) szkolenia zawodowego podstawowego;
2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych;
3) Wyższej Szkoły Policji.

Szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji określił Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w rozporządzeniu z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 877, 
ze zm.). W myśl § 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia szkolenia zawodowe dla 
policjantów prowadzi się w systemie stacjonarnym, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach Komendant Główny Policji może zezwolić na odby-
cie przez policjanta szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego. 
Szkolenia te prowadzone są na podstawie rocznego planu szkoleń jed-
nostki szkoleniowej, zatwierdzonego przez kierownika komórki organiza-
cyjnej właściwej w sprawach szkolenia KGP, w terminie do 10 grudnia roku 
poprzedzającego realizację szkoleń (§ 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia).

Celem doskonalenia zawodowego jest w szczególności nabywanie, aktu-
alizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodo-
wych policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czyn-
ności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, 
w tym uprawnień instruktorskich. Zgodnie z § 49 rozporządzenia doskona-
lenie policjantów organizowane jest jako doskonalenie centralne, lokalne 
bądź zewnętrzne. Doskonalenie centralne prowadzone jest w formie kur-
sów specjalistycznych oraz innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć 
(§ 50 ust. 1).

Na podstawie § 54 ust. 1 ww. rozporządzenia Komendant Głównego Policji 
wprowadził m.in. Program kursu specjalistycznego dla policjantów prowa-
dzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych (Decyzja 
Nr 468 z dnia 21 lipca 2008 r.37), Program kursu specjalistycznego dla poli-
cjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych (Decy-
zja Nr 869 z dnia 5 grudnia 2007 r.38) oraz Program kursu specjalistycznego 
dla policjantów – kandydatów na nurków (Decyzja Nr 909 z dnia 11 grud-
nia 2007 r.39).

Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu pań-
stwa (art. 13 ust. 1 ustawy o Policji). 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, będący dysponentem części 
budżetu państwa (cz. 42 – Sprawy wewnętrzne), decyzją z dnia 22 grudnia 

37  Dz. Urz. KGP Nr 14, poz.89
38  Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 182, ze zm.
39  Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 5.
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2015 r.40 ustanowił Komendanta Głównego Policji dysponentem środków 
budżetu państwa drugiego stopnia, bezpośrednio podległego dysponentowi 
części (§ 1 pkt 1 lit. a decyzji). Na mocy § 2 decyzji, dysponentami środ-
ków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległymi Komendantowi Głów-
nemu Policji, ustanowieni zostali: Komendant Stołeczny Policji i komen-
danci wojewódzcy Policji oraz komendanci szkół Policji w Katowicach, Pile 
i Słupsku, a także komendant CSP w Legionowie.

W okresie objętym kontrolą zadania Policji wodnej określone w zarzą-
dzeniu KGP Nr 1386 realizowały cztery specjalistyczne komisariaty 
wodne w: Warszawie41, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (funkcjonujące 
w strukturze właściwych Komend Wojewódzkich Policji) oraz sześć stałych 
komórek wodnych działających na terenie czterech województw: zachod-
niopomorskiego – w Szczecinie, pomorskiego – w Gdańsku, warmińsko-
-mazurskiego – w Olsztynie i kujawsko-pomorskiego – w: Bydgoszczy, Toru-
niu i Włocławku, komórki nieetatowe Policji wodnej oraz funkcjonariusze 
czasowo wyznaczeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji. 

Na terenach nadmorskich funkcjonują trzy komendy wojewódzkie Poli-
cji (w Szczecinie, Gdańsku oraz Olsztynie) oraz 19 komend powiatowych 
(miejskich) Policji, w tym dziewięć w województwie zachodniopomorskim, 
osiem w województwie pomorskim i dwie w województwie warmińsko-
-mazurskim.

Zadania Policji wodnej na wodach morskich i terenach nadmorskich reali-
zowały: dwa Referaty Wodne funkcjonujące w strukturze Wydziałów 
Prewencji KMP w: Gdańsku i Szczecinie (stałe wodne komórki organiza-
cyjne Policji) oraz cztery sezonowe nieetatowe komórki organizacyjne, 
w tym: Ogniwa Wodne KPP w Pucku i KMP w Gdyni, Zespoły Wodne KPP 
w Nowym Dworze Gdańskim i KPP w Kołobrzegu. Ponadto w pięciu komen-
dach powiatowych (miejskich) Policji w: Świnoujściu, Policach, Goleniowie, 
Kamieniu Pomorskim i Elblągu, zadania Policji wodnej na wodach mor-
skich i terenach nadmorskich realizowali funkcjonariusze czasowo wyzna-
czeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji. W pozostałych 
komendach funkcjonujących na terenach nadmorskich, nie utworzono 
struktur Policji wodnej bądź, jak w przypadku KPP w Wejherowie, dzia-
łaniami funkcjonującej w komendzie struktury Policji wodnej nie objęto 
obszarów morskich. Wskutek likwidacji Referatu Wodnego KMP Gdańsku 
z dniem 16 października 2017 r., w strukturze KWP w Gdańsku utworzono 
specjalistyczny Komisariat Wodny Policji w Gdańsku. 

Zgodnie z przepisami zarządzenia KGP Nr 1041, normatyw etatowy dla 
komisariatu specjalistycznego wynosi 15, a dla referatu – osiem. 

