Formularz zgłoszenia mariny
do programu Błękitna Flaga w sezonie 2021
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ MARINY:
Nazwa mariny:
Adres:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
Adres strony internetowej:
Współrzędne geograficzne:
Nazwisko, funkcja i nr tel. osoby upow. do kontaktów:

Informacja o marinie (ok. 100 słów w jęz. angielskim)
na międzynarodowej stronie internetowej kampanii Błękitna Flaga:

do

zamieszczenia

Liczba miejsc postojowych:
Ilość gościnnych miejsc postojowych:
Czy w pobliżu mariny znajduje się sklep:_________________________________________________

EDUKACJA EKOLOGICZNA I INFORMACJA:
1.

Informacje na temat lokalnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych powinny
zostać udostępnione.

1.1.

Czy w pobliżu mariny znajdują się obszary cenne przyrodniczo?
Tak:

Nie:

1.2. Jeśli w pobliżu mariny znajdują się obszary cenne przyrodniczo proszę krótko opisać:

1.3.

Jeśli tak, czy informacja o tych obszarach (włączając zasady właściwego zachowania) jest
przedstawiona na tablicy informacyjnej mariny?
Tak:

Nie:

1.4. Proszę krótko przedstawić informacje zawarte na tablicy (lub dołączyć ich kopię):

1.5.

Jeżeli nie ma w pobliżu obszarów wrażliwych przyrodniczo, czy na tablicy informacyjnej
mariny są zawarte informacje dotyczące lokalnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych?
Tak:
a.

Nie:

Jeśli tak, proszę krótko opisać zamieszczone informacje:

1.6. Z jakimi lokalnymi organizacjami skontaktowano się aby skonsultować te informacje?

1.7.

Czy na tablicy informacyjnej mariny są zawarte dodatkowe informacje dotyczące ochrony
środowiska?
Tak:
a.

Nie:

Jeśli tak, proszę krótko opisać zamieszczone informacje (lub załączyć kopię):

2

2.

2.1.

W marinie powinien być udostępniony regulamin uwzględniający
zastosowanie przepisy prawa dotyczące mariny oraz jej otoczenia. (O)

Czy zasady postępowania środowiskowego są udostępnione na tablicy informacyjnej
mariny?
Tak:

2.2.

mające

Nie:

Czy regulamin/zasady postępowania w marinie dotyczą m.in.:
a. Zasad korzystania z urządzeń do odbioru odpadów niebezpiecznych/olejowych?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
b. Zasad korzystania z kontenerów do segregacji odpadów?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
c.

Zasad zachowywania się w chronionych obszarach wrażliwych przyrodniczo?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
d. Unikania żeglowania w pobliżu chronionych obszarów cennych przyrodniczo, gdzie
żeglowanie jest zabronione?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
e. Zasad postępowania podczas prowadzenia prac remontowych i czyszczenia łodzi
zgodnie z regulaminem?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
f.

Zakazu opróżniania pojemników na odpady, zbiorników z toalet i innych bezpośrednio
do wody lub na brzeg?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
g. Wskazania miejsc, w których można opróżniać zbiorniki toalet?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę krótko wyjaśnić, dlaczego:
2.3.

Czy regulamin mariny jest udostępniany w inny sposób niż na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:
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Jeśli nie, proszę krótko opisać: (ulotki, strona internetowa, itp.)

3.

W marinie wywieszone są informacje o programie Błękitna Flaga i jego kryteriach
oraz innych programach Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

3.1.

Czy informacja o Programie Błękitna Flaga i kryteriach programu są zawarte na tablicy
informacyjnej?
Tak:
Nie:

4.

Marina powinna zaoferować co najmniej trzy działania z zakresu edukacji
ekologicznej, których adresatami są użytkownicy i pracownicy mariny.

4.1.

Ile zaplanowano działań z zakresu edukacji ekologicznej?

4.2.

Proszę opisać trzy z planowanych głównych działań:

PROJEKT 1:
a. Nazwa projektu:
b. Krótki opis projektu:

c.

Rodzaj podejmowanych działań:
Broszury/plakaty
Imprezy
Projekty edukacyjne
Centrum Błękitnej Flagi
Inne:

d. Grupy docelowe:
Członkowie klubów żeglarskich
Goście mariny
Dzieci i młodzież
Lokalna społeczność
Obsługa mariny
Inne:

PROJEKT 2:
a. Nazwa projektu:
b. Krótki opis projektu:

c.

Rodzaj podejmowanych działań:
Broszury/plakaty
Imprezy
Projekty edukacyjne
Centrum Błękitnej Flagi
Inne:

d. Grupy docelowe:
Członkowie klubów żeglarskich
Goście mariny
Dzieci i młodzież
Lokalna społeczność
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Obsługa mariny
Inne:

PROJEKT 3:
a. Nazwa projektu:
b. Krótki opis projektu:

c.

Rodzaj podejmowanych działań:
Broszury/plakaty
Imprezy
Projekty edukacyjne
Centrum Błękitnej Flagi
Inne:

d. Grupy docelowe:
Członkowie klubów żeglarskich
Goście mariny
Dzieci i młodzież
Lokalna społeczność
Obsługa mariny
Inne:
4.3.

W jaki sposób informacje na temat realizowanych działań ekologicznych są udostępniane?
Tablica informacyjna:

4.4.

Inne:

(jakie?)

