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I. WSTĘP 

 

W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, m.in.: 

 samorząd terytorialny w gminie (straże gminne/miejskie), powiecie i województwie, 

 administracja zespolona, 

 służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych: Policja, Straż Graniczna, 

Państwowa Straż Pożarna, 

 służby nadzorowane przez Ministra Finansów: administracja podatkowa, kontrola skarbowa, 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Wywiad Skarbowy, Służba Celna, Generalny 

Inspektor Informacji Finansowej, 

 inne instytucje prowadzące działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria 

Wojskowa,  Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Straż 

Rybacka, Straż Łowiecka, społeczne organizacje ratownicze (m.in. Ochotnicze Straże 

Pożarne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), Służba Ochrony Lotniska, prywatne 

firmy ochrony. 

 

Skuteczność działania poszczególnych służb oraz części administracji funkcjonujących  

w obszarze bezpieczeństwa jest zależna od właściwego poziomu kompetencji ich pracowników  

i funkcjonariuszy oraz racjonalnego finansowania szkolenia kadr i odpowiedniego wyposażenia. 

Wymaga to odpowiednich nakładów ze strony budżetu Państwa, tym bardziej, że skuteczne działanie 

odpowiednich służb i instytucji nie tylko gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa w Polsce  

i wysokie poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale ogranicza straty ponoszone przez Skarb Państwa na 

skutek popełnianych przestępstw. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w kraju, jak też wysokiego stopnia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Polski, instytucje 

odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo muszą angażować do wspólnych działań, szczególnie 

profilaktycznych i informacyjnych, władze samorządowe, społeczności lokalne i organizacje 

pozarządowe. 

 
W związku z przejęciem nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi)

1
, od 24 grudnia 2009 r. 

na Wojewodzie spoczął m. in. obowiązek zbierania informacji o wynikach działalności straży 

funkcjonujących na terenie danego województwa i przekazywania ich ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym  (Dz. U. Nr 97, poz. 803 z późn. zm.); 
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Wojewoda, na podstawie art. 9b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  

(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) gromadzi informacje nt. ewidencji: 

1) etatów straży gminnych (miejskich); 

2) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 – 

7, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia 

przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów; 

3) wyników działań straży. 

Jednocześnie, wzorem lat ubiegłych, straże gminne (miejskie) przekazują wojewodom 

również inne informacje dotyczące ich działalności, a w tym dotyczące wykształcenia strażników, 

współpracy straży z Policją oraz liczby strażników poszkodowanych w toku służby. Informacje w tym 

zakresie wykorzystane zostały w Raporcie o stanie bezpieczeństwa Państwa, jak również w niniejszej 

Informacji. 

Przedmiotowa Informacja jest tym samym próbą kompleksowego spojrzenia na działalność 

straży gminnych (miejskich) w 2012 r. 

 

Istotnym pozostaje, iż straże gminne (miejskie), jako formacje samorządowe, nie posiadają 

struktury pionowej, tworzonej na wzór np. Policji, a tym samym organów centralnych.  

Jeżeli można mówić o ustroju straży miejskich i gminnych
2
 to jest on odwzorowaniem 

principiów odnoszących się do samorządów terytorialnych, które ze swej istoty są autonomiczne, 

niezależne. Samodzielnie rozstrzygają sprawy społeczności lokalnych, w granicach prawnego 

upoważnienia. Są urzeczywistnieniem zasady decentralizacji władzy publicznej wymienionej  

w preambule Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, a „powtórzonej” w art. 15 Konstytucji. 

Samodzielność ta jest w Polsce chroniona sądownie (art. 165 ust.2 Konstytucji RP). 

 Podobnie straże miejskie i gminne są względem siebie niepodległe, niezależne, autonomiczne. 

Jednostki działające np. w miastach wojewódzkich nie sprawują nadzoru nad jednostkami w gminach 

itp. Między strażami nie ma nawet zastosowania zasada pomocniczości (subsydiarności), która jest 

regułą kompetencyjną między administracją rządową a samorządową. 

 Straże miejskie i gminne podlegają założycielskim organom samorządu terytorialnego 

(wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta). Ich działalność jest ściśle określona i ograniczona 

przepisami prawa. 

 Próba innego zorganizowania działalności straży miejskich i gminnych byłaby naruszeniem 

bądź zaprzeczeniem idei i istoty samorządności (w rozumieniu sprawowania władzy publicznej  

w wymiarze lokalnym). 

                                                 
2
 Wypowiedź A. Hołubiczki, Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, 

Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie 
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 Taki stan rzeczy nie wyklucza wzajemnych kontaktów i współpracy pomiędzy 

samorządowymi podmiotami życia publicznego, a nawet je inspiruje. 

 Od początku lat 90 - tych powstają związki komunalne, międzygminne, stowarzyszenia miast. 

Inicjatyw w tym zakresie jest bardzo wiele. 

 Podobnie jest w praktyce funkcjonowania straży. Potrzeba wymiany doświadczeń, uczenia się 

od siebie, zasięgania istotnych wiadomości czy wręcz korzyści płynące ze wspólnych ćwiczeń, 

szkoleń spowodowały, że już od 1991 roku komendanci straży miejskich podejmowali próby stałej 

wymiany informacji, doświadczeń, nawiązywania kontaktów. Przy Związku Miast Polskich powstała 

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich, która równolegle stanowiła „ciało doradcze” dla 

prezydentów i burmistrzów zrzeszonych w ZMP w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

osób. 