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zadania Policji wodnej realizowało:

 − ośmiu policjantów zatrudnionych w Referacie Wodnym KMP w Szcze-
cinie;

40  Decyzja Nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2015 r. poz. 1, ze zm.).

41  Komisariat Rzeczny Policji. 
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 − do realizacji zadań Policji wodnej wyznaczono w: Ogniwie Wodnym 
KPP w Pucku – czterech policjantów, Ogniwie Wodnym KMP w Gdyni 
– trzech policjantów, Zespole Wodnym KPP w Nowym Dworze Gdań-
skim – dwóch policjantów, Zespole Wodnym KPP w Kołobrzegu – pięciu 
policjantów;

 − do realizacji zadań Policji wodnej wyznaczono w: KMP w Świnouj-
ściu, KMP w Koszalinie, KPP w Policach i KPP w Kamieniu Pomorskim 
– po dwóch policjantów, w KPP w Goleniowie – czterech policjantów, 
w KPP w Braniewie – sześciu policjantów, a w KMP w Elblągu – dzie-
więciu Policjantów. 

W Referacie Wodnym KMP w Gdańsku, do dnia jego likwidacji, tj. 16 paź-
dziernika 2017 r., zatrudnionych było 13 policjantów.

Dla porównania stan zatrudnienia na 31 grudnia 2017 r. w Komisariacie 
Rzecznym w Warszawie wynosił 59 etatów, Komisariacie Wodnym Poli-
cji w Krakowie – 17 etatów, Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu – 18 
policjantów, a Komisariacie Wodnym Policji we Wrocławiu i Komisariacie 
Wodnym Policji w Gdańsku – po 14 policjantów. 

Jednostką szkoleniową Policji właściwą w sprawach służby na wodach 
i terenach przywodnych jest CSP w Legionowie, która jako jedyna w kraju 
kształci policjantów w tym zakresie. CSP prowadzi działalność dydaktyczną 
w trzech placówkach: w Legionowie, gdzie mieści się siedziba kierownic-
twa szkoły, w Sułkowicach oraz w Kalu, w którym są prowadzone kursy dla 
policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przy-
wodnych. Baza szkoleniowa Policji w Kalu znajduje się nad jeziorem Świę-
cajty na Mazurach, w której policjanci doskonalą swoje umiejętności m.in. 
na kursach stermotorzystów i płetwonurków. 

Od 2007 r. szkolenie policjantów służby wodnej realizuje Zakład Szkoleń 
Specjalnych CSP w Kalu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z zakresu 
pływania, ratownictwa wodnego, nurkowania i pomocy przedmedycznej. 
Do dyspozycji słuchaczy CSP pozostają m.in. łodzie motorowe oraz sku-
tery wodne. Łodzie wyposażone są w nowoczesne silniki i wysokiej klasy 
sprzęt nawigacyjny: GPS, radar i kamerę termowizyjną. Prowadzone przez 
CSP szkolenia ukierunkowane są na kształcenie umiejętności, a ich program 
zawiera elementy z zakresu ratownictwa wodnego i ekologii:

 − ochrona bezpieczeństwa ludzi;
 − zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłó-

cającym bezpieczeństwo i porządek na wodach i terenach przywodnych;
 − wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

w szczególności naruszających przepisy w zakresie: ochrony przyrody, 
środowiska naturalnego i ekologii;

 − zapewnienie bezpieczeństwa w żegludze oraz bezpieczeństwa osób pły-
wających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;

 − ujmowanie na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń;
 − poszukiwanie osób zaginionych oraz przedmiotów pochodzących z prze-

stępstwa lub użytych do jego popełnienia;
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 − zapewnianie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi 
i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska naturalnego, a także przy usuwaniu ich skutków;

 − zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;
 − zapewnianie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywio-

łowych;
 − szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających 

do nich;
 − organizacja zabezpieczeń imprez masowych i turystycznych na wodach 

i terenach przywodnych;
 − współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie 

ratownictwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach oraz eko-
logii;

 − prowadzenie oględzin miejsca zdarzenia w wodach.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, 
ze zm.).

3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywają-
cych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1121, 
ze zm.).

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz.1566, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 181).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywa-
nia szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 
(Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm.).

8. Zarządzenie Nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 
2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz 
systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 142) – obowią-
zywało do 30 grudnia 2016 r.

9. Zarządzenie Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli za-
rządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 80, ze zm.).

10. Zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. 
w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji 
(Dz. Urz. KGP poz. 8, ze zm.).

11. Zarządzenie Nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. 
w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych 
Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP poz. 29, 
ze zm.).

12. Zarządzenie 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 Policji, któ-
rego tekst jednolity został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia 
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. KGP 
poz. 50, ze zm.).

13. Zarządzenie Nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 
2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów 
pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP 
z 2013 r. poz. 71, ze zm.).

14. Decyzja Nr 869 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. 
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonu-
jących zadania na wodach i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 23, 
poz. 182, ze zm.).
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15. Decyzja Nr 909 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2007 
r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów – kan-
dydatów na nurków (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 1, poz.5.).

16. Decyzja Nr 468 Komendanta Głównego Policji z dnia z dnia 21 lipca 
2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów 
prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycz-
nych (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 89).

17. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem 
Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
zawarte w Warszawie dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie współdzia-
łania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach 
i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 106).

18. Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania 
Policji i Straży Granicznej (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 58).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
9. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10. Senacka Komisja Infrastruktury
11. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14. Komendant Główny Policji
15. Komendanci Wojewódzcy Policji w Szczecinie, w Gdańsku i w Olsztynie
16. Starostowie powiatów nadmorskich i prezydenci miast na prawach 

powiatu położonych nad obszarami morskimi (wersja elektroniczna)