Jeśli marina uczestniczyła w poprzedniej edycji programu Błękitna Flaga, proszę wymienić
jakie projekty były realizowane oraz krótko opisać ich realizację (ilość osób
uczestniczących w projekcie, etc.). Proszę o zwrócenie uwagi jak przedstawione przez
Państwa projekty mogą być doskonalone w przyszłości:

PROJEKT 1:
a. Nazwa projektu:
b. Ocena projektu:

PROJEKT 2:
a. Nazwa projektu:
b. Ocena projektu:

PROJEKT 3:
a. Nazwa projektu:
b. Ocena projektu:
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5.

Czy indywidualna Błękitna Flaga jest dostępna w marinie.

5.1.

Czy w marinie dostępna jest indywidualna Błękitna Flaga dla właścicieli jachtów/łodzi?
Tak:
Nie:
a. Jeżeli tak, w jakiej wersji językowej jest dostępny formularz? polskiej:
nie dotyczy .
b. Jeżeli tak, czy w marinie dostępny jest: kodeks postępowania:
indywidualnej Błękitnej Flagi:

angielskiej:

proporczyki

c. Jeżeli nie, proszę opisać, dlaczego w marinie nie jest możliwe oferowanie
proporczyków Błękitnej Flagi dla właścicieli łodzi: Indywidualna Błękitna Flaga jest
wysyłana do właściciela łodzi bezpośrednio z biura Fundacji dla Edukacji
Ekologicznej.
d. Jeżeli nie, czy są opisane informacje na tablicy informacyjnej na temat Indywidualnej
Błękitnej Flagi oraz innych możliwościach jej otrzymania?
Tak:
5.2.

Nie:

Czy na tablicy informacyjnej znajdują się informacje nt. indywidualnej Błękitnej?:
Tak:

Nie:

6.

Dwa razy w roku odbywa się spotkanie zespołu ds. zarządzania środowiskowego
odpowiedzialny za zarządzanie środowiskowe oraz przeprowadzanie przeglądów
środowiskowych infrastruktury i wyposażenia mariny (kryterium kierunkowe).

6.1.

Czy przez ostatni rok były organizowane spotkania z zespołem w celu omówienia aspektów
środowiskowych/zrównoważonego rozwoju ?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę określić daty spotkań, które się odbyły oraz daty planowanych spotkań
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b. Jeśli tak, proszę określić najważniejsze zagadnienia omawiane podczas spotkań__________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
7.

Każdy pracownik ma wiedzę na temat programu Błękitna Flaga oraz potrafi udzielić
informacji na temat programu klientom mariny (kryterium kierunkowe).

7.1.

Czy nowi pracownicy są informowani o programie Błękitna Flaga?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy jest to szkolenie?
Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, czy dotyczy także pracowników zatrudnianych na część etatu np. w trakcie
sezonu?
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,

Tak:

Nie:

8. Zespół zarządzania mariną powinien zostać ustanowiony w celu wdrożenia systemu
zarządzania środowiskowego oraz przeprowadzania regularnych przeglądów
środowiskowych w marinie (kryterium kierunkowe).
8.1. Proszę wymienić członków zespołu zarządzania środowiskowego oraz ich przynależność
(np. do władz samorządowych, kierownictwa mariny, ekspertów mariny, ekspertów
naukowych, grupy klientów, organizacji pozarządowych, organizacji żeglarskich, turystów lub
innej).

8.2. Proszę wskazać aktywność komitetu ds. zarządzania środowiskowego w poprzednim roku
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________

9. Marina powinna posiadać politykę środowiskową i plan zarządzania środowiskowego.
Plan powinien obejmować zagadnienia dotyczące gospodarowania wodą, odpadami
i energią, a także zdrowia i bezpieczeństwa oraz wykorzystania produktów przyjaznych
środowisku, jeśli jest to możliwe.
9.1. Jakiego rodzaju polityka/plan zarządzania środowiskowego funkcjonuje w marinie:
„enivornmental logbook” system , własny system zarządzania środowiskowego .
9.2. Jeśli marina stosuje system „enivornmental logbook”, proszę wypełnić poniższy formularz:
Nazwa mariny:
Nazwisko osoby
odpowiedzialnej:
Rok:
Działanie

Data

Cel

Opis

Inne uwagi:
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Osoby
związane z
działaniem

Dokumentacja

9.3.

Jeśli marina posiada standardowy system zarządzania środowiskowego:
a. Czy jest to: certyfikowany system zarządzania środowiskowego np. ISO:
inny system zarządzania środowiskowego:
c. Czy do niniejszej aplikacji załączono opis systemu zarządzania środowiskowego?
Tak:

Nie:

Wszyscy pracownicy powinni być informowani i edukowani na temat następujących
zagadnień (kryterium kierunkowe) :
Poniższe zagadnienia są kryteriami kierunkowymi (nieobowiązkowymi). Odnoszą się do Kryterium
22:

9.4.

Które kategorie ujęte zostały w planie zarządzania środowiskowego?
Zarządzanie wodą,
Odpady,
Energia elektryczna,
Zdrowie,
Bezpieczeństwo.

a. Dla których mediów monitorowane jest zużycie np. poprzez zapisywanie wielkości zużycia:
Energia cieplna,
Energia elektryczna,
Woda.
b. Dla których mediów ewidencjonowane są opłaty np. spisywane z faktur:
Energia cieplna,
Energia elektryczna,
Woda.
c. Dla których mediów obliczane jest zużycie na jednostkę?
Energia cieplna,
Energia elektryczna,
Woda.
d. Kiedy po raz ostatni był przeprowadzony audyt energetyczny w marinie? …………………..
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9.5

Czy plan zarządzania środowiskowego jest częścią szkolenia dla pracowników mariny?
Tak:

10.

