Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 marca 2021 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat zabieram głos w sprawie funkcjonowania Policji w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim. Miejscowości te przez większą część roku są małymi miastami lub wsiami z normalnie funkcjonującymi komisariatami lub posterunkami Policji. W lecie, w okresie od maja do końca września, dzięki turystom stają się jednak dużymi ośrodkami.
Przykładowo miasto Łeba, w którym mieszka na stałe ok. 4 tysięcy mieszkańców, w sezonie letnim liczy
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W czerwcu, lipcu i sierpniu ta liczba wynosi ok. 50 tysięcy. Szacuje się,
że od połowy lipca do połowy sierpnia w Łebie może przebywać w ciągu 1 dnia ok. 100 tysięcy turystów.
Jest oczywiste, że z tak wielką liczbą osób przebywających w jednym miejscu wiążą się nowe zagrożenia,
z którymi musi poradzić sobie policja. Można powiedzieć, że liczba osób przebywających w Łebie w sezonie
letnim jest większa niż łączna liczba mieszkańców całego powiatu lęborskiego.
W Komisariacie Policji w Łebie w okresie letnim pracuje nie więcej niż 20 policjantów. Ci policjanci muszą zapewnić bezpieczeństwo w 100-tysięcznym mieście. Do tej pory na szczęście nie doszło do większych
tragedii, ale policja powinna być przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia. A w okresie letnim zagrożenia występujące w takich miastach jak Łeba są wielokrotnie większe niż w normalnie funkcjonującym, spokojnym powiecie.
Jestem przekonany, że liczba policjantów zabezpieczających miasto w sezonie letnim powinna być adekwatna do liczby przebywających w nim ludzi. Według informacji, jakie wcześniej otrzymałem z Komendy
Głównej Policji, liczba policjantów w miastach 50-tysięcznych jest co najmniej kilkakrotnie większa niż
w Łebie w okresie letnim.
W trakcie sezonu komisariat policji bardzo często pozostaje zamknięty po godzinie 15.00, zaś w soboty
i niedziele jest on w ogóle nieczynny, niedostępny dla turystów i mieszkańców.
Panie Ministrze, w tym roku występuję w omawianej sprawie nieco wcześniej. Mam nadzieję, że sprawa
bezpieczeństwa przebywających w Łebie turystów i mieszkańców zostanie załatwiona lepiej niż w latach
poprzednich.
Pytam więc:
1. Jakie działania podejmą Pan Minister i Komenda Głowna Policji, aby Komenda Powiatowa Policji
w Lęborku zapewniła bezpieczeństwo turystom i mieszkańcom w okresie letnim, a komisariat policji był tak
zorganizowany i obsadzony, aby liczba policjantów pracujących w Łebie była adekwatna do wielkości tego
wakacyjnego miasta i potencjalnych zagrożeń?
2. Jakie działania podejmie Komenda Główna Policji, aby komisariat w Łebie był dostępny dla turystów
i mieszkańców w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w soboty i niedziele?
Bardzo wysoko oceniam pracę Komendy Powiatowej Policji w Lęborku i pracę policjantów z tej komendy, ale zwracam uwagę, że ich możliwości, ze względu na niewielką obsadę, są ograniczone.
Kazimierz Kleina