 W roku 2009 komendanci zarejestrowali stowarzyszenie pod nazwą Krajowa Rada 

Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, która działa aktualnie  

w oparciu o Statut. Do stowarzyszenia należy niespełna 400 osób, a zasady działania uwzględniają  

standardy charakterystyczne dla samorządów terytorialnych i ich zrzeszeń. Działalność w KRK SMiG 

RP jest działalnością społeczną, władze stowarzyszenia nie posiadają uprawnień władczych ani wobec 

jego członków ani tym bardziej straży miejskich i gminnych. 

 Działalność  KRK SMiG RP nie nawiązuje jednak do struktur pionowych dominujących  

w rządowych inspekcjach, służbach i strażach.  

  

 Mając między innymi na uwadze przedstawione powyżej argumenty, w 2012 r.  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podjęto starania w celu powołania Międzyresortowego Zespołu 

do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), jako podmiotu skupiającego 

przedstawicieli strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli straży 

gminnych (miejskich). 

 Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) powołany 

został zarządzeniem Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania 

Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (M. P. 2012 

poz. 631), jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. 

 W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych w randze 

podsekretarza stanu, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) zastępca przewodniczącego – sekretarz lub podsekretarz stanu albo dyrektor  departamentu, 

wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) członkowie:  

a) sekretarz lub podsekretarz stanu, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw: 

- administracji publicznej, 
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- transportu, 

b) Komendant Główny Policji; 

4) sekretarz. 

 Jednocześnie, przewodniczący Zespołu uprawniony jest do zaproszenia do prac Zespołu na 

prawach członka Zespołu) przedstawicieli: 

- Związku Miast Polskich; 

- Unii Metropolii Polskich; 

- Unii Miasteczek Polskich; 

- Związku Gmin Wiejskich; 

- Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

- Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

Wskazać należy, iż wszyscy przedstawiciele wyżej wskazanych podmiotów przyjęli 

zaproszenie do prac w Zespole. 

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w październiku 2012 r.  

Efektem prac Zespołu było powołanie grupy roboczej do spraw fotoradarów w strażach 

gminnych (miejskich) w celu określenia faktycznych problemów w wykorzystywaniu przez straże 

urządzeń rejestrujących, w tym potrzeby i kierunków nowelizacji przepisów prawa z tym związanych. 

Znaczny udział w pracach grupy roboczej miała Komenda Główna Policji, która, w oparciu  

o doświadczenia i spostrzeżenia komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, wskazała na 

szereg zagadnień wymagających uregulowania. 

Wskazać należy, że w efekcie wniosków grupy roboczej do spraw fotoradarów w strażach 

gminnych (miejskich) Zespół podjął decyzję o potrzebie nowelizacji szeregu aktów prawnych  

i uregulowania istotnych kwestii mających znaczenie dla przejrzystości wykonywania m. in. przez 

straże czynności z użyciem urządzeń rejestrujących. 

Prace Zespołu w tym zakresie są kontynuowane. 
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II. DANE STATYSTYCZNE 

 

2.1. Liczba oddziałów straży  

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie kraju funkcjonowały łącznie 593 oddziały 

straży gminnych i miejskich, zwanych dalej strażami. 

Charakter funkcjonujących straży, wraz z liczbą osób zatrudnionych, przedstawia 

poniższe zestawienie. 

 

 

 

Lp. 

 

 

województwo 

Charakter straży i liczba 

oddziałów 

Liczba 

oddziałów 

łącznie 

Stan zatrudnienia 

(osoby) 
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1 wielkopolskie 52 10 62 712 117 

2 śląskie 48 7 55 1 282 216 

3 dolnośląskie 53 4 57 814 119 

4 
zachodnio- 

pomorskie 
45 24 69 493 138 

5 małopolskie 28 7 35 704 96 

6 pomorskie 29 15 44 698 224  

7 
warmińsko – 

mazurskie 
27 6 33 273 30 

8 mazowieckie 22 6 28 329 56 

9 
kujawsko- 

pomorskie 
22 11 33 575 108 

10 łódzkie 20 3 23 725 107 

11 lubelskie 19 2 21 288 48 

12 opolskie 20 2 23 
3
 173 28 

13 
garnizon 

stołeczny 
23 4 27 1 881 283 

                                                 
3
 Od 1 stycznia 2009 roku w Leśnicy jest wakat na stanowisko strażnika (1 stanowisko). Straż nie została 

rozwiązana. 
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14 lubuskie 23 9 32 163 27 

15 podkarpackie 19 3 22 263 17 

16 świętokrzyskie 17 4 21 229 48 

17 podlaskie 10 2 12 188 27 

RAZEM 477 119 597 9 790 1 689 

 

  

 Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  

(Dz. U. z 1997 r. Ne 123, poz. 779, z późn. zm.), rada gminy może utworzyć straż gminną, natomiast  

w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę 

„straż miejska”.   

 W świetle przywołanych przepisów, w 2012 r. na terenie kraju funkcjonowało 477 straży 

miejskich i 119 straży gminnych, zatrudniających łącznie 11 479 osób. W liczbie tej mieści się 9 790 

strażników gminnych (miejskich) oraz 1 689 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych albo stanowiskach pomocniczych i obsługi.  

 
W świetle powyższego należy wskazać, iż w stosunku do 2011 r. liczba oddziałów straży 

gminnych (miejskich) wzrosła o 22 oddziały.   