Nie:

Zarządzanie obszarami wrażliwymi przyrodniczo

10.1. Czy marina znajduje się na obszarze lub w pobliżu chronionych obszarów?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak czy konsultowana jest kwestia ochrony chronionych obszarów cennych
przyrodniczo oraz bioróżnorodności z właściwymi organizacjami?
Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, proszę
opisać_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11.

Marina jest wyposażona w odpowiednie i właściwie oznakowane kontenery
do odbioru odpadów niebezpiecznych. Odpady są odbierane przez licencjonowaną
firmę lub składowane w przystosowanym do tego celu miejscu.

11.1. Jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych mogą być odbierane w marinie:
farby
, rozpuszczalniki
, odpady z czyszczenia kadłubów
, środki przeciwporostowe
, baterie

, oleje

, inne:

(jakie?)

_______________________________________

Czy marina posiada mniej niż 150 miejsc ? Tak:

Nie:

11.2. Czy zgłaszana marina jest małą mariną z ilością miejsc mniejszą niż 150?
Tak:

Nie:

11.2.1. Jeśli tak, czy jest dla mariny niemożliwe jest właściwe postępowanie z odpadami
niebezpiecznymi?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, z jakiego powodu ?__________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. Jeśli tak, czy posiadasz porozumienie z sąsiadującą mariną w zakresie odbierania odpadów?
Tak:

Nie:

c. Jeśli tak, czy informacje na ten temat są dostępne na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

d. Jeśli tak, czy uregulowany jest fakt odpowiedzialności za właściwe zarządzanie/składowanie
odpadów w sąsiedniej marinie ?
Tak:

Nie:
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11.3. Czy miejsca/urządzenie do odbioru odpadów niebezpiecznych:
a. Są bezpieczne dla środowiska i utrzymywane w czystości:

Tak:

Nie:

b. Są oddalone od innych urządzeń?

Tak:

Nie:

Tak:

Nie:

Tak:

Nie:

c.

Nie stwarzają zagrożenia dla dzieci?

d. Nie stwarzają zagrożenia skażenia gruntu?

e. Są zabezpieczone przed przeciekaniem, zapaleniem, wybuchem, itp.? Tak:

Nie:

11.4. Czy miejsca/urządzenia do odbioru odpadów niebezpiecznych są zatwierdzone przez
właściwe instytucje?
Tak:

Nie:

11.5. Czy odbiór odpadów niebezpiecznych jest dokonywany przez licencjonowaną firmę?
Tak:

Nie:

11.6. Czy odpady niebezpieczne z mariny są utylizowane w licencjonowanym zakładzie utylizacji
odpadów?
Tak:

Nie:

11.7. Czy marina stosuje Europejską Dyrektywę Zarządzania Odpadami?
Tak:

Nie:

12. Marina jest wyposażona w odpowiednie i właściwie utrzymane kosze na śmieci i/lub
kontenery na odpady. Odpady z mariny są odbierane przez licencjonowaną firmę
i utylizowane w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów.
12.1. W jakie rodzaje pojemników na odpady jest wyposażona marina? Kosze na śmieci:
Kontenery:
Inne pojemniki:
(jakie?)
12.2. Czy marina jest wyposażona w wystarczającą ilość pojemników na odpady?
Tak:

Nie:

12.3. Czy pojemniki na odpady są utrzymane w czystości i regularnie opróżniane?
Tak:

Nie:

12.4. Czy wywóz odpadów prowadzony jest przez licencjonowaną firmę?
Tak:

Nie:

12.5. Czy odpady są utylizowane w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów?
Tak:

Nie:

13. Marina jest wyposażona w pojemniki do odbioru surowców wtórnych, takich jak
szkło, puszki, papier, plastik, odpady organiczne, itp.
13.1 Jakie rodzaje surowców wtórnych są zbierane w marinie? Szkło:
Papier:
Plastik:
Odpady organiczne
Inne:
(jakie?)
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Puszki:

13.2. Gdzie wywieszone są informacje na temat zasad segregacji różnych typów odpadów?
Przy pojemnikach na surowce wtórne:
w innym miejscu:
(proszę opisać)

Na tablicy informacyjnej:

13.3. Czy wywóz surowców wtórnych prowadzony jest przez licencjonowaną firmę?
Tak:

Nie:

13.4. Czy surowce wtórne są utylizowane w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów?
Tak:

Nie:

14. Marina powinna być wyposażona w pompę do wód zęzowych (kryterium kierunkowe).
14.1. Czy marina posiada mniej niż 150 miejsc ?
Tak:

Nie:

14.1.1. Jeśli tak, czy jest niemożliwe zainstalowanie w marinie pompy do wód zęzowych ?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, z jakiego powodu ?_____________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Jeśli tak, czy posiadasz porozumienie z sąsiednią mariną?
Tak:
c.

