
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2018 r. (nr RPW 21738/2018) na moje oświadczenie złożone podczas 

61. posiedzenia Senatu RP w sprawie liczebności obsady jednostek Policji w miejscowościach nadmorskich 

w trakcie trwania sezonu turystycznego, przedstawiono – powołując się na dane przekazane przez KGP 

i GUS – kryteria podziału etatów Policji oraz stan etatowy w województwie pomorskim. Z tych danych wy-

nika, że rozdysponowanie sił Policji jest rażąco nierównomierne. W sezonie letnim odbywa się to kosztem 

kurortów nadmorskich, takich jak miasto Łeba. Według szacunków Lokalnej Informacji Turystycznej w Łe-

bie w okresie szczytu sezonu turystycznego (tj. 15.07–15.08) w kurorcie przebywa jednocześnie ok. 100 000 

osób, a średnia ich liczba (razem z mieszkańcami) podczas sezonu wynosi ok. 55 000 osób. Taki stan skutku-

je ogromną dysproporcją w przydziale funkcjonariuszy. Za obraz skali problemu niech posłużą przybliżone 

wartości co do liczby osób przypadających na jednego funkcjonariusza Policji. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie statystyk na podstawie danych KGP, GUS, LOT Łeba oraz przybliżona liczba 

osób przypadających na 1 policjanta na przykładzie wybranych jednostek Policji województwa pomorskiego. 

 

 Pow. Ludność 
Ludność w 

gminach** 

etaty 

stałe 

dodatkowe 

siły 

Średnia liczba 

ludności w sezonie 
letnim 

liczba osób/ 1 policjant 

Powiat 

lęborski 

706 

km2 
66333  138   481 osób 

Lębork 
(KPP) 

 35374 35374 122   290osób 

Łeba 

(komisariat) 
 3760 3760 16 12 

ok. 55 000 w 

szczycie sezonu – 

ok. 100 000 

1964 osoby w szczycie 

sezonu – 3571 osób 

Powiat 

bytowski 

2192 

km2 
79134  152   521 osób 

Bytów (KPP)  17033 25375 106   239 osób 

Miastko 
(komisariat) 

 10738 19882 46   432 osoby* 

Powiat 

kartuski 

1121 

km2 
133841  183   731 osób 

Kartuzy 
(KPP) 

 14765 33512 128   262 osoby* 

Sierakowice 

(komisariat) 
 6885 19214 20   961 osób* 

Żukowo 
(komisariat) 

 6540 34966 35   999 osób * 

Powiat 

wejherowski 

2185 

km2 
213803  312   685 osób 

Wejherowo 
(KPP) 

 50039 75371*** 186   405 osób* 

Reda 

(komisariat) 
 22778 22778 32   711 osób 

Rumia 
(komisariat) 

 48317 48317 62   779 osób 

Szemud 

(komisariat) 
 1835 17452 16   1090 osób* 

Gniewino 
(komisariat) 

 1940 7497 16   469 osób* 

 

*w gminach 
** liczba ludności w gminach 

***suma miasto + gmina wiejska 

 
 



Latem populacja w nadmorskich miejscowościach drastycznie wzrasta. W związku z powyższym proszę 

o ustosunkowanie się do tak zobrazowanej statystyki, a także o odpowiedź na ważne w kontekście bezpie-

czeństwa mieszkańców i turystów pytanie: czy 1 funkcjonariusz Policji jest w stanie zapewnić bezpieczeń-

stwo ponad 3,5 tys. osób? 
Szanowny Panie Ministrze, na podstawie przykładu miasta Łeby jeszcze raz apeluję o głębszą analizę sy-

tuacji i podjęcie próby systemowego rozwiązania problemu, z którym każdego roku borykają się turystyczne 

kurorty. Proszę pamiętać, że wakacje to czas, kiedy wśród wielu osób wzrasta skłonność do podejmowania 

ryzykownych zachowań. Uważam, że Koncepcja przedsięwzięć prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego oraz obowiązujące zarządzenie nr 88 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz.Urz. KGP 

nr 2, poz. 7 z późn. zm.) nie zapewniają należytego bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. 

Kazimierz Kleina 
 