Niepokojący jest jednak fakt, iż 2012 r. jest kolejnym rokiem, gdzie maleje liczba 

zatrudnionych strażników. Wskazać należy, iż w 2011 r. straże liczyły 9 833 strażników. W 2012 r., 

pomimo zasadniczego wzrostu liczby oddziałów straży, liczba strażników spadła do 9 790 osób, co 

stanowi o 43 osoby mniej. Sytuacja odwrotna wystąpiła natomiast w przypadku zatrudnienia tzw. 

pracowników administracyjnych, czyli osób na stanowiskach urzędniczych albo stanowiskach 

pomocniczych i obsługi. W tym przypadku, w porównaniu do roku 2011 r. (1 425 osób), na tych 

stanowiskach zatrudnionych było 1 689 osób, czyli o 264 osoby więcej. 

Istotnym w sprawie pozostaje, iż pracownicy straży gminnych (miejskich), niebędący 

strażnikami, uprawnieni są do wykonywania szeregu czynności w tej formacji mających również 

bezpośredni związek z ochroną porządku publicznego na terenie gminy.  

Straż gminna (miejska), w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych, w związku  

z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10 przedmiotowej ustawy, posiada prawo do 

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 

 1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

 2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

Jednocześnie, w myśl § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720), straż realizuje prawo 
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do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych, w sposób: 

 1) zdalny - przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość; 

 2) bezpośredni - w przypadku prowadzenia przez strażnika gminnego (miejskiego) obserwacji  

i rejestracji obrazu w miejscu zdarzenia. 

 W praktyce, popularną praktyką pozostaje prowadzenie czynności, o których mowa powyżej,  

w sposób zdalny przez osoby niebędące strażnikami gminnymi (miejskimi), co umożliwia kierowanie 

samych strażników bezpośrednio do pracy w miejscach publicznych. 

 Istotnym pozostaje fakt, że osoby te wykonują także, niezastrzeżone dla strażników, czynności 

administracyjno – techniczne w sprawach o wykroczenia, prowadzą sprawy finansowe  

i kadrowe (w przypadku straży będących samodzielną jednostką organizacyjną gminy), jak również 

wykonują zadania związane np. z utrzymaniem środków transportu w strażach. 

 

 Znamiennym pozostaje fakt, iż od 1994 r. obserwujemy co do zasady stały wzrost liczby 

oddziałów straży gminnych (miejskich), co może oznaczać stałe zainteresowanie jednostek samorządu 

terytorialnego powoływaniem do życia formacji o tak szerokim spektrum działania, związanym  

z utrzymaniem porządku publicznego na terenie gminy. 

Poniższe zestawienie obrazuje dynamikę wzrostu liczby oddziałów straży gminnych 

(miejskich) w poszczególnych latach - w stosunku do 1994 r. 

 

            Rok           Liczba oddziałów    dynamika (w por. do 1994 r.) 

1994    410    100,00 % 

1995    421    102,68 % 

1996    424    103,41 % 

1997    433    105,61 % 

1999    436    106,34 % 

2000    427    104,15 % 

2001    422    102,92 % 

2002    431    105,12 % 

2003    428    104,39 % 

2004    436    106,34 % 

2005    456    111,20 % 

2006    461    112,43 % 

2007    481    117,32 % 

2008    519    126,58 % 

2009    553    134,88 % 

2010    568    138,53 % 

2011    575    140,24 % 

 2012             597             145,60 % 
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Poniższe zestawienie obrazuje ogólną zauważalną tendencję wzrostową w liczbie oddziałów straży.  

Liczba oddziałów straży gminnych (miejskich)

410
421 424

433 436
427 422

431 428
436

456 461

481

519

575

568

553

597

410

460

510

560

1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Poniższe zestawienie prezentuje liczbę oddziałów straży gminnych (miejskich) w poszczególnych 

województwach w porównaniu do 2011 r. 

O – 2012 r. 

O – 2011 r. 
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57
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dolnośląskie

zach.-pom.

małopolskie

pomorskie

warm.-maz.

mazowieckie

kuj.-pom.

łódzkie

lubelskie

opolskie

garn. stoł.

lubuskie

podkarp.

świętokrz.

podlaskie
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W 2012 r. najwięcej oddziałów straży gminnych (miejskich) działało na terenie województw:   

- zachodniopomorskiego  -     69 (2011 r. – 64) 

- wielkopolskiego             -    62 (2011 r. – 59) 

- dolnośląskiego               -     57 (2011 r. – 60) 

- śląskiego                         -    55 (2011 r. – 53),       

najmniej zaś na terenie województw: 

- podkarpackiego  -     22 (2011 r. – 22) 

 - lubelskiego   -     21 (2011 r. – 21) 

 - świętokrzyskiego  -     21 (2011 r. – 21) 

 - podlaskiego   -     12 (2011 r. – 12) 

 

Wskazać należy, iż tendencja ta jest stała i co do zasady nie ulega zmianie na przestrzeni lat. 

 

53/
4

22/11

19/2

23/9

20/3

28/7

22/6

Garnizon 

Stołeczny

23/4

20/2

19/3

10/2

29/15

48/7

17/4

27/6

woj. warmińsko -

mazurskie

52/10

45/24
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Na podstawie posiadanych danych statystycznych
4
 wskazać można, że w okresie od  

1994 r. do 2012 r. liczba oddziałów straży gminnych (miejskich) w Polsce wzrosła łącznie o 187. 

 

2.2.  Ewidencja etatów straży i wykształcenie strażników 

 

Zatrudnienie w strażach 

 

Powyższe zestawienie obrazuje dynamikę zatrudnienia w strażach gminnych (miejskich) na 

przełomie lat 1994 – 2012. 

 

 

Rok 

 

Liczba zatrudnionych i dynamika (w porównaniu do 1994 r.) 