Nie:

Jeśli tak, czy informacje na ten temat są dostępne na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

d. Jeśli
tak,
czy
uregulowany
jest
fakt
odpowiedzialności
zarządzanie/składowanie wód zęzowych w sąsiedniej marinie ?
Tak:

za

właściwe

Nie:

14.1.2. Czy marina jest wyposażona w pompę do wód zęzowych lub pompa taka jest w okolicy
(lub w przypadku małych marin czy z pompy takiej można korzystać w sąsiedniej
marinie)?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy urządzenie jest w stanie rozdzielać wodę zaolejoną od osadów
zaolejonych?
Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, czy urządzenie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych
użytkowników?
Tak:

Nie:
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15. Marina jest wyposażona w pompy do odbioru ścieków sanitarnych z jednostek
pływających.).
15.1. Czy marina posiada mniej niż 150 miejsc?
Tak:

Nie:

15.1.1. Jeśli tak, czy niemożliwe jest zainstalowanie w marinie pompy odbioru ścieków
sanitarnych?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, z jakiego powodu ?_____________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Jeśli tak, czy istnieje porozumienie z sąsiadującą mariną? Tak:

Nie:

c. Jeśli tak, czy informacje na ten temat są dostępne na tablicy informacyjnej?
Tak:
Nie:
e. Jeśli tak, czy rozumiesz, iż ponosisz odpowiedzialność
zarządzanie/składowanie ścieków sanitarnych w sąsiedniej marinie ?
Tak:

za

właściwe

Nie:

15.1.2. Czy marina jest wyposażona w pompę do odbioru wód sanitarnych lub pompa taka jest
w okolicy (lub w przypadku małych marin czy z pompy takiej można korzystać w
sąsiedniej marinie)?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, Jeśli tak, proszę zaznaczyć typ urządzenia:
Pompa stacjonarna:

Pompa przenośna:

proszę opisać:

Inny typ:

Pompa zainstalowana na samochodzie:

_______________________________________

b. Jeśli tak, czy urządzenie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych
użytkowników?
Tak:
c.

Nie:

Jeśli tak, czy urządzenie spełnia wymagania prawa krajowego?

Tak:

Nie:

16. Wszystkie budynki i urządzenia na terenie mariny są właściwie utrzymane i spełniają
wymogi przepisów krajowych. Zagospodarowanie mariny jest zintegrowane z
otoczeniem.

16.1. Czy marina posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

16.2. Czy marina (w tym budynki i urządzenia) jest właściwie utrzymana, dobrze zorganizowana
oraz czy spełnia ogólne wymagania prawne?
Tak:

Nie:
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16.3. Czy dla mariny sporządzano ocenę oddziaływania na środowisko?
Tak:

Nie:

a. Czy jest to marina o pojemności powyżej 500 miejsc zbudowana w roku 2000 lub później?
Tak:

Nie:

b. Czy jest to marina o pojemności powyżej 250 miejsc?
Tak:

Nie:

16.4. Czy inne budynki i urządzenia na terenie mariny (sklepy, restauracje, dźwigi, place
zabaw, itp.) są utrzymane w czystości, zadbane, bezpieczne i czy spełniają wymagania
prawne?
Tak:

Nie:

d. Czy lądowe i wodne tereny mariny oraz jej otoczenie są w niekontrolowany sposób
zanieczyszczane w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń?
Tak:

Nie:

16.5. Czy w marinie wykorzystywane jest wyposażenie i produkty przyjazne dla środowiska
naturalnego?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę opisać:

b. Jeśli nie, proszę opisać, dlaczego:

16.6. Czy tereny zielone mariny są właściwie utrzymywane w sposób przyjazny dla środowiska
(bez użycia pestycydów)?
Tak:

Nie:

a. Jeśli nie, proszę opisać, dlaczego:

16.7. Czy w czasie sezonu planowana jest większa rozbudowa/przebudowa mariny?
Tak:

Nie:
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17. Marina jest wyposażona w odpowiednią ilość utrzymywanych w czystości i właściwie
oznakowanych urządzeń sanitarnych, w tym urządzeń piorących oraz
zapewniających dostęp do wody pitnej. Ścieki z mariny odprowadzane są w
kontrolowany sposób do oczyszczalni ścieków.

17.1. Czy marina jest wyposażona w odpowiednią ilość utrzymywanych w czystości urządzeń
sanitarnych?
Tak:

Nie:

17.2. Proszę podać liczbę poszczególnych urządzeń:
a. Toalety:
b. Umywalki:
c. Prysznice:

17.3. Czy na terenie mariny są punkty poboru wody pitnej?
Tak:

Nie:

17.4. Czy urządzenia sanitarne są łatwe do zlokalizowania i łatwo dostępne z każdego miejsca
w marinie?
Tak:

Nie:

17.5. Czy urządzenia sanitarne są przyłączone do systemu kanalizacji ściekowej?
Tak:

Nie:

a. Jeśli nie, proszę opisać, w jaki inny alternatywny sposób ścieki są bezpiecznie
odprowadzane:

18. Jeśli na terenie mariny znajduje się miejsce wyznaczone do remontowania
i czyszczenia łodzi, odpady i zanieczyszczenia z tego miejsca nie mogą
przedostawać się do kanalizacji, do wody i gruntu lub bezpośrednio do
otaczającego środowiska naturalnego.

18.1. Czy na terenie mariny znajduje się miejsce wyznaczone do remontowania i czyszczenia
łodzi?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy teren ten spełnia wymagania prawne i standardy? Tak:
b. Jeśli tak, czy teren ten jest wyraźnie wyznaczony?

Tak:

Nie:
Nie:

c. Jeśli tak, czy na terenie tym zainstalowane są jakiekolwiek filtry (lub inne systemy)
zatrzymujące substancje niebezpieczne?
Tak:
Nie:
d. Jeśli tak, czy zebrane substancje traktowane są zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
odpadów niebezpiecznych?
Tak:
Nie:
e. Jeśli tak, czy większe remonty odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu lub pod
przykryciem?
Tak:
Nie:
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19. Marina promuje korzystanie z transportu zrównoważonego (kryterium kierunkowe).

