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I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/1115/2018 z 3 lipca 2018 r. i nr LGD/147/2018 z 27 sierpnia
2018 r.,

2. Anna Dąbrowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/156/2018 z 11 września 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4 i 87-88)

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk (dalej:
"Komenda Wojewódzka")

Inspektor Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku (dalej:
"Komendant Wojewódzki").

(dowód: akta kontroli str. 5-7)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie w latach 2016-2018 (do 31 sierpnia).

W celu realizacji zadań Policji na wodach i terenach przywodnych w województwie
pomorskim, w październiku 2017 r. utworzono w strukturze Komendy Wojewódzkiej
Komisariat Wodny Policji w Gdańsku, który zasięgiem swojego działania obejmował
m.in. przybrzeżne obszary wodne2 i tereny przywodne (plaże) w granicach
administracyjnych Sopotu. Służbę na tym obszarze zorganizowano dostosowując
posiadane siły i środki do występujących zagrożeń. Opracowano dokumenty
wymagane na potrzeby organizacji służby, tj. charakterystykę akwenu, analizy stanu
bezpieczeństwa i porządku dla celów dyslokacji służby i plany dyslokacji służby,
które w sezonie wakacyjnym, tj. w okresie występowania na ww. obszarach
największych zagrożeń, zakładały codzienne pełnienie służby w jednostkach
pływających Policji na wodach przyległych do granic administracyjnych Sopotu.
W trakcie interwencji policjanci podejmowali prawidłowe działania. Ponadto
współpracowano z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa na tym obszarze,
m.in. pełniąc wspólne służby oraz podejmowano działania profilaktyczne.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.

2 Na potrzeby kontroli, przez ,przybrzeżne obszary wodne' należy rozumieć obszar wód morskich przyległy do plaż w pasie
nieprzekraczającym 1 mili morskiej od linii brzegu.
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Sposób egzekwowania ustanowionych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych
wzdłuż granic administracyjnych Sopotu

1.1. Opracowana 9 września 2014 r. przez Komendę Wojewódzką koncepcja
zakładała utworzenie Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku (dalej: "Komisariat
Wodny")3 po zakończeniu procesu budowy i odbioru obiektów z dniem 1 stycznia
2016 r., poprzez:
- likwidację i wyłączenie z etatu Referatu Prewencji na Wodach i Terenach

Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku (dalej:
"Referat Wodny" wszystkich 14 stanowisk policyjnych,

- utworzenie i włączenie do etatu Komisariatu Wodnego 35 stanowisk policyjnych.
Koncepcja ta została anulowana i zastąpiona koncepcją z 28 września 2017 r., która
zakładała utworzenie Komisariatu Wodnego z dniem 16 października 2017 r.
i włączenie do etatu Komisariatu Wodnego 28 stanowisk policyjnych4.

Z dniem 16 października 2017 r. Komendant Wojewódzki utworzył Komisariat
Wodny w miejsce zlikwidowanego Referatu Wodnego. Zakres terytorialny
Komisariatu Wodnego objął m.in. morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej
i tereny przywodne, w tym plaże znajdujące się wzdłuż granic administracyjnych
Sopotu i obszary wodne wzdłuż tych plaż5. Uzasadnieniem dla utworzenia ww.
Komisariatu był nie w pełni zadowalający stan bezpieczeństwa na obszarze
województwa pomorskiego, w tym m.in. wzrost w 2016 r. liczby utonięć w stosunku
do 2015 r. o 19 (z 37 do 56).

(dowód: akta kontroli str. 18-41 i 967-981)

Z wyjaśnień Komendanta Wojewódzkiego wynika m.in., że:
- wcześniej nie było odpowiednich warunków lokalowych oraz właściwej

infrastruktury (tj. hangarów, suwnic, wyciągarek) do utworzenia komisariatu
specjalistycznego. Koncepcję utworzenia Komisariatu Wodnego opracowano
w 2014 r. i na jej podstawie rozpoczęto w I kwartale 2014 r. proces inwestycyjny
zakończony częściowo w sierpniu 2017 r. - oddano do użytkowania
wybudowany budynek Komisariatu. Do całkowitego zakończenia inwestycji
pozostaje wybudowanie tzw. pomostów pływających do cumowania łodzi
policyjnych, które są uzależnione od wybudowania przez Urząd Morski w Gdyni
nadbrzeża w miejscu planowanego usytuowania pomostów,

3 Koncepcja ta określała obszar działania obejmujący: Zatokę Pucką, Zatokę Gdańską od Cypla Helskiego do granicy
państwa, ij. południka 19°38'26"E, kanaJy portowe w Gdyni i Gdańsku, rzekę Wisłę Gdańską (Martwa Wisła) od
miejscowości Przegalina (długość geograficzna 18°57'D2"E - szerokość geograficzna 54°21'42"N) do linii łączącej
południowy kraniec przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z ujściem kanału Wiślinka, rzekę Wisłę od mostu
w Kiezmarku do ujścia oraz rzeki i zbiomiki wodne powiatu gdańskiego i nowodworskiego.

4 Koncepcja ta określała obszar działania obejmujący wody i tereny przywodne znajdujące się w granicach administracyjnych
Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Gdańskiego, ij. Zatokę Gdańską, rzekę Martwa Wisła na
odcinku od Miejscowości Błotnik do ujścia w Gdańsku Westerplatte, rzekę Wisła Śmiała w całości, rzekę Wisła od 885 km.
(na wysokości Koźliny) do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, kanały portowe i stoczniowe Gdańska, rzekę Motławę wraz
z dopływami, kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy, rzekę Radunia od ujścia w miejscowości Krępiec do Pruszcza Gdańskiego,
rzekę Czama lacha i rzekę Kłodawa.