1994 5 551 100,00 %  

W tym 

zatrudnionych  

w administracji 

1995 6 283 113,18 % 

1996 6 697 120,64 % 

1997 7 382 132,98 % 

1999 6 893 124,18  % 

2000 7 725 139,16 % 503 

2001 7 795 140,43 % 513 

2002 7 757 139,74 % 547 

2003 7 974 143,65 % 585 

2004 8 518 153,45 % 626 

2005 8 993 162,00 % 680 

2006 9 456 170,34 % 742 

2007 9 755 175,74 % 896 

2008 10 212 183,96 %               1 038 

2009 10 957  197,39 % 1 230 

2010 11 311 203,76 % 1 442 

2011 11 257 202,79 % 1 424 

2012 11 481 206,82% 1 691 

 

Dane liczbowe wyraźnie wskazują, że w analizowanym okresie liczba osób zatrudnionych  

w strażach wzrosła ponad dwukrotnie. Zauważalna jest również tendencja wzrostowa przy 

zatrudnianiu cywilnych pracowników administracyjnych w strażach. 

 

W 2012 r. w strażach było łącznie 11 481 etatów, z czego 9 790 etatów                            

(ponad 85 %) obejmowali strażnicy, a 1 691 etatów (ponad 14 %) – pracownicy cywilni. 

                                                 
4
 Dane pochodzą również z Informacji o efektach działalności straży gminnych (miejskich), przygotowywanych 

do 2008 r. przez Komendanta Głównego Policji. 
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Poniższy wykres przedstawia poziom zatrudnienia w strażach gminnych (miejskich)  

w latach 1994 – 2012.  

liczba zatrudnionych
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W  marcu 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  

16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże 

gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz. U. z 2012 r.  

poz. 222), zobowiązujące straże - z dniem 1 stycznia 2012 r., do prowadzenia ewidencji etatów  

w odmienny niż do tej pory sposób. 

Nowelizacja rozporządzenia zobowiązała straże gminne (miejskie) do wykazywania również 

ułamkowych części etatów na jakich zatrudnieni są strażnicy gminni (miejscy) oraz pracownicy  

straży. Jak bowiem wynikało z informacji przekazywanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  

w strażach gminnych (miejskich) strażnicy, jak również pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi, zatrudniani są na różne części etatu, w tym, poza pełnym 

etatem, również na ¾ etatu, czy ½ etatu, czy innym. 

Przyjęcie nowej zasady ewidencjonowania etatów umożliwiło uzyskanie informacji  

o faktycznej liczbie etatów w strażach.  

Nowelizacja zobowiązała również straże gminne (miejskie) do gromadzenia informacji  

o liczbie etatów odnoszących się do stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Potrzeba gromadzenia tego typu informacji wynikała z faktu, iż w strażach gminnych 

(miejskich) zatrudnianie są osoby wyznaczone nie tylko do prac administracyjnych (księgowość, 

sekretariat, kadry), ale również osoby wykonujące prace pomocnicze lub związane z obsługą jednostki 

straży (warsztaty samochodowe, sprzątanie, monitoring). 

Poprzednia budowa Części I załącznika do rozporządzenia powodowała, że w celu wykazania 

liczby etatów pracowników administracyjnych w straży, należało zliczyć zarówno etaty faktycznych 



 13 

pracowników administracyjnych, jak i etaty pracowników wykonujących prace usługowe na rzecz 

straży. W konsekwencji powodowało to fałszywy obraz struktury zatrudnienia w strażach, często  

z podkreśleniem rozbudowanej administracji, czy dysproporcjach pomiędzy etatami strażniczymi,  

a pozostałych pracowników. 

 

Poniższa tabela prezentuje stan zatrudnienia w strażach gminnych (miejskich) w podziale na 

różne wymiary etatu w jakim zatrudnieni są strażnicy oraz pracownicy straży. 

 

 
 

L
p. 

 

 

Stanowisko 

    Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

 

pełny etat 

 

3/4 etatu 

 

1/2  etatu 

 

1/4 etatu 

inny 

wymiar 

etatu 

1 Komendant 534 2 8 3 3 

2 Zastępca Komendanta 161 0 0 0 0 

3 Naczelnik 82 0 0 0 0 

4 Zastępca naczelnika 39 0 0 0 0 

5 Kierownik 262 1 0 0 0 

6 Zastępca kierownika 26 0 0 0 0 

7 Starszy inspektor 1 834 0 0 0 2 

8 Inspektor 1 203 3 2 0 0 

9 Młodszy  inspektor 795 0 2 0 0 

10 Starszy specjalista 160 0 0 0 0 

11 Specjalista 235 2 0 0 0 

12 Młodszy specjalista 616 0 2 0 0 

13 Starszy strażnik 986 1 2 0 0 

14 Strażnik 1 276 0 2 2 5 

15 Młodszy strażnik 990 0 1 0 0 

16 Aplikant 548 0 0 0 0 

17 Razem strażnicy (suma pkt 1–16) 9 747 9 19 5 10 

18 Stanowiska urzędnicze 939 8 51 15 13 

19 Stanowiska pomocnicze i obsługi 587 12 37 17 12 

20 Liczba etatów ogółem 11 273 29 107 37 35 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w strażach gminnych (miejskich): 

- 11 273 wszystkich pracowników zatrudnionych jest na pełen wymiar etatu, co stanowi 98,18 % 

zatrudnionych; 

- 29 osób zatrudnionych jest na ¾ etatu (0,25 %); 

- 107 osób zatrudnionych jest na ½ etatu (0,93 %); 

- 37 osób zatrudnionych jest na ¼ etatu ( 0,32 %); 

- 35 osób zatrudnionych jest w innym wymiarze czasu pracy (0,3%). 
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Poniższy wykres obrazuje strukturę zatrudnienia w podziale na wymiar etatu wśród strażników  

i pozostałych pracowników straży gminnych (miejskich). 