19.1. Czy marina jest położona w odległości większej niż 2 kilometry od najbliższych
zabudowań miejskich?
Tak:

Nie:

19.2. Czy przejazd do/z mariny jest możliwy, przy wykorzystaniu zrównoważonych środków
transportu (komunikacja miejska, rower)?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę zaznaczyć dostępne środki transportu zrównoważonego:
Autobus
Rowery do wynajęcia
Ścieżki piesze
Inne, proszę wymienić:
20. Na terenie mariny, poza wyznaczonymi do tego celu strefami obowiązuje zakaz
parkowania i ruchu samochodów.

20.1. Czy na terenie mariny jest dozwolony ruch i parkowanie samochodów?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy dla tych celów zostały wyznaczone specjalne strefy? Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, czy w marinie jest wyznaczona strefa ruchu pieszego?

Nie:

Tak:

21. Zużycie wody w urządzeniach sanitarnych powinno być monitorowane (kryterium
kierunkowe)

21.1. Wypływ wody w kranach jest mniejszy lub równy 6 l/min
21.2. Wypływ wody w prysznicach jest mniejszy lub równy 9 l/min
21.3. Wypływ wody w toaletach jest mniejszy lub równy 6 l/min

Tak:
Nie:
Tak:
Nie:
Tak:
Nie:
a. Jeśli nie, czy toalety są wyposażone w system wykorzystujący wodę szarą
Tak:
Nie:
b. Jeśli nie, czy toalety są wyposażone w przycisk STOP
Tak:
Nie:
c. Jeśli nie, czy toalety są wyposażone w przyciski dwufazowe
Tak:
Nie:

21.4. Czy w marinie prowadzony jest także monitoring:
ciśnienia wody,
systemu płatności za korzystanie z urządzeń sanitarnych,
zużycia wody szarej,
systemu odzyskiwania wody,
inne…………………………………………………………………………………
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22. Tylko produkty przyjazne dla środowiska powinny być stosowane w celu utrzymania
czystości w marinie (kryterium kierunkowe)
22.1. Dla utrzymania środków czystości w pomieszczeniach sanitarnych oraz wewnątrz
budynków wykorzystywane są biodegradowalne środki czystości np. z etykietą ekologiczną
Tak:

Nie:

22.2. Dla utrzymania czystości wykorzystywane są wyłącznie środki czystości posiadające
ekoetykietę
Tak:
Nie:
22.3. W przypadku kiedy utrzymanie czystości zapewnione jest przez firmę zewnętrzną, czy te
warunki są zawarte w kontrakcie?
Tak:

Nie:

22.4. Czy stosowane środki czystości są dopuszczone przez prawo?
Tak:

Nie:

22.5. Do codziennego utrzymania czystości stosuje się produktów bawełnianych?
Tak:

Nie:

23. Przyjazne dla środowiska ręczniki papierowe, papier toaletowy, powinny być
stosowane w pomieszczeniach sanitarnych mariny. Mydło oraz inne środki higieny
osobistej powinny być dostępne poprzez dozowniki (kryterium kierunkowe)
23.1. Czy marina zapewnia tylko przyjazne dla środowiska ręczniki papierowe, papier toaletowy?
Tak:

Nie:

23.2. Czy ręczniki papierowe oraz papier toaletowy jest wykonany z papieru nie zawierającego
chloru?
Tak:

Nie:

a. Jeśli nie, czy posiadają eko-etykietę?

Tak:

Nie:

23.3. Czy w marinie mydło i środki higieny osobistej są dozowane z dozowników?
Tak:

Nie:

24. Wyłącznie efektywne energetycznie oświetlenie powinno być zastosowane. Czujniki
ruchu/zmierzchu powinny być zainstalowane w miejscach, gdzie jest to uzasadnione
(kryterium kierunkowe).
24.1. Czy w marinie zastosowano oświetlenie energooszczędne?

Tak:

Nie:

a. Jeśli nie, czy w marinie możliwe jest zastosowanie alternatywnego rozwiązania?
Tak:

Nie:

24.2. Czy na zewnątrz budynków mariny zastosowano oświetlenie energooszczędne?
Tak:

Nie:

a. Jeśli nie, czy w marinie możliwe jest zastosowanie alternatywnego rozwiązania?
Tak:

Nie:

16

24.3. Czy zainstalowano czujniki ruchu w pomieszczeniach sanitarnych?
Tak:

Nie:

24.4. Czy zainstalowano czujniki ruchu w pomieszczeniach biurowych?
Tak:

Nie:

24.5. Czy zainstalowano czujniki ruchu/zmierzchu na zewnątrz budynków mariny?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, w jakich miejscach?....................................................................................
25. Zaopatrzenie mariny w energię elektryczną powinno bazować na odnawialnych
źródłach energii (kryterium kierunkowe)
25.1. Czy energia odnawialna jest wykorzystywana w marinie?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, jakiego rodzaju:
solary,
farmy wiatrowe,
hydroelektrownie,
biomasa,
geotermia,
25.2. Czy 100% wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych?
Tak:

Nie:

25.3. Czy marina produkuje energię ze źródeł odnawialnych?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, jakiego rodzaju jest to energia:
solary,
farmy wiatrowe,
hydroelektrownie,
biomasa,
geotermia,
25.4. Czy marina zaopatruje się w biopaliwa?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy posiada ono certyfikat?
Tak:

Nie:
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26. Marina powinna dążyć do neutralności pod względem emicji CO2 (Kryterium
kierunkowe)

26.1. Czy marina mierzy emisję CO2 podczas swojej działalności?
Tak:

Nie:

26.2. Czy marina kupuje certyfikaty emisji CO2 ?
Tak:

Nie:

