
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Powiat lęborski poza sezonem letnim zamieszkuje ok. 70 tysięcy mieszkańców. W szczytowym okresie 

wakacji (tj. lipiec, sierpień) na jego terenie przebywa dodatkowo ok. 400 tysięcy osób. Łeba, jako nadmorska 

miejscowość, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, a letni wzrost populacji miasteczka oznacza 

większą liczbę potencjalnych zagrożeń. Sam kurort z kilkutysięcznej osady w jednym momencie przeradza 

się w kilkudziesięciotysięczne miasto.  

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Lęborku jasno wynika, że w sezonie letnim drastycznie rosną 

statystyki wykroczeń. Więcej jest kradzieży mienia, awantur, włamań do samochodów czy domków kempin-

gowych. W ślad za tysiącami turystów podążają kieszonkowcy i złodzieje aut. W związku z tym proszę o 

wyjaśnienie ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów kwestii. 

O ile w okresie wakacyjnym zwiększa się liczba funkcjonariuszy w powiecie lęborskim, w szczególności 

w łebskim kurorcie? 

Ilu policjantów według norm (standardów) powinno czuwać nad bezpieczeństwem 10 tysięcy osób? 

Jak liczne są obsady komisariatów (komend) Policji w 50-tysięcznych miastach, tj. Kartuzach, Bytowie, 

Rumi? 

Wakacje to czas, kiedy wiele osób jest skłonnych do podejmowania ryzykownych zachowań, więc nad 

bezpieczeństwem powinni czuwać dodatkowi policjanci. Ich brak może spowodować niedostateczne zabez-

pieczenie imprez masowych, kulturalnych i sportowych. Zagrożone jest również bezpieczeństwo kierowców 

głównych ciągów komunikacyjnych, a także dzieci grupujących się na placach zabaw i plażach. Szczególną 

uwagę należy zwracać również na inne newralgiczne miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania po-

rządku publicznego przez osoby nadużywające alkoholu lub zażywające inne substancje psychoaktywne. Po 

analizie zagrożeń i zdarzeń z lat ubiegłych należy stwierdzić, że dodatkowe siły policyjne z pewnością wpły-

ną na wzrost poczucia bezpieczeństwa w kurorcie.  

Dlatego jeszcze raz proszę o szczegółowe udzielenie odpowiedzi na postawione przeze mnie kwestie, do-

tyczące systemowego rozwiązania tego problemu. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 
 