5 Zasięg obejmuje: morskie wody wewnętrzne (Zatoki Gdańskiej) zamknięte linią podstawową, biegnącą od punktu
o współrzędnych 54°37'32.2DD"N i 18°49'27.8DD"E (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54°22'12.336"N
i 19°2D'5D.373"E (na Mierzei Wiślanej) wraz z terenami przywodnymi, kanały portowe i stoczniowe w Gdańsku i Gdyni,
Kanał Piaskowy i Kanał Śledziowy, rzekę Martwą Wisłę na odcinku od miejscowości Błotnik do ujścia w Gdańsku
Westerplatte, rzekę Wisłę Śmiałą w całości, rzekę Wisłę od 885 km (na wysokości miejscowości Koźliny) do ujścia Wisły do
Zatoki Gdańskiej, rzekę Motławę wraz z odpływami, rzekę Radunię od ujścia w miejscowości Krępiec do Pruszcza
Gdańskiego, rzekę Czamą lachę i rzekę Kłodawę·
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problemy opisane w ww. koncepcji nie wynikały bezpośrednio z zagrożeń
występujących na obszarze Sopotu.

(dowód: akta kontroli str. 80-83)

Komendant Wojewódzki sprawował nadzór nad realizacją zadań przez Komendanta
Miejskiego Policji w Sopocie. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez
Komisariat Wodny sprawował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego. Nadzór nad
prawidłową organizacją służby patrolowej na wodach i terenach przywodnych
w komendach powiatowych (miejskich) województwa pomorskiego realizujących
zadania wynikające z zarządzenia 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 przywodnych6 (dalej: "zarządzenie KGP
nr 1386"), sprawował ekspert z Zespołu Organizacji Służby i Wykroczeń Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej, któremu zadania w tym zakresie przypisano
w zakresie obowiązków (w karcie opisu stanowiska pracy)

(dowód: akta kontroli str. 8-11,42-44,61-62 i 669-676)

Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że w Komendzie Wojewódzkiej nie wyznaczono
formalnie policjanta odpowiedzialnego za koordynację służby na wodach i terenach
przywodnych (zwanego "koordynatorem"), o którym mowa w § 7 zarządzenia KGP
nr 1386. Wyznaczenie koordynatora jest czynnością fakultatywną. Niemniej jednak,
w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organizacji służby, nadzór w tym zakresie
powierzono ww. ekspertowi.

(dowód: akta kontroli str. 1007 i 1010)

W związku z utworzeniem Komisariatu Wodnego wprowadzono 25 etatów
policyjnych, w tym stanowisko Komendanta Komisariatu Wodnego, jednoosobowe
stanowisko do Spraw Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej
oraz 23 stanowiska policyjne w Zespole Prewencji. Z dniem 20 lutego 2018 r.
zmniejszono o jeden etat liczbę stanowisk asystentów.

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 30, 34-40 i 45)

W Komisariacie Wodnym zatrudniony był Komendant Komisariatu Wodnego,
policjant odpowiedzialny za organizację służby na wodach i terenach przywodnych
(na stanowisku specjalisty) oraz funkcjonariusze7 pełniący służbę na wodach
i terenach przywodnych, zatrudnieni w Zespole Prewencji.

(dowód: akta kontroli str. 46-60 i 68)

Z wyjaśnień Komendanta Wojewódzkiego wynika, że w celu osiągnięcia
zakładanego poziomu zatrudnienia prowadzony jest nabór wewnętrzny. W wyniku
takiego naboru w okresie objętym kontrolą uzupełniono jedynie trzy wakaty. Problem
z zapewnieniem odpowiedniej liczby policjantów w Komisariacie Wodnym wynika
z ogólnej tendencji braku kandydatów spełniających wymagania do pracy w Policji.
w tym m.in. także do służby w jednostce specjalistycznej. W związku z potrzebą
obsadzenia dużej ilości wakatów w Policji zintensyfikowano działania promujące
zawód policjanta, min. udział w targach pracy, spotkania z młodzieżą, kolportaż

6 Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 71, ze zm.
7 11 - wg sianu na koniec 2017 r. i 14 - wg sianu na koniec sierpnia 2018 r.
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ulotek promocyjnych, informacje w mediach. Komendant Wojewódzki dodał, że
1 września zatrudniono kolejnego policjanta w Zespole Prewencji.

(dowód: akta kontroli str. 80, 83-85 i 1007-1014)

Komendant Komisariatu Wodnego wyjaśnił, że:
- do służby na wodach i terenach przywodnych znajdujących się w granicach

administracyjnych Sopotu nie wyznaczono na stałe funkcjonariuszy i jednostek
pływających. Dyslokacja w tym rejonie realizowana jest w miarę dostępnych sił
i środków lub też na podstawie zleconych do realizacji zadań;

- braki w zatrudnieniu mogą mieć wpływ na liczbę patroli w danym rejonie, w tym
w granicach administracyjnych Sopotu. W celu zwiększenia ilości służb,
realizowane są wspólne służby patrolowe z podmiotami pozapolicyjnymi, m.in. ze
Strażą Graniczną.

(dowód: akta kontroli str. 1073 i 1075-1076)

Spośród policjantów zatrudnionych w Komisariacie Wodnym w okresie objętym
kontrolą:
- wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie ratownictwa wodnego, stosownie do

wymogu § 22 ust. 1 zarządzenia KGP nr 1386, przy czym trzech, którzy do czasu
przeszkolenia pełnili służby w łodziach policyjnych, pełnili je wspólnie
z policjantami posiadającym kwalifikacje do prowadzenia jednostek pływających
i przeszkolenie w zakresie ratownictwa wodnego,
12 posiadało kwalifikacje wymagane do prowadzenia jednostek pływających,
stosownie do wymogu § 22 ust. 1 zarządzenia KGP nr 1386, a dwóch
policjantów którzy nie posiadali ww. kwalifikacji pełnili służbę w łodziach
policyjnych wspólnie z policjantem posiadającym kwalifikacje do prowadzenia
jednostek pływających i przeszkolenie w zakresie ratownictwa wodnego,
dziewięciu odbyło w Centrum Szkolenia Policji (dalej: "CSP") szkolenie
specjalistyczne dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach
przywodnych. Pięciu policjantów nie odbyło takich szkoleń, przy czym we
wrześniu 2018 r. na to szkolenie jednego policjanta skierowano, a czterech
zgłoszono;
ośmiu policjantów odbyło w CSP kurs specjalistyczny dla policjantów
prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych,
a dwóch zgłoszono na ten kurs we wrześniu 2018 r.
sześciu zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
kwalifikowanej, a sześciu zostanie zgłoszonych do przeszkolenia w tym zakresie
w 2019 r.