27. Tereny zielone w marinie powinny być utrzymywane w sposób zrównoważony
(kryterium kierunkowe).

27.1. Czy na terenie mariny znajdują się tereny zielone?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy utrzymanie tych terenów odbywa się w sposób zrównoważony dla
środowiska naturalnego?
Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, w jaki sposób się to odbywa?
brak stosowania nawozów,
ręczne koszenie trawników,
stosowanie organicznych materiałów,
uprawianie lokalnych gatunków roślin,
stosowanie kompostu,
uprawiane są importowane rośliny,
brak stosowania chemicznych pestycydów,
uprawianie roślin wymagających niewielkich zasobów wody,
brak stosowania herbicydów,
system automatycznego zraszania,
nawadnianie tylko o świcie oraz wieczorem
inne………………………………………………………………………………………

27.2. Czy w marinie stosowane są chemiczne pestycydy oraz nawozy?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy są stosowane więcej niż jeden raz w roku
Tak:

Nie:
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1. Jeśli tak, dlaczego są używane częściej niż jeden raz w roku?
…………………………………………………………………………………………………………

27.3. Jeśli na terenie mariny występują ogrody, czy są nawadniane tylko wieczorem lub wcześnie
rano?
Tak:

Nie:

27.4. Czy woda deszczowa jest zbierana w marinie?
Tak:

Nie:

27.5. Czy nowe nasadzenia prowadzone są tylko z gatunków roślin lokalnych?
Tak:

Nie:

28. Budynki/elementy mariny powinny być wykonywane z materiałów przyjaznych dla
środowiska naturalnego. Lokalni dostawcy materiałów i usług powinni być
preferowani podczas dostarczania materiałów i usług budowalnych, infrastruktury
itd. (kryterium kierunkowe)
28.1. Czy budynki/elementy mariny są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska
naturalnego?
Tak:

Nie:

28.2. Czy stosowane farby mają ekologiczne oznakowanie?
Tak:

Nie:

28.3. Czy podczas remontów brane są pod uwagę materiały przyjazne dla środowiska
naturalnego ?
Tak:

Nie:

28.4. Czy podczas wyposażania mariny angażowani są lokalni dostawcy materiałów i usług?
Tak:

Nie:

28.5. Czy kupowane drewno jest certyfikowane lub/i zalegalizowane przez władze?
Tak:

Nie:

28.6. Czy wydajność energetyczna stosowanych materiałów jest na odpowiednim poziomie?
Tak:

Nie:

28.7. Czy wymagane są od dostawców potwierdzenia faktu, iż dostarczane produkty i usługi są
zrównoważone?
Tak:

Nie:
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BEZPIECZEŃSTWO
29. Marina jest wyposażona w odpowiednią ilość właściwie oznakowanego sprzętu
ratunkowego, sprzętu pierwszej pomocy i sprzętu gaśniczego. Wyposażenie to jest
zatwierdzone przez odpowiednie instytucje krajowe.
29.1. Czy marina jest wyposażona w odpowiedni sprzęt ratunkowy?
a. Proszę podać rodzaj sprzętu ratunkowego:
Koła ratunkowe
Drabiny
Bosaki
Łodzie ratunkowe
Inne, proszę wymienić:
b. Czy sprzęt ratunkowy jest łatwy do zlokalizowania (właściwie oznakowany)?
Tak:
Nie:
c. Czy sprzęt ratunkowy jest zlokalizowany w odległości mniejszej niż 200 metrów
od jakiejkolwiek jednostki cumującej w marinie? Tak:
Nie:
d. Czy sprzęt ratunkowy jest dostępny całą dobę przez cały sezon programu Błękitna
Flaga?
Tak:
Nie:
e. Czy sprzęt ratunkowy został zatwierdzony przez odpowiednie instytucje?
Tak:
Nie:
Jeżeli nie, proszę opisać, w jaki sposób zagwarantowano zgodność wyposażenia
w sprzęt ratunkowy z wymogami prawa?

29.2. Czy marina jest wyposażona w odpowiedni sprzęt gaśniczy?

Tak:

Nie:

a. Proszę podać rodzaj sprzętu gaśniczego:
Gaśnice
Węże gaśnicze
Koce gaśnicze
Łodzie ratunkowe
Inne, proszę wymienić:
b. Czy sprzęt gaśniczy jest łatwy do zlokalizowania (właściwie oznakowany)?
Tak:
c.

Nie:

Czy sprzęt gaśniczy jest zlokalizowany w odległości mniejszej niż 200 metrów
od jakiejkolwiek łodzi cumującej w marinie?
Tak:

Nie:

d. Czy sprzęt gaśniczy jest dostępny całą dobę przez cały sezon Błękitnej Flagi?
Tak:

Nie:

e. Czy sprzęt gaśniczy został zatwierdzony przez odpowiednią instytucję?
Tak:
Nie:
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Jeżeli nie, proszę opisać, w jaki sposób zagwarantowano zgodność wyposażenia
w sprzęt ratunkowy z wymogami prawa?

29.3. Czy marina jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i środki pierwszej pomocy?
Tak:
Nie:
a. Gdzie znajdują się sprzęt i środki pierwszej pomocy:
Biuro mariny
Sklep/restauracja
Inne miejsca w marinie, proszę podać gdzie?
Inne miejsca w pobliżu mariny, proszę podać gdzie?
b. Czy sprzęt i środki pierwszej pomocy są łatwe do zlokalizowania (właściwie
oznakowane)? Tak:
Nie:
c. W jakich godzinach możliwy jest dostęp do sprzętu pierwszej pomocy:
c. Czy wyposażenie apteczki jest na bieżąco uzupełniane przez cały sezon?
Tak:

Nie:

d. Czy dostępny sprzęt i środki pierwszej pomocy odpowiadają zaleceniom Czerwonego
Krzyża?
Tak:
Nie:
Jeśli nie, proszę opisać, w jaki sposób zagwarantowano zgodność wyposażenia
w sprzęt i środki pierwszej pomocy z krajowymi / międzynarodowymi standardami?