 

9 747

1 526

9

20

19

5

5

32

10

25

pełny

etat

3/4

etatu

1/2

etatu

1/4

etatu

inny

wymiar

stanowiska urzędnicze, pomocnicze, obsługi
strażnik gminny (miejski)

 

 

 Pozytywnym zjawiskiem pozostaje fakt, iż zdecydowana większość strażników gminnych 

(miejskich) (86,46 %) zatrudniona jest na pełny wymiar etatu, co w praktyce umożliwia prawidłowe 

wykonywanie czynności służbowych.  

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że 43 strażników zatrudnionych jest na 

ułamkowe części etatu, w tym 17 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (komendant, 

kierownik). Znamienny pozostaje także fakt, iż wśród komendantów straży gminnych (miejskich) jest 

3 komendantów zatrudnionych na etat inny niż ¼ etatu. W strażach zatrudnionych jest także  

7 strażników w podobnie niskim wymiarze etatowym. 

Powyższe poddaje pod wątpliwość możliwość wywiązywania się tych strażników  

z obowiązków służbowych w pełnym ich zakresie. 

 

 

Wykształcenie strażników gminnych (miejskich). 

 

Zgodnie z art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem 

może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie. Jednakże niektóre stanowiska  

w straży, a w tym stanowisko: komendanta straży, zastępcy komendanta oraz naczelnika oddziału 

(wydziału) straży, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagrodzenia pracowników samorządowych, mogą wyłącznie zajmować strażnicy posiadający 

wykształcenie wyższe. 
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Tabela przedstawia poziom wykształcenia w strażach gminnych (miejskich). 

Lp. Stanowisko 
Wykształcenie 

wyższe średnie podstawowe 

1 Komendant 481 68 1
5
 

2 Zastępca Komendanta 132 29 0 

3 Naczelnik 79 4 0 

4 Zastępca naczelnika 33 4 0 

5 Kierownik 232 33 0 

6 Zastępca kierownika 22 4 0 

7 Starszy inspektor 402 1 431 1 

8 Inspektor 272 938 2 

9 Młodszy  inspektor 195 599 1 

10 Starszy specjalista 35 125 0 

11 Specjalista 65 170 0 

12 Młodszy specjalista 169 453 0 

13 Starszy strażnik 342 649 1 

14 Strażnik 502 775 3 

15 Młodszy strażnik 419 569 0 

16 Aplikant 310 246 0 

17 Razem strażnicy (suma pkt 1–16) 3 690 6 097 9 

18 
Stanowiska urzędnicze, 

pomocnicze i obsługi 815 816 47 

19 Liczba etatów ogółem 4 506 6 914 54 

 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, w strażach gminnych (miejskich) w 2012 r. 

zatrudnione były 102 osoby tzw. „kadry kierowniczej” nieposiadające wymaganego przepisami 

wyższego wykształcenia, z czego jedna osoba nie posiadała wykształcenia średniego. W 2011 r. liczba 

ta wynosiła 112 osób (w tym jedna osoba bez wykształcenia średniego). 

Znamiennym jest w strażach gminnych (miejskich), że nadal zatrudnieni są strażnicy, którzy 

nie posiadają średniego wykształcenia (9 osób, w tym jedna z wykształceniem zawodowym; w 2011 r. 

– 10 osób). 

   

Poziom wykształcenia strażników gminnych (miejskich) w 2012 r. kształtował się  

w sposób następujący:  

 

 37,66 % strażników posiadało wykształcenie wyższe (2011 r. – 34 %); 

 62,24 % – średnie (2011 r. – 66 %); 

 0,08 % - podstawowe (2011 r. – 0,1 %). 

Dane w tym zakresie pozwalają na uznanie, iż poziom wykształcenia w strażach gminnych 

(miejskich) wzrasta na rzecz wykształcenia wyższego i średniego, co jest bardzo dobrą prognozą na 

przyszłość. 

                                                 
5
 wykształcenie zawodowe 
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Ustawa o strażach gminnych nie nakłada, co prawda, na Wojewodę obowiązku oraz 

uprawnień do sprawowania nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie badania 

wykształcenia posiadanego przez strażników. Jednakże wskazać należy, że uprawnienia  

w tym zakresie przysługują Wojewodzie z uwagi na sprawowany ogólny nadzór nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym legalnością działania, o którym mowa w ustawie z dnia  

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206  

z późn. zm.). Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wojewoda 

posiada określone uprawnienia do wezwania wójta do zaprzestania powtarzających się naruszeń 

prawa. 

Mając powyższe na uwadze, jak również napływające do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

informacje o zatrudnianiu w strażach gminnych (miejskich) osób, które nie spełniają ustawowego 

wymogu w zakresie wykształcenia, w 2012 r. Podsekretarz Stanu w MSW polecił przekazanie 

Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz wojewodom informacji o nieprawidłowościach 

występujących w strażach i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w tym zakresie 

i zwrócił się do Wojewodów z prośbą o ustalenie stanu faktycznego w sprawie oraz ustalenie 

powodów, dla których opisane nieprawidłowości występują.  

Należy nadmienić, iż w 2011 r. liczba strażników gminnych (miejskich) zatrudnianych  

w strażach pomimo braku odpowiedniego wykształcenia była znacznie wyższa. 