Szkolenia specjalistyczne w CSP realizowane są na poziomie centralnym,
w związku z czym zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane są w wyznaczonym
terminie, lj. do 30 września każdego roku.

(dowód: akta kontroli str. 68-70,1008,1015-1069,1073 i 1076-1110)

Stosownie do § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia zarządzenia KGP nr 1386 doraźnie
dopuszcza się możliwość pełnienia służby w jednostce pływającej przez policjanta,
który nie posiada kwalifikacji zawodowych do kierowania danego typu łodzią lub
przeszkolenia w zakresie ratownictwa wodnego.
Z wyjaśnień Komendanta Komisariatu Wodnego wynika, że pełnienie służby
w jednostkach pływających bez kwalifikacji zawodowych do kierowania łodzią
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oraz bez przeszkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, wynikało z potrzeb służby
oraz konieczności odbycia praktyki wymaganej do uzyskania kwalifikacji do
kierowania łodzią8.

(dowód: akta kontroli str. 1073 i1076-1077)

W okresie objętym kontrolą Komisariat Wodny wyposażony był m.in. w następujący
specjalistyczny sprzęt transportowy:
- dwie łodzie hybrydowe kategorii R-19,
- cztery łodzie hybrydowe i jedną laminat, kategorii R-2,
- sanie lodowe,
- sześć przyczep podłodzi owych do łodzi kategorii R-2,
- samochód przystosowany do ciągnięcia przyczepy podłodziowej,

Brak było przyczep do transportu łodzi kategorii R-1, przysługujących zgodnie
z załącznikiem nr 2 pkt 2 do zarządzenia KGP nr 9 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek
organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy10.

Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że w związku z rozmiarem łodzi kategorii R-1,
przeznaczeniem jej do żeglugi po wodach morskich oraz lokalizacją Komisariatu
Wodnego, nie było potrzeby zakupu przyczepy do transportu drogą lądową.

(dowód: akta kontroli str. 64, 71-72, 1112-1114)

Komendant Wojewódzki 3 kwietnia 2017 r. wystąpił do Centrum Obsługi Projektów
Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
o dofinansowanie w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020
(komponent FBW - Granice i Wizy)" projektu, który zakładał min. zakup:
- łodzi patrolowej kategorii R-1 o aluminiowym kadłubem, dopuszczonej do

całorocznej żeglugi,
- łodzi patrolowej płaskodennej kategorii R-3 z przyczepą, do szybkiego

wodowania w miejscach, gdzie dopłynięcie innymi łodziami jest utrudnione,
- dwóch skuterów wodnych,
- dwóch quadów umożliwiających do patrolowania terenów trudno dostępnych,
- samochodu terenowego z hakiem do ciągnięcia przyczepy do łodzi kategorii R-3,
- pojazdu półciężarowego do transportu łodzi kategorii R-1,
ale nie został on rekomendowany do dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. 1120-1136)

Ponadto Komisariat Wodny był wyposażony w następujący sprzęt specjalistyczny:
trzy defibrylatory, alkometr, alkotest, dwie latarki wodoszczelne, dwie tuby
elektroakustyczne, aparat fotograficzny, ubiór płetwonurka, deskę lodową linę
dynamiczną, linę pomocniczą, 14 kompletów kolców lodowych, dwie uprzęże
asekuracyjne, dwie kamizelki asekuracyjne, dwie pary skafandrów suchych, rękawic
i butów neoprenowych, kołowrót ratowniczy, dwa kaski ochronne, parawan
oględzinowy, kosz do transportu zwłok, lornetkę noktowizyjną i noktowizor.

8 Stosowniedo§ 17pkt3 rozporządzeniaMinistraInfrastrukturyi Rozwojuz dnia20listopada2014r.w sprawiekwalifikacji
zawodowychi składuzałógstatkówżeglugiśródlądowej(Dz.U. poz.1686),abyuzyskaćpatentwymaganejest m.in.
odbycie3-miesięcznejpraktykipływaniaw ramachpełnieniasłużbyna statkachżeglugiśródlądowejo napędzie
mechanicznym.użytkowanychprzezjednostkiorganizacyjnekierowaneprzezorganypodległeministrowiwłaściwemudo
sprawwewnętrznych.

9 ŁodziekategoriiR-1tołodziepolicyjneodługościcałkowitejkadłubapowyżej6,5m,ałodziekategoriiR-2tołodziepolicyjne
odługościkadłuba:5,4do6,49m,ałodziekategoriiR-3tołodziepolicyjneodługościkadłubaod3,9do5,39m.

10 Dz.Urz.KGP poz.29,zezm.
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Komendant Komisariatu Wodnego wyjaśnił, że ponieważ był to pierwszy sezon
działalności Komisariatu Wodnego, wnioski o doposażenie formułowane będą po
zakończeniu sezonu nawigacyjnego, biorąc pod uwagę plan przyszłorocznego
budżetu.

