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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2021 r. (sygn. BPS/043-22-932/21) dotyczące oświadczenia Senatora RP
Pana Kazimierza Kleiny w sprawie funkcjonowania Policji w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim,
złożone podczas 22. posiedzenia Senatu RP 25 marca 2021 r., należy wskazać, że problematyka związana
z bezpieczeństwem osób na wodach i terenach przywodnych pozostaje w stałym zainteresowaniu Policji.
Na terenie całego kraju, cyklicznie, każdego roku (od czerwca do września) policjanci aktywnie włączają się
w działania informacyjno-edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Wraz z innymi służbami i podmiotami m.in. z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
strażakami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikami urzędów oraz ratownikami
Pogotowia Ratunkowego podejmują działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku
nad wodą zarówno dzieci, jak i dorosłych (w tym np. wędkarzy). W roku bieżącym również rozpoczęły się prace
nad kolejną edycją tej akcji.
Należy podkreślić, że tworzenie sezonowych komórek organizacyjnych Policji pozostaje w gestii właściwych
kierowników jednostek organizacyjnych Policji. Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji
wynika, że Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku corocznie dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa w okresie
sezonu letniego w największych miejscowościach turystycznych województwa pomorskiego, w tym na terenie
Łeby. Ponadto możliwość skierowania dodatkowych sił wsparcia do służby zewnętrznej w tych miejscowościach
jest omawiana podczas spotkań komendantów miejskich i powiatowych Policji z przedstawicielami lokalnych
samorządów.
Komisariat Policji w Łebie podlega Komendzie Powiatowej Policji (KPP) w Lęborku. Stan etatowy tej
jednostki organizacyjnej Policji wynosi 16 etatów policyjnych, w tym 1 wakat1. Zarówno w sezonie letnim,
jak i poza nim w komisariacie nie funkcjonuje służba dyżurna. Komisariat Policji w Łebie jest wzmacniany
osobowo przez funkcjonariuszy z KPP w Lęborku poprzez pełnienie dyżurów zdarzeniowych na I i II zmianie,
tj. w godz. 6.00-14.00 i 14.00-22.00 (również w weekendy). Ponadto w sezonie letnim do Łeby są kierowani
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego KPP w Lęborku, w celu wsparcia miejscowej
jednostki organizacyjnej Policji w okresie największego natężenia ruchu turystycznego.
Pomimo, iż obecny stan kadrowy nie pozwala na wprowadzenie w sezonie letnim dodatkowej służby
dyżurnej w Komisariacie Policji w Łebie, wszelkie działania policyjne przez całą dobę są koordynowane przez
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stanowisko kierowania KPP w Lęborku. Niezależnie od powyższego służba patrolowo-interwencyjna jest
planowana na trzech zmianach całodobowo, 7 dni w tygodniu. Ponadto, zgodnie z „Koncepcją Przedsięwzięć
Prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego na terenie
województwa pomorskiego w 2021 roku”, do pełnienia służby na terenie miejscowości Łeba ma zostać
skierowanych dodatkowo 17 funkcjonariuszy.
Warto również pamiętać, że do dyspozycji osób przebywających na obszarach wodnych pozostaje
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą należy traktować jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie społecznym. Narzędzie to może być wykorzystywane
m.in. przy podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji sprzętowo-kadrowych sił policyjnych, powoływania
„sezonowych komórek” wodnych, współpracy z podmiotami działającymi na rzecz ratownictwa wodnego,
jednostkami samorządowymi itp. Wśród dostępnych do wyboru kategorii zagrożeń jest również kategoria
„Miejsca niebezpieczne na wodach”, z wykorzystaniem której użytkownicy wskazują służbom miejsca i sytuacje
wymagające interwencji, w celu wyeliminowania zagrożeń występujących w omawianym obszarze. W 2020 r.
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zostały naniesione 642 tego rodzaju zagrożenia.
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