Wśród głównych wniosków przekazanych przez Wojewodów do MSW powtarzały się 

stwierdzenia, iż znaczna część strażników gminnych (miejskich) zatrudniona w strażach, a nie 

posiadająca wymaganego prawem wykształcenia, zatrudniona została w straży już po 1990 r., gdy 

możliwość tworzenia straży miejskich przewidywała ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. Nr 30, poz. 179), która nie określała rygorystycznych wymogów w zakresie wykształcenia dla 

zatrudnianych strażników. Także kolejne przepisy dotyczące powoływania i funkcjonowania tej 

formacji nie obligowały już zatrudnionych strażników do uzupełniania wykształcenia. 

W praktyce, część strażników gminnych (miejskich), która nie posiada wymaganego prawem 

wykształcenia, zatrudniona została pod rządami innych przepisów, a ustawodawca nie nałożył na tę 

grupę zawodową obowiązku uzupełnienia wykształcenia. Oznacza to, iż strażnicy tej grupy 

zatrudnieni są zgodnie z przepisami prawa. 

Jak wskazali niektórzy Wojewodowie, w stosunku do pozostałej części strażników, którzy 

zatrudnieni zostali w strażach pod rządami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 

pomimo braku wymaganego wykształcenia, podjęto decyzje obligujące strażników do uzupełnienia 

wykształcenia. W stosunku do nielicznych strażników podjęto decyzje o rozwiązaniu  

z nimi stosunku pracy. 

Istotnym pozostaje, iż strażnik gminny (miejski), w myśl art. 27 pkt 6 ustawy o strażach 

gminnych, zobowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W praktyce wydaje 
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się, iż winno to obligować każdego ze strażników do uzupełniania wiedzy, tym bardziej w celu 

dostosowania poziomu wykształcenia do wymogów ustawowych. 

 

 

2.3. Ewidencja wyników działań straży 

 

W myśl art. 11 ustawy o strażach gminnych, do zadań straży należy w szczególności: 

 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach  

o ruchu drogowym, 

 2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 

 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 

zagrożeń, 

 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  

i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia, 

 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń  

i imprez publicznych, 

 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się  

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 

osób, 

 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 

oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb 

gminy. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy o strażach gminnych, straż wykonuje zadania w zakresie 

ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

W praktyce oznacza to, że do zakresu zadań tej formacji wliczyć należy także szereg zadań 

wynikających z ustaw chroniących porządek publiczny oraz przepisów prawa miejscowego, 

regulujących określone sfery życia, związane z porządkiem na terenie gminy.  
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Mając powyższe na uwadze, interwencje podejmowane w 2012 r. przez strażników gminnych 

(miejskich) można podzielić na trzy rodzaje: 

1) interwencje podejmowane w związku z popełnieniem wykroczeń, określonych w Kodeksie 

wykroczeń (art. 49 – 166); 

2) interwencje podejmowane w wyniku popełnienia wykroczeń, określonych w innych ustawach 

np.: ustawie samorządowej, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

3) interwencje podejmowane w wyniku nie stosowania się do przepisów porządkowych, wydanych 

przez organy gminy. 

 

Strażnik gminny (miejski), w ramach przysługujących jemu ustawowych kompetencji, 

określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 

Z 1997 r. Nr 123, poz. 779, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, posiada uprawnienia do stosowania 

wobec sprawcy wykroczenia: 

1) środki oddziaływania wychowawczego, określone w art. 41 Kodeksu wykroczeń; 

2) postępowanie mandatowe; 

3) tryb wnioskowy, związany ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.  

 

Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne odnoszące się do liczby wykroczeń 

ujawnionych w 2012 r. przez strażników gminnych (miejskich) oraz sposób reakcji na te wykroczenia. 

 

Lp 

 

 
Wykroczenia 

określone w: art. 41 k.w. 
Mandat Wniosek 

do sądu 

Sprawy 

przekazane 

innym 

organom 

bądź 

instytucjom 

Razem 

liczba kwota 

1 ustawie - Kodeks 

wykroczeń 

 

 a)  wykroczenia 

przeciwko porządkowi  

i spokojowi 

publicznemu 104 250 39 673 5 193 208 3 989 1 111 149 023 

 b)  wykroczenia 

przeciwko instytucjom 

państwowym, 

samorządowym  

i społecznym 2 159 2 304 577 365 854 46 5 363 

 c)  wykroczenia 

przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 42 647 13 232 1 834 880 1 383 1 647  58 909 

 d)  wykroczenia 

przeciwko 

bezpieczeństwu  

i porządkowi  

w komunikacji 530 011 1 462 072 211 437 300 102300 3 217 2 097 600 

 - ujawnione przez 

urządzenia rejestrujące 84 164 965 335 160 012 905 58 511 1 753 1 109 763 

 - pozostałe naruszenia 
445 847 496 737 51 424 395 43 789 1 464 987 837 
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 e)  wykroczenia 

przeciwko osobie 1 183 116 15 220 29 25 1 353 

 f) wykroczenia 

przeciwko zdrowiu 
11 587 1 515 158 340 174 438 13 714 

 g)  wykroczenia 

przeciwko mieniu 1 398 9 2 250 101 372 1 880 

 h)  wykroczenia 

przeciwko interesom 

konsumentów 2 294 462 34 170 13 5 2 774 

 i)  wykroczenia 

przeciwko 

obyczajności 

publicznej 36 910 10 936 965 355 1 834 407 50 087 

 j)  wykroczenia 

przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 121 871 65 120 4 871 992 3 163 907 191 061 

 k)  szkodnictwo leśne, 

polne  

i ogrodowe 3 225 2 704 284 522 68 61 6 058 

2 przepisach 

wprowadzających 

Kodeks pracy 
417 473 4 900 1 0 891 

3 ustawie  

o wychowaniu  

w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 154 085 150 514 11 407 245 6 845 543 311 987 