(dowód: akta kontroli str.1073, 1075, 1103-1105)

Z wyjaśnień Komendanta Komisariatu Wodnego wynika, że każda z jednostek
pływających wyposażona została w radiostację policyjną i łączność realizowana jest
na przydzielonym dla Komisariatu Wodnego kanale lub kanale pracy dyżurnego
w rejonie, w którym pełniona jest służba. Z uwagi na fakt, że zgłaszane były
problemy z łącznością w niektórych rejonach, w tym także na obszarach wodnych
przyległych do granic administracyjnych Sopotu, zlecono Wydziałowi Łączności
Komendy Wojewódzkiej przeprowadzenie pomiarów, sprawdzenie stanu
technicznego i połączeń sprzętu łączności (radiostacji i anten). W wyniku tych
czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Na drugą połowę października
zaplanowano sprawdzenie łączności w terenie na poszczególnych jednostkach
pływających.W przypadku braku łączności kontakt z dyżurnymi realizowany był przy
wykorzystaniu prywatnych telefonów komórkowych. W sprawie problemów
z łącznością na kanałach morskich, w tym m.in. z Morską Służbą Poszukiwania
i Ratownictwa (dalej: "SAR"), Komendant Komisariatu Wodnego wyjaśnił, że
rozważane jest doposażenie każdej jednostki pływającej w osobną stacjonarną
stację morską VHF (oprócz czterech krótkofalówek ręcznych, w które wyposażony
był Komisariat Wodny) co powinno wyeliminować problemy z łącznością z uwagi na
zwiększony zasięg działania tych stacji.
W dniu 14 września 2018 r. Komendant KomisariatuWodnego wystąpił do Wydziału
Łączności Komendy Wojewódzkiej o przydzielenie czterech radiotelefonów
przenośnych z możliwością obsługi kanałów morskich oraz - w związku
z przypadkami braku łączności radiowej pomiędzy załogą łodzi służbowej
a dyżurnymi w niektórych obszarach rejonu Zatoki Gdańskiej - czterech
komórkowych telefonów służbowych. Z powodu braków środków finansowych ww.
wniosek nie został zrealizowany.

(dowód: akta kontroli str. 1008 i 1016, 1073, 1076 i 1111)

Na wniosek Komendanta Głównego Policji Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ustalił 23 lutego 2017 r.11 decyzją m.in. niezbędne kwalifikacje składu załóg łodzi
policyjnych, w które wyposażony były jednostki Policji w województwie pomorskim.
Decyzja dotyczyła sześciu z siedmiu łodzi Komisariatu Wodnego, które wcześniej
były na wyposażeniu Referatu Prewencji. Brak było decyzji uwzględniającej zmianę
organizacji struktur Policji wodnej w województwie pomorskim (utworzenie
Komisariatu Wodnego) i uwzgledniającej wyposażenie Komisariatu Wodnego
w dodatkową łódź Kategorii R-2 (Sportis S-6500).
Z wyjaśnień Komendanta Wojewódzkiego w sprawie przyczyn niewystąpienia
o wydanie nowej decyzji w związku ze zmianami organizacyjnymi i doposażeniem
w dodatkową łódź wynika, że rejon pełnienia służby z wykorzystaniem łodzi się nie
zmienił, a dodatkowo zakupiona łódź jest dokładnie tego samego typu, co dwie
łodzie wymienione w ww. decyzji, będące na stanie Komisariatu Wodnego i posiada
te same parametry techniczne.

(dowód: akta kontroli str. wyjaśnienia 1112-1115)

11 Na podstawie art. 80 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, ze
zm.).
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Opis stanu
faktycznego

1.2. Stosownie do § 5 zarządzenia KGP nr 1386, w Komisariacie Wodnym
opracowywano analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji
służby na wodach i terenach przywodnych. Analizy te były sporządzane
comiesięcznie w okresie, w którym regularnie pełniono służby na wodach. Analizy
zawierały dane o:
- liczbie zrealizowanych służb, wylegitymowanych osób, przeprowadzonych

interwencji, nałożonych mandatów karnych i zastosowanych pouczeń
oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego miesiąca;

- liczbie miejscu i okolicznościach utonięć;
- liczbie kontroli łodzi oraz wędkarzy i rybaków oraz spraw skierowanych do

Kapitanatu Portu Gdańsk lub Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
w Gdyni w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami;

- rejonach na terenach przywodnych, do których najczęściej byli kierowani
policjanci;

- powodach interwencji;
- liczbie służb zrealizowanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi;
- rodzajach zadań wykonywanych przez policjantów;
- zabezpieczanych imprezach oraz o przeprowadzonych interwencjach, miejscach

tych interwencji i podjętych w związku z nimi działaniach;
- planowanych w kolejnym miesiącu przedsięwzięciach.

(dowód: akta kontroli str. 849-863)

W Komisariacie Wodnym sporządzano plany dyslokacji służby zgodnie z § 8
zarządzenia KGP nr 1386. Plany te przewidywały dyslokację patroli wodnych
w rejon obejmujący wody przyległe do granic administracyjnych Sopotu przez 29 dni
w maju i codziennie w okresie od czerwca do sierpnia.

(dowód: akta kontroli str. 867, 870, 872, 875, 877, 880, 882,885 i 887)
Ponadto opracowano charakterystyki akwenu dla rejonu obejmującego wody
i tereny przywodne w granicach administracyjnych Sopotu, zawierające dane
określone w § 14 ust. 1 zarządzenia nr KGP nr 1386.