29.4 Czy na terenie lub w pobliżu mariny znajduje się ogólnodostępny aparat telefoniczny lub
telefon alarmowy? Tak:
Nie:
a. Czy telefon jest dostępny całą dobę? Tak:
Nie:
b. Czy telefon jest łatwy do zlokalizowania (właściwie oznakowany)? Tak:

Nie:

29.5 Czy wejście i wyjście z mariny jest oznakowane szczególnie wyraźnymi znakami
dla niedoświadczonych żeglarzy? Tak:
Nie:
29.6 Czy marina jest oświetlona w nocy? Tak:

Nie:

29.7 Jeżeli marina posiada suche doki, czy są one objęte systemem ochrony
przeciwpożarowej i czy są dostępne dla pojazdów służb ratunkowych?
Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

30 Marina posiada plany awaryjne na wypadek zanieczyszczenia, pożaru lub innych
zdarzeń (kryterium kierunkowe).
30.1 Czy marina posiada plan awaryjny na wypadek wystąpienia zagrożeń w marinie i w jej
pobliżu? Tak:
Nie:
30.2 Czy plan awaryjny zawiera następujące elementy:
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Dane osób, które należy zawiadomić/skontaktować się.
Instytucje i służby, które powinny być włączone do akcji.
Procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa lub ewakuacji osób znajdujących
się w marinie.
Procedury ostrzeżeń i informacji dla ludności.
30.3 Jaki jest zasięg planu awaryjnego:
Tylko dla mariny.
Część większego planu dla terenów portowych.
Część większego planu dla terenu miasta/gminy.
Część większego planu regionalnego.
30.4. Czy obsługa mariny zna wytyczne planu awaryjnego?

Tak:

Nie:

31 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje powinny być udostępnione w
marinie (kryterium kierunkowe).
31.1 Czy w marinie wywieszone są ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa?
Tak:
Nie:
31.2 Czy zawierają one:
Informacje dotyczące właściwych sposobów przechowywania odpadów niebezpiecznych
i łatwopalnych.
Nakazy napełniania zbiorników paliwa tylko na terenie stacji benzynowej.
Znaki dotyczące bezpieczeństwa (np. „nabrzeże niechronione”).
Zakaz używania otwartego ognia w marinie (poza wyznaczonymi terenami).
Informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z przyłączy elektrycznych w marinie.
Zakazy kąpieli w marinie.
Informacje dotyczącą lokalizacji telefonu, sprzętu ratunkowego, pierwszej pomocy
i przeciwpożarowego.
Informacje dotyczącą sposobu użytkowania w/w sprzętu.
Szczegółowe wytyczne dotyczące powiadamiania

innych osób znajdujących

się w marinie o zaistniałym niebezpieczeństwie.
Informacje o osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w marinie.
Informacje o numerach alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe,
zarządca mariny).
31.3 Jeśli któreś z informacji wymienionych w punkcie 31.2 nie są zawarte, proszę wyjaśnić
dlaczego:

32 Elektryczność oraz woda powinna być dostępna dla wszystkich miejsc w marinie.
Instalacja musi być zatwierdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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32.1. Czy elektryczność oraz woda jest dostępna dla łodzi w odległości mniejszej niż
25 m. od łodzi?
Tak:

Nie:

32.2. Czy umieszczona jest informacja na temat warunków korzystania z wody i
elektryczności?
Tak:

Nie:

32.3. Czy umieszczona została informacja na temat racjonalnego korzystania z wody i
energii elektrycznej?
Tak:

Nie:

32.4. Czy instalacja wodna i elektryczna jest bezpieczna i odpowiada wymaganiom prawa
krajowego?
Tak:

33.

Nie:

Marina jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. (Kryterium
kierunkowe)

32.1 Czy marina jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Tak:
Nie:
a. Jeśli tak, które z następujących udogodnień/urządzeń są dostępne dla osób
niepełnosprawnych:
Swobodny dostęp do mariny, swobodne poruszanie się po terenie mariny
Miejsca parkingowe
Toalety
Udogodnienia ułatwiające wejście osobom niepełnosprawnym na pokład jednostek
pływających
Inne, proszę opisać:
b. Jeśli tak, czy powyższe udogodnienia/urządzenia spełniają krajowe/międzynarodowe
wymogi prawne i standardy? Tak:
Nie:
33 W marinie wywieszony jest plan sytuacyjny (mapa) przedstawiający lokalizację
różnych elementów wyposażenia mariny.
33.1 Czy plan sytuacyjny mariny jest wywieszony na tablicy informacyjnej?
Tak:
Nie:

32.2 Czy plan zawiera informacje o lokalizacji następujących elementów wyposażenia
i organizacji mariny:
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Pojemniki do odbioru odpadów niebezpiecznych i olejów przepracowanych
Kontenery na odpady
Pojemniki na surowce wtórne
Pompy do wód zęzowych i ścieków sanitarnych z jednostek pływających
Sprzęt ratunkowy
Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt pierwszej pomocy
Telefon
Sanitariaty (toalety, prysznice, itp.)
Stacja benzynowa
Teren wyznaczony do prowadzenia remontów i czyszczenia łodzi
Biuro mariny / siedziby klubów
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Wyznaczone miejsca parkingowe
Miejsca postojowe zarezerwowane dla jednostek odwiedzających
Transport publiczny (np. dojście do najbliższego przystanku autobusowego)
Punkt wskazujący aktualne położenie „Jesteś tutaj’
Znak wskazujący kierunek: północ
Inne urządzenia, proszę opisać:
33.2 Czy w widocznym miejscu podano informacje o współrzędnych geograficznych mariny?
Tak:

Nie:

JAKOŚĆ WODY
34 Woda w marinie jest wizualnie czysta (brak plam oleju, śmieci i innych zanieczyszczeń.
34.1 Czy woda w marinie jest wizualnie czysta?