4 ustawie o ochronie 

zdrowia przed 

następstwami 

używania tytoniu 

i wyrobów 

tytoniowych 31 733 17 406 1 020 330 369 129 49 637 

5 ustawie  

o utrzymaniu czystości  

i porządku  

w gminach 102 286 26 834 2 714 215 2 671 2 577 134 368 

6 ustawie o ochronie 

zwierząt 2 892 233 26 390 34 386 3 545 

7 ustawie  

o odpadach 5 755 2 565 329 910 458 191 8 969 

8 ustawie - Prawo 

ochrony środowiska 1 957 253 20 890 13 144 2 367 

9 ustawie - Prawo  

o miarach 1 023 988 81 889 43 7 2 061 

10 ustawie - Prawo 

wodne 219 90 19 720 14 23 346 

11 ustawie  

o publicznym 

transporcie drogowym 133 21 2 700 0  8 162 

12 ustawie o ochronie 

zabytków i opiece nad 

zabytkami 551 275 22 300 52 4 882 

13 ustawie o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 4 577 1 372 139 720 138 288 6 375 

14 ustawie o ochronie 

przyrody 1 035 77 12 330 4 78 1 194 

15 ustawie o recyklingu 567 52 8 920  74 60 753 
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pojazdów wycofanych  

z eksploatacji 

16 ustawie  

o lecznictwie 

uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach  

i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz  

o gminach 

uzdrowiskowych 123 648 99 800 83  3 857 

17 ustawie o zużytym 

sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym 680 55 5 990 11 4 750 

18 ustawie o bateriach 

 i akumulatorach 138 5 260 0 4 147 

19 ustawie - Kodeks 

wyborczy 94 18 2 350 11 1 124 

20 akty prawa 

miejscowego (przepisy 

porządkowe) 29 443 3 309 326 060 224 4 067 37 043 

21 innych 4 855 391 61 660 72 2 482 7 800 

       

Ogółem 1 200 098 1 803 722 241 682 180,5 125 025 19 235 3148 080 

 

 
 

Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi strażnicy straży gminnych 

(miejskich) w 2012 r. podjęli 3 148 080 interwencji mających związek z ujawnionymi 

wykroczeniami, co stanowi o 218 258 interwencji więcej niż w poprzednim okresie 

sprawozdawczym (2011 r. – 2 929 822). 

 

W wyniku podjętych interwencji strażnicy gminni (miejscy): 

- w 1 200 098 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego –  

(2011 r. – 1 348 629), co stanowi 38,12 % wszystkich interwencji; 

- w 1 803 722 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego –– (2011 r. – 1 403 629) 

– 57,29 %; 

- w 125 025 przypadkach skierowali do sądu wniosek o ukaranie – (2011 r. –177 990), 3,97 %. 

 

Ponadto, straże gminne (miejskie), w sytuacji, gdy ujawniły wykroczenia, w stosunku do 

których nie posiadają uprawnień do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach  

o wykroczenie, przekazały  19 235 spraw innym organom (głównie Policji), jako uprawnionym do 

prowadzenia dalszych czynności. Wśród tego rodzaju zdarzeń występowały głównie wykroczenia 

rażące w szeroko rozumiany porządek publiczny, przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu  

i porządkowi w komunikacji. 

 

 

 

 



 21 

Organy uprawnione do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,  

w tym strażników gminnych (miejskich) obowiązuje zasada celowości, która daje prawo - a nie 

obowiązek - oskarżycielowi publicznemu do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie. Tym 

samym oskarżyciel publiczny (patrz straż gminna/miejska) winien każdorazowo rozważyć, czy 

zasadnym jest kierowanie wniosku o ukaranie do sądu, czy w danej sytuacji wystarczające będzie 

zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, o których mowa w art. 41 Kodeksu 

wykroczeń, czy nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego. 

Jak wskazuje A. Marek
6
,  „istotną zaletą postępowania mandatowego jest to, iż odciąża ono 

właściwe organy orzecznictwa od konieczności rozpoznawania ogromnej liczby drobnych spraw, co 

pozwala im na skoncentrowanie się na sprawach poważniejszych. Nie bez znaczenia są tu społeczne 

koszty postępowania (w trybie mandatowym zaoszczędza się wzywania świadków, odrywania ich od 

pracy itp.), a także interes obwinionego, dla którego – w wypadku gdy nie kwestionuje naruszenia 

prawa – taki sposób załatwienia sprawy jest korzystny” . 

Strażnicy gminni (miejscy) posiadają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego jedynie za wybrane rodzaje wykroczeń. Katalog tych wykroczeń określa rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za 

które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

(DZ. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.), wydane na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DZ. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.). 

Rozporządzenie to jest na bieżąco nowelizowane i sukcesywnie rozszerza katalog przedmiotowych 

wykroczeń, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.  

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy straż gminna (miejska) prowadzi ewidencję: 

1) etatów, 

2) wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 – 

7, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia 

przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania  

i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów, 

3) wyników działań straży. 

Przepis art. 9 ust. 2 ustawy upoważnia natomiast ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem 

danych podlegających wpisowi oraz możliwości prowadzenia jej w systemie informatycznym. W celu 

ujednolicenia sposobu i zakresu gromadzenia przedmiotowych informacji, załącznik do 

rozporządzenia określa rodzaj danych podlegających gromadzeniu. Aktem prawnym w tym zakresie 

pozostaje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r.  