(dowód: akta kontroli str. 835-848)

1.3. W celu wzmocnienia KMP w Sopocie w sezonie letnim, Komendant
Wojewódzki skierował w 2016 r. jednego funkcjonariusza Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą, a w 2017 r. i 2018 r. dodatkowo po 10
funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

(dowód: akta kontroli str. 703-707 i 982-1006)

W działalności Komendy Wojewódzkiej w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach
nadmorskich wzdłuż granic administracyjnych Sopotu

2.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
wzdłuż granic administracyjnych Sopotu, w Komisariacie Wodnym zidentyfikowano:
• miejsca zagrożone i związane z nimi zagrożenia:
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- plaże niestrzeżone - zagrożenia utonięciami;
- okolice molo (gdzie wprowadzono zakaz skoków do wody i kąpieli) i marina

w Sopocie - zakłócenia ładu i porządku publicznego;
• najczęstsze zagrożenia i ich przyczyny:

- niestosowanie się do przepisów portowych dotyczących prędkości na torze
wodnym;

- brak uprawnień do prowadzenia jednostek pływających;
- uprawianie żeglugi bez przypisanego wyposażenia w sprzęt ratunkowy;
- uprawianie żeglugi niezgodnie z wpisem w dokumencie bezpieczeństwa

jednostki pływającej;
- zbliżanie się na odległość mniejszą niż 50 m od statków morskich stojących

na kotwicy oraz kąpiących się (nurkujących) osób;
- zbliżanie się na odległość mniejszą niż 0,1 Mm do linii brzegowej przez

jednostki o napędzie mechanicznym poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- przewożenie dziecka przez kierującym skuterem wodnym;
- holowanie narciarzy lub innych obiektów pływających za skuterem wodnym;
- stwarzanie zagrożeń dla innych uczestników ruchu wodnego.

(dowód: akta kontroli str. 475-476, 825-863)

W Komendzie Wojewódzkiej zidentyfikowano ponadto zagrożenia związane m.in.
z organizacją imprez na wodach i terenach przywodnych oraz imprez masowych,
zbliżającym się sezonem turystycznym, z prognozowanymi dobrymi warunkami
atmosferycznymi - zapowiadanymi wysokimi temperaturami (przykładowo
w sezonie letnim 2017 r. i 2018 r.), z rozpoczynającym się sezonem żeglugowym.

(dowód: akta kontroli str. 89-101, 200-211, 291-300, 316-325, 407-430)

2.2. Oględziny przybrzeżnych obszarów wodnych przyległych do granic
administracyjnych Sopotu, przeprowadzone z łodzi patrolowej pod kątem zagrożeń
dla osób korzystających z tych obszarów, przeprowadzone przez NIK 23 sierpnia
2018 r. wykazały m.in., że skutery wodne i inne jednostki pływające poruszały się
w strefie pływania12. Na skuterach wodnych nie przewożono dzieci. Nie uprawiano
żeglugi na deskach ze skrzydłem (kiteboard). Pomiędzy strefą pływania a plażą
jednostki pływające poruszały się pasami ruchu (łączącymi plażę ze strefą pływania)
z niewielką prędkością bez zbędnych manewrów.

(dowód: akta kontroli str. 1117-1119)

2.3. Problematyka bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, w tym
wzdłuż granic administracyjnych Sopotu, stanowiła przedmiot szeregu analiz
sporządzanych w okresie objętym kontrolą w Komendzie Wojewódzkiej.
W szczególności w Wydziale Prewencji13 opracowywano cyklicznie analizy
w zakresie utonięć osób na terenie województwa pomorskieg014, w których
formułowano wnioski obejmujące m.in. (w zależności od potrzeb):
- konieczność wytypowania przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji

miejsc (rejonów) najbardziej zagrożonych tonięciami osób, w tym tzw. "dzikie
kąpieliska" i uwzględnienia ich lokalizacji w planowaniu służb na wodach
i terenach przywodnych w kolejnym sezonie letnim;

12 Strefa wyznaczona do żeglugi jednostek pływających.
13 Do zadań Wydziału Prewencji należy m.in. nadzorowanie i koordynowanie zadań prewencyjnych jednostek Policji

województwa pomorskiego w zakresie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych.
14 Za okres letni danego roku oraz za poprzedni rok, ponadto w miarę bieżących potrzeb.
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- właściwe dyslokowanie służb w rejony (miejsca) zidentyfikowane jako miejsca
szczególnego zagrożenia tonięciami osób;

- potrzebę kontynuowania przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji
współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach
i terenach przywodnych oraz wskazania im na współodpowiedzialność za
bezpieczeństwo na tych terenach, ponadto konieczność zaangażowania na
rzecz właściwego zabezpieczenia prewencyjnego miejsc szczególnie
niebezpiecznych; i

- podejmowanie działań na rzecz stosowania przez osoby przebywające na
wodach indywidualnych środków ochrony, m.in. poprzez kontrole wyposażenia
jednostek pływających używanych do uprawiania sportu i rekreacji w środki
ratunkowe;

- potrzebę kontynuowania szeroko rozumianych działań profilaktyczno-
edukacyjnych zmierzających do ograniczenia występowania zjawiska utonięć
osób poprzez uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach związanych
z wypoczynkiem nad wodą a w przypadku Wydziału Prewencji - inspirowanie
tych działań.

Przedmiotowe analizy przekazywane były komendantom powiatowym (miejskim)
Policji celem służbowego wykorzystania i realizacji zawartych w nich wniosków,
a sposób ich wykonania weryfikowano m.in. poprzez:
- monitorowanie prawidłowości realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (w sezonie letnim 2018 r. na terenie
województwa pomorskiego obywatele oznaczyli łącznie 42 miejsca zagrożenia
tonięciami, wszystkie zagrożenia zostały terminowo zweryfikowane przez
właściwe miejscowo jednostki Policji - na terenie Sopotu nie oznaczono żadnych
zagrożeń w tym zakresie);

- ocenę organizacji służb patrolowych w ramach patroli oficerskich;
- ocenę działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego;
- monitorowanie i sprawozdawanie działań profilaktyczno-edukacyjnych

zrealizowanych przez funkcjonariuszy podległych jednostek Policji.
(dowód: akta kontroli str. 89-98, 224-257, 301-315,

386-406,429-430,477-479,661-824)