Tak:

Nie:

34.2 Czy teren mariny (w tym otoczenie sklepów, restauracji i tereny zielone) jest utrzymywany
w czystości?
Tak:

Nie:

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
36. Marina posiada politykę społecznej odpowiedzialności biznesu obejmującą prawa
obywatelskie, warunki pracy oraz zapobieganie korupcji (kryterium kierunkowe)
36.1. Czy marina posiada politykę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz plan działań z
tego obszaru na następne trzy lata?
Tak:

Nie:
a. Jeśli tak, proszę załączyć kopię dokumentu podpisaną przez kierownictwo mairny.

36.2. Czy jest możliwe zaangażowanie całego zespołu w tworzenie i realizowanie polityki
społecznej odpowiedzialności biznesu/Zrównoważonego Rozwoju?
Tak:

Nie:
a. Jeśli tak, w jaki sposób:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

37. Kierownictwo mariny powinno przyjąć co najmniej dwa wskaźniki rozwijania
zrównoważonych relacji ze społecznością lokalną oraz realizowania działań
społecznych (kryterium kierunkowe)
37.1. Czy w marinie podejmowane są działania z poniższej listy:
promowanie dobrych relacji wśród rezydentów mariny oraz budowanie
długoterminowych relacji z nimi (organizowanie eventów, zapewnienie zadośćuczynienia jako
rekompensaty za uzasadnione reklamacje itd),
wspieranie lokalnych społeczności
współpraca z innymi lokalnymi organizacjami, takimi jak stowarzyszenia,
organizacje ekologiczne,
marina jest zaangażowana w akcje charytatywne lub ochrony przyrody,
stanowić platformę komunikacji dot. akcji charytatywnych (np. poprzez
udostępnianie tych informacji w recepcji)
dystrybuuje zrównoważone prezenty oraz przedmioty sprzedaży,
pośrednio lub bezpośrednio sponsoruje podmioty społeczne w postaci materialnej
lub niematerialnej
aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych,
inne:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

37.2.
Proszę opisać wskaźniki wybrane w celu rozwijania zrównoważonych relacji w
lokalnym otoczeniu oraz w celu zapewnienia zobowiązania do usprawnienia działań w
obszarze społecznym:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMU BŁĘKITNA FLAGA
Niniejszy formularz ma charakter porozumienia zawartego pomiędzy gestorem kąpieliska
przystępującego do programu, a Fundacją dla Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Krakowie.
Podpisujący oświadcza, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą, a przyjęte
zobowiązania zostaną spełnione w sezonie kąpieliskowym, którego dotyczy zgłoszenie.
Ponadto gestor kąpieliska oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
bezzwłoczne ściągnięcie z masztu Błękitnej Flagi w przypadku wystąpienia odstępstwa od
któregokolwiek obligatoryjnego kryterium programu Błękitna Flaga, a także za bezzwłoczne
poinformowanie o tym fakcie Krajowego Koordynatora Programu Błękitna Flaga.
Podpisując niniejszy formularz, gmina i administrator kąpieliska potwierdzają, że zostali
poinformowani o tym, że Jury Krajowe oraz Jury Międzynarodowe Programu Błękitna Flaga ma
prawo do odmowy wydania lub możliwości usunięcia Błękitnej Flagi, jeśli gmina lub administrator
kąpieliska dopuszczą się naruszenia krajowych przepisów ochrony środowiska lub w jakikolwiek
inny sposób postąpią niezgodnie z celami i ideą Międzynarodowego Programu Błękitna Flaga.
Gestor kąpieliska jest świadomy obowiązku uiszczenia opłaty związanej z uczestnictwem
kąpieliska w programie Błękitna Flaga. Osobą kompetentną do udzielania wszelkich informacji
na temat uczestnictwa w programie oraz wysokości składek jest Koordynator Programu Błękitna
Flaga – Jarosław Szczygieł, tel. 508 249 669, email: koordynator@blekitnaflaga.org
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Podpisując ten formularz, wnioskodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za
informacje podane w niniejszym formularzu.
Podpisując ten formularz, wnioskodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania
niezgodne z Kryteriami i misją programu Blue Flag International, jeśli te działania miały miejsce z
powodu jego zaniedbania.

OCHRONA DANYCH
Prosimy o zaznaczenie tego pola, aby potwierdzić zapoznanie się i zgodę na politykę
prywatności danych w programie Błękitna Flaga. Należy pamiętać, że zgodnie z RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
swobodnym przepływem takich danych oraz uchylając dyrektywę 95/46 / WE), nie
jesteśmy w stanie wykorzystywać i przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że
wyrazisz na to zgodę (Blue Flag International).
Data:
Podpis i
pieczątka:
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Wersję elektroniczną wypełnionego dokumentu prosimy wysłać na adres:
sekretariat@blekitnaflaga.org
Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz aplikacyjny prosimy wysłać pod adres:
Jarosław Szczygieł
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
Aleja Powstania Warszawskiego 15,
31-539 Kraków
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