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, 

wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2009 r. Nr 196, poz. 1520 z późn. zm.). 

                                                 
6
 A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2008, s. 214-215. 
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Należy wskazać, iż rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne 

(miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz. U. z 2012 r., poz. 222) 

znacznej zmianie, w tym w zakresie danych odnoszących się do wykroczeń ujawnionych przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, uległ zakres gromadzonych przez straże informacji na 

temat wyników jej działalności, w tym w postępowaniu mandatowym. 

 

Obecnie po nowelizacji rozporządzenia, w części III załącznika do rozporządzenia,  

w tabeli „Ewidencja wyników działań straży” pkt 1d odnosi się do wykroczeń ujawnianych przez 

strażników przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w podziale na wykroczenia: 

- ujawnione przez urządzenia rejestrujące 

- pozostałe naruszenia. 

Celem takiego rozwiązania było umożliwienie uzyskiwania informacji na temat 

zaangażowania straży w działania dotyczące ujawniania i represjonowania wykroczeń ujawnionych 

urządzeniami rejestrującymi (tzw. fotoradarami i rejestrującymi przejazd na czerwonym świetle)  

i w inne wykroczenia, również rażące w bezpieczeństwo i porządek w komunikacji.  

Nowelizacja rozporządzenia pozwoliła także na dodanie do ewidencji nowych przepisów 

odnoszących się do wykroczeń pozostających w uprawnieniach straży gminnych i rezygnację  

z tych, które zostały uchylone. 

W świetle powyższego ewidencja wyników działalności straży gminnych (miejskich)  

w 2012 r., w tym w szczególności w zakresie zaangażowania w prowadzenie postępowań 

mandatowych w sprawach o wykroczenia, kształtuje się następująco. 
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art. 41 k.w.

           Jak wynika z przedstawionych danych statystycznych, strażnicy gminni (miejscy) znaczną 

większość czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami kończą postępowaniem 

mandatowym, co w praktyce umożliwia szybkie zakończenie podjętej interwencji, czy prowadzonych 

czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie. 
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Postępowanie mandatowe jest postępowaniem szczególnym, gdyż jego wdrożenie  

i zakończenie nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego zależy od zgody sprawcy na przyjęcie 

mandatu karnego w określonej wysokości. W przypadku strażników, postępowanie to zależy także od 

tego, czy za dane wykroczenie strażnik uprawniony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego, tzn., czy dane wykroczenie wskazane zostało w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, 

jak również czy uzna postępowanie mandatowe za wystarczające do wdrożenia sprawcy wykroczenia 

do poszanowania prawa. 

Należy mieć również na uwadze terminy, jakie ustawodawca przewidział w art. 97 Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia do nałożenia przedmiotowej grzywny, które wynoszą 

odpowiednio 14, 90 i 180 dni. 

  

Strażnicy gminni (miejscy) w 2012 r. nałożyli 1 803 722 grzywien w drodze mandatu karnego, 

przy czym suma kwot uzyskanych z tych grzywien wyniosła 241 682 180,5 zł. 

 

Należy zauważyć, iż podobnie, jak w latach ubiegłych, najwięcej grzywien w drodze mandatu 

karnego strażnicy nałożyli za wykroczenia przeciwko: 

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1 462 072, co stanowi blisko 81 % wszystkich 

reakcji w postępowaniu mandatowym; 

- urządzeniom użytku publicznego – 65 120 – 3,6%; 

- porządkowi i spokojowi publicznemu – 39 673 – 2,19%; 

- bezpieczeństwu osób i mienia – 13232 – 0,7%; 

- obyczajności publicznej – 10 936 – 0,6%; 

a także za wykroczenia przewidziane ustawą: 

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 150 514 – 8,3%; 

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 26 834 – 1,5%; 

- o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – 17 406 – 

0,98%. 

 

Poniższe zestawienie obrazuje skalę najczęściej ujawnianych przez strażników wykroczeń,  

w podziale na ich rodzaje. 
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Istotnym jest, że w grupie ujawnionych przez strażników gminnych (miejskich) wykroczeń 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji /2 097 600 (81 %)/, pozostaje: 

- 1 109 763 wykroczenia ujawnione urządzeniami rejestrującymi; 

- 987 837 pozostałych wykroczeń w ruchu drogowym, do których straż jest uprawniona. 

 

Straże gminne (miejskie), w reakcji na wykroczenia ujawnione urządzeniami rejestrującymi: 

- w 84 164 sprawach zastosowały środki przewidziane w art. 41 k.w.; 

- w 965 335 sprawach zastosowały postępowanie mandatowe; 

- w 58 511 sprawach skierowały wniosek o ukaranie do sądu; 

- 1 753 sprawy przekazały innym organom do dalszego prowadzenia. 

 

Poniższy obraz wyraźnie wskazuje, że znaczna większość wszystkich czynności 

wyjaśniających prowadzonych przez straże gminne (miejskie) w związku z ujawnionymi, 

urządzeniami rejestrującymi, wykroczeniami kończona była postępowaniem mandatowym. 
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art. 41 k.w.

MK

wniosek o ukaranie

sprawy przekazane innym

organom

 

 

Przy założeniu, iż sprawca wyraża zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego  

w określonej kwocie, zaistnieją inne dodatnie przesłanki tego postępowania, jak również strażnik 

nałoży mandat karny w ustawowym terminie, postępowanie takie należy uznać za prawidłowe  

i zgodne z procedurą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż sprawy o wykroczenia ujawnione 

urządzeniem rejestrującym pozostają co do zasady sprawami prostymi, z materiałem dowodowym 