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych zrealizowano m.in.:
- w okresie wakacyjnym 2016 r. - akcję "Bezpieczne wakacje"15 adresowaną do

uczestników letniego wypoczynku16;
- w roku szkolnym 2016/2017 oraz w okresie wakacji 2017 r. - akcję "Uczę się

bezpieczeństwa - Bezpieczne wakacje" skierowaną do uczniów wybranych szkół
województwa pomorskiego, a ponadto akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad
wodą', adresowaną do uczestników letniego wypoczynku nad WOdą17;

15 Projekt zintegrowany z 'Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2016-2017'(M/P. z 2016r., poz. 293).

16 W okresie od 25czerwca do 31sierpnia 2016r. na terenie województwa pomorskiego m.in. przeprowadzono 444kontrole
w placówkach wypoczynku wakacyjnego (10w Sopocie). 199spotkań z organizatorami i 656spotkań z uczestnikami
wypoczynku letniego (odpowiednio jedno i siedem w Sopocie), przeprowadzono 1.915kontroli kąpielisk oraz strzeżonych
i niestrzeżonych akwenów wodnych (osiem w Sopocie).

17 W okresie od 23czerwca do 31sierpnia 2017r. na terenie województwa pomorskiego m.in. przeprowadzono 359kontrole
w placówkach wypoczynku wakacyjnego (sześć w Sopocie), 189spotkań z organizatorami i 349spotkań z uczestnikami
wypoczynku letniego (po sześć w Sopocie), przeprowadzono 1.953kontroli kąpielisk oraz strzeżonych i niestrzeżonych
akwenów wodnych (w tym kąpielisk w Sopocie).
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- w roku szkolnym 2017/2018 oraz w okresie wakacji 2018 r. - akcję "Uczę się
bezpieczeństwa - Bezpieczny w czasie wakacji", skierowaną do uczniów
wybranych szkół województwa pomorskiego18.

Działania profilaktyczne Komendanta Wojewódzkiego w zakresie profilaktyki
społecznej na lata 2015-2018 przedstawiano w opracowanych koncepcjach.

(dowód: akta kontroli str. 480-660)

Ponadto w kontrolowanych latach opracowywane były koncepcje przedsięwzięć
prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego
na terenie województwa pomorskiego, w których przewidywano w szczególności:
- wzmocnienie jednostek organizacyjnych Policji w miejscowościach o dużym

nasileniu ruchu turystycznego;
- opracowanie planów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz

z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi na okres letni danego roku19;

- w miarę potrzeb i możliwości powołanie nieetatowych komórek wodnych;
- podejmowanie współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za

bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych.
Ocena efektywności i skuteczności działań podejmowanych w sezonie letnim
2016 r. i 2017 r. dokonana została po zakończeniu każdego z sezonów20. Wśród
wniosków do uwzględnienia podczas planowania zabezpieczenia sezonu letniego
kolejnego roku wskazano w szczególności :
- prowadzenie działań profilaktycznych i informacyjnych oraz zwiększenie ilości

służb na wodach i terenach przywodnych, w szczególności z wykorzystaniem
jednostek pływających, zarówno Policji, jak i we współpracy z innymi
podmiotami;

- konsekwentne monitorowanie stanu zagrożenia tonięciami w celu określenia
miejsc (rejonów) szczególnie zagrożonych oraz przyczyn występowania tych
zdarzeń, a także podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz stosowania
przez osoby przebywające na wodach indywidualnych środków ochrony.

(dowód: akta kontroli str. 89-98,153-188,326-385,431-450)

2.4. W Komisariacie Wodnym zaplanowano łącznie 373 patrole w rejonach
obejmujących wody i tereny przywodne Sopotu21 (od 16 kwietnia do 31 sierpnia
2018 r.), w tym: 360 patroli wodnych, 11 patroli wodnych ze Strażą Graniczną i dwa
patrole zmotoryzowane. Zrealizowano łącznie 427 patroli, w tym: 351 patroli
wodnych, 13 patroli wodnych ze Strażą Graniczną dwa patrole wodne
z Okręgowym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego i 61 patroli zmotoryzowanych,
przy czym 347 patroli w rejonach obejmujących wody i tereny przywodne Sopotu
(352 patrole wodne, osiem patroli wodnych ze Strażą Graniczną oraz 60 patroli
zmotoryzowanych).

(dowód: akta kontroli str. 864-890)

18 W okresie od 23 czerwca do 2 września 2018 r. na terenie województwa pomorskiego m.in. przeprowadzono 703 kontrole
w placówkach wypoczynku wakacyjnego (30 w Sopocie), 410 spotkań z organizatorami i 530 spotkań z uczestnikami
wypoczynku letniego (w tym po 18 w Sopocie oraz po osiem przez funkCjonariuszy Komisariatu Wodnego), przeprowadzono
2.525 kontroli kąpielisk oraz strzeżonych i niestrzeżonych akwenów wodnych (w tym kąpielisk w Sopocie), z czego
funkcjonariusze Komisariatu Wodnego przeprowadzili 1.121, w tym 570 kontroli akwenów niestrzeżonych).

19 Dla rejonu Sopotu plany zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas sezonów letnich opracowane
zostały w KMP w Sopocie. W ww. planach dokonano m.in. identyfikacji zagrożeń, określono zdania do realizacji obejmujące
m.in.: prowadzenie bieżącej i okresowej analizy stanu bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby, nawiązanie kontaktu
z podmiotami pozapolicyjnymi w celu uzgodnienia terminów wspólnych działań, prowadzenie wzmożonych działań
prewencyjnych w rejonach wzmożonego ruchu turystycznego, monitorowanie zagrożenia utonięciami.

