



Wyniki kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie  organizacji kąpielisk i wypożyczania sprzętu pływającego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, w II i III kwartale 2011 roku przeprowadził kontrole 8 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczania sprzętu pływającego. 

USTALENIA KONTROLI

Ogółem przeprowadzono 6 kontroli, w tym 4 wypożyczalnie sprzętu pływającego, jedno kąpielisko oraz jedno kąpielisko prowadzone łącznie z wypożyczalnią sprzętu pływającego.

W toku kontroli sprawdzono legalność prowadzonej działalności. 
Ustalono, iż 1 przedsiębiorca prowadzący kąpielisko nie uzyskał opinii Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie lokalizacji kąpieliska. W wyniku kontroli przedsiębiorca wystąpił do WOPR w Warszawie z wnioskiem o wydanie wymaganej opinii. W przypadku pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w cennikach i ustalono, że wszyscy kontrolowani umieścili w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla klientów cenniki świadczonych usług w zakresie korzystania z kąpielisk i wypożyczania sprzętu pływającego. Cenniki zawierały wymagane informacje.

Sprawdzono prawidłowość opracowania i udostępniania konsumentom regulaminów korzystania ze świadczonych usług. Ustalono, że tablice z regulaminami umieszczone były w widocznym miejscu. Informacje na tablicach były czytelne i kompletne, zawierały m.in. dane organizatora kąpieliska, informacje o zakazach wstępu osobom nietrzeźwym, informacje o zasadach opieki nad dziećmi oraz o obowiązku podporządkowania się nakazom ratowników. W wypożyczalniach sprzętu pływającego uwidoczniono stosowne regulaminy zawierające zasady wypożyczania i korzystania ze sprzętu, jak m.in. postanowienia w zakresie wieku osoby wypożyczającej, postanowienie o odmowie wypożyczenia sprzętu osobom nietrzeźwym oraz zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu. 

W wypożyczalniach sprawdzano stan techniczny sprzętu pływającego- badaniem objęto 14 kajaków, 4 łódki i 33 rowery wodne. Ustalono, że sprzęt pływający nie posiadał widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych grożących zatopieniem.

Sprawdzono prawidłowość zapewnienia uprawiającym sporty wodne warunków do udzielenia pomocy w nagłych wypadkach i ustalono, że spełnione są wymagane warunki, zaś pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w tym przedlekarskiej, udzielają ratownicy WOPR. W toku kontroli kąpielisk ustalono, że spełnione są wymagania w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk. Kontrolowane kąpieliska zaliczają się do kąpielisk prowizorycznych. 

Ustalono, że przedsiębiorcy przestrzegają norm w zakresie ilości zatrudnionych pracowników, zatrudniając w kąpieliskach odpowiednio po 2 i 3 ratowników. Zbadano kwalifikacje zatrudnionych ratowników i ustalono, że bezpieczeństwa osób strzegą ratownicy WOPR posiadający ważne legitymacje. 

Sprawdzono prawidłowość wyposażenia w obowiązujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, a także w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, nie stwierdzając nieprawidłowości. Stanowiska ratownicze wyposażone były w wymagany sprzęt, zaś łodzie ratunkowe były prawidłowo wyposażone i oznakowane. 

Zbadano prawidłowość oznakowania kąpielisk znakami zakazu, ostrzegawczymi i informacyjnymi. Stwierdzono, że zapewniona była  informacja o dopuszczalności lub zakazie kąpieli (flaga biała lub czerwona), a zastosowane znaki były zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. 
Stan sanitarno-porządkowy kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. 
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