20 Ocena za rok 2018 r. powinna zostać opracowana w terminie do 19 pażdziemika 2018 r.
21 Rejon nr 1 obejmujący Gdańsk-Sopot (ceduła nr 3) i rejon 2 obejmujący Gdynię-Sopot (ceduła nr 1).
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2.5. W ww. okresie odnotowano łącznie pięć zgłoszeń zleconych do załatwienia
patrolom Komisariatu Wodnego Uedno w czerwcu i cztery w lipcu) - wszystkie
dotyczyły niewłaściwego prowadzenia skuterów wodnych (np. z nadmierną
prędkością, zbyt blisko brzegu i osób kąpiących się, z dziećmi). Działania
podejmowane były w ciągu 15 min. od zgłoszenia i obejmowały w szczególności
penetrowanie terenu, nawiązanie kontaktu ze zgłaszającymi interwencję w celu
ustalenia uczestników zdarzenia oraz patrolowanie rejonu zagrożonego (w ramach
kontroli doraźnych). W czterech przypadkach nie ujawniono uczestników zdarzenia,
w jednym wylegitymowano dwie osoby i pouczono sternika o obowiązku stosowania
się do przepisów.

(dowód: akta kontroli str. 891-904)

Badaniem objęto patrole pełnione w 2018 r. w dniach: 28 i 29 kwietnia oraz 1, 15
i 30 w czerwcu, lipcu i sierpniu. W wyniku badania ustalono, że funkcjonariusze
Komisariatu Wodnego:
- przeprowadzili łącznie 40 patroli (38 patroli wodnych i dwa patrole

zmotoryzowane), z czego 30 w rejonie Sopotu (wszystkie wodne);
- podjęli łącznie pięć interwencji własnych, w efekcie których wylegitymowano 10

osób, trzy pouczono, w jednej sprawie skierowano wniosek o podjęcie działań do
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Szczegółowe badanie pięciu interwencji własnych wykazało, że:
- wszystkie podjęte zostały na wodach Zatoki Gdańskiej na wysokości Sopotu;
- obejmowały jednostki pływające - trzy łodzie motorowe, jeden skuter i jedną łódź

motorową wykonującą działalność w zakresie komercyjnych przewozów osób;
- funkcjonariusze Komisariatu Wodnego każdorazowo legitymowali osoby, w tym

sterników kontrolowanych jednostek pływających, kontrolowali uprawnienia
sterników, dokumenty łodzi, w trzech przypadkach sprawdzali kontrolowane
osoby w systemach policyjnych (w dwóch nie było to możliwe z uwagi na brak
łączności);

- w czterech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku
w trakcie kontroli:
a) karty bezpieczeństwa łodzi Ueden przypadek),
b) oryginałów karty bezpieczeństwa łodzi i dokumentu rejestracyjnego łodzi

(sternik posiadał jedynie ich kopie);
c) dokumentu rejestracyjnego skutera;
d) ubezpieczenia OC, patentu sternika oraz świadectwa STCW22 w przypadku

łodzi wykonującej działalność w zakresie komercyjnych przewozów osób;
ponadto stwierdzono, że łodzią przewożono 18 osób, podczas gdy
obowiązujące przepisy dopuszczały przewóz maksymalnie 12;

e) interwencje zakończyły się w trzech przypadkach pouczeniem o obowiązku
posiadania wszystkich dokumentów (lub oryginałów dokumentów),
w jednym przekazaniem sprawy Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni
celem dalszego procedowania w drodze postepowania administracyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 905-913)

2.6. W okresie czerwiec-sierpień 2018 r. funkcjonariusze Komisariatu Wodnego
zrealizowali łącznie 773 służby, w tym w rejonach obejmujących wody i tereny
przywodne Sopotu, w ramach których:

22 Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ang. International Convention on Standards of Training).
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- podjęli 617 interwencji własnych (129 w maju, 163 w czerwcu, 175 w lipcu i 150
w sierpniu);

- wylegitymowali 2.049 osób (odpowiednio447,703,502 i 397);
- wystawili 37 mandatów (osiem w maju, 27 w czerwcu, 2 w lipcu);
- udzielili 583 pouczeń (odpowiednio 112,136,180 i 155).

Przyczynami interwencji były w szczególności wykroczenia żeglugowe
(niestosowanie się do przepisów portowych dotyczących prędkości na torze
wodnym), stwarzanie zagrożeń dla innych uczestników ruchu wodnego, brak
uprawnień do prowadzenia jednostek pływających, kąpiele w miejscach
zabronionych i spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym ustawą.

(dowód: akta kontroli str. 849-863, 914-931)

2.7. KomendantWojewódzki zawarł 12 grudnia 2002 r. porozumienie z Prezesem
WOPR Województwa Pomorskiego w Gdańsku dotyczące współpracy na rzecz
ochrony bezpieczeństwa i porządku oraz organizowania pomocy i ratowania osób
na wodach. Współpraca zakładała wzajemną wymianę informacji, prowadzenie
działalności szkoleniowej i instruktorskiej m.in. w zakresie nauki pływania
i nurkowania oraz ratownictwa wodnego i medycznego, wspólne pełnienie służb,
współdziałanie wakacjach ratowniczych, organizowanie spotkań roboczych
przygotowujących prowadzenie wspólnych działań, organizowanie spotkań
z udziałem innych podmiotów, które wykonują zadania na wodach, organizowanie
wspólnych szkoleń, opracowywanie i uzgadnianie wspólnych planów kontroli
(działań), tworzeniewspólnych patroli.

(dowód: akta kontroli str. 1007, 1009 i 1070-1074)

W okresie objętym kontrolą Komendant Wojewódzki podejmował współpracę
z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie bezpieczeństwa na wodach i terenach
przywodnych.W ramachwspółpracy:
• funkcjonariusze Komendy uczestniczyli w szkoleniach, seminariach

szkoleniowych, konferencjach naukowych stanowiących płaszczyznę wymiany
doświadczeń w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach
przywodnych;

• funkcjonariusze Policji szkoleni byli przez ratowników gdyńskiej grupy
interwencyjnej WOPR z zakresu ratownictwa wodnego; ponadto wspólnie
z ratownikami realizowali szkolenia na wodach i terenach przywodnych
z wykorzystaniem profesjonalnegosprzętu ratowniczego (w 2016 r.);

• organizowano narady i spotkania robocze m.in.:
- w 2017 r. odbyło się z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy spotkanie, do

udziału w których zaproszeni zostali przedstawiciele WOPR, Urzędu
Morskiego w Gdyni, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
w Gdyni, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku, Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, w wyniku którego
podjęto ustalenia dotyczące możliwości zastosowania podstaw prawnych
związanych z wodami śródlądowymi przy ściganiu sprawców wykroczeń na
wewnętrznych wodach morskich, m.in. w zakresie karania sprawcy
wykroczenia mandatem karnym);

- w marcu 2018 r. Komendant Komisariatu Wodnego na spotkaniu
z przedstawicielami Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej omówił
występujące zagrożenia oraz koncepcję organizacji wspólnych patroli;

- w czerwcu 2018 r. Komendant Komisariatu Wodnego na spotkaniu
z przedstawicielem SAR omówił koordynację działań w zakresie
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poszukiwania i ratownictwa morskiego oraz współpracę w zakresie szkoleń
z ratownictwa morskiego przy wykorzystaniu łodzi służbowych, a na spotkaniu
z Prezesem Zarządu Sopockiego WOPR omówił współpracę, przygotowania
i zabezpieczenia sezonu letniego na kąpieliskach morskich w Sopocie;

- na naradzie dotyczącej przygotowania służb do zabezpieczenia sezonu
letniego 2018 r. na kąpieliskach morskich w rejonie Sopotu, w której
uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu Wodnego, KMP w Sopocie,
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie, Straży Miejskiej
w Sopocie, Sopockiego WOPR, Urzędu Miejskiego w Sopocie, Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie, Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Sopocie, Straży Granicznej, Urzędu Morskiego w Gdyni,
omówiono m.in. występujące zagrożenia Uednym z problemów zgłoszonych
przez Sopockie WOPR były zagrożenia związane z poruszaniem się
jednostek pływających zbyt blisko miejsc wyznaczonych do kąpieli i pod
konstrukcją molo), aspekty współpracy służb na terenie działania KMP
w Sopocie i sposób pełnienia służby na tym terenie przez Komisariat Wodny;

• podejmowano wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach
wodnych w województwie pomorskim, przykładowo w sezonie letnim 2018 r.
przeprowadzono 120 wspólnych służb (w tym, w okresie czerwiec-sierpień,
funkcjonariusze Komisariatu Wodnego przeprowadzili osiem służb
z Inspektorami Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, 18 - z funkcjonariuszami
Straży Granicznej oraz dwie z funkcjonariuszami Państwowej oraz Społecznej
Straży Rybackiej);

• funkcjonariusze Policji uczestniczyli w dokonywaniu analiz zagrożeń, o których
mowa wart. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych23.

W ramach dokonywanej przez Komendanta Wojewódzkiego w 2016 r. i 2017 r.
oceny funkcjonowania przepisów ww. ustawy w obszarze współpracy Komendy
Wojewódzkiej i podległych jednostek Policji z zarządzającymi obszarami wodnymi
i podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, nie stwierdzano
trudności, a samą współpracę oceniano jako dobrą.

(dowód: akta kontroli str. 63-67, 73-79,102-103,189-199,
212-223,258-290,451-471,932-935 i 1073-1023)

2.8. W okresie objętym kontrolą w Komendzie Wojewódzkiej nie przeprowadzano
kontroli i audytów dotyczących działań Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku
na wodach i terenach przywodnych wzdłuż granic administracyjnych Sopotu
oraz organizacji służby na tym obszarze.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej przeprowadzili w KMP w Sopocie łącznie
16 partoli oficerskich (cztery w 2016 r., po sześć w 2017 r. i 2018 r. (do 31 sierpnia).
W ich wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji służby na
wodach morskich i terenach nadmorskich wzdłuż granic administracyjnych Sopotu.

(dowód: akta kontroli str. 936-960)

2.9. W kontrolowanych latach w Komendzie Wojewódzkiej odnotowano jedną
interwencję (w 2017 r.) dotyczącą działań Policji w zakresie bezpieczeństwa
i porządku na wodach morskich i terenach nadmorskich wzdłuż granic
administracyjnych Sopotu. Została ona zgłoszona przez Posła na Sejm

23 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1428).
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Ocena cząstkowa I

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Rzeczypospolitej Polskiej. Notatkę w ww. sprawie przekazano Komendantom
Miejskim Policji w Sopocie i Gdańsku. Jednocześnie zobowiązano Komendanta
Miejskiego Policji w Sopocie do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowym zakresie.
Komendant Miejski Policji w Sopocie poinformował24 Posła, że stanowiące
przedmiot interwencji zagadnienie zostanie objęte nadzorem, m.in. w ramach
prowadzonych wspólnie z Sopockim WOPR kontroli osób poruszających się
skuterami wodnymi i motorówkami po terenie akwenu Zatoki Gdańskiej na
wysokości Sopotu. W dniu 29 września 2017 r, uzupełniając wcześniejszą
odpowiedź, poinformował ponadto o liczbie przeprowadzonych wspólnie z Sopockim
WOPR kontroli na tym terenie oraz o ich wynikach.

(dowód: akta kontroli str. 961-966)

W działalności Komendy Wojewódzkiej w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 31 października 2018 r.

Kontroler
Rafał Wieczorkowski

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

." ,'~.,., .., ..

,z Uf·
WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

J)dań~UEwa'tsz,
""""""""""'''''''-'''''''.""" ..,,, .... ,.,,

podpispodpis

24 Pismem z 14 sierpnia 2017 r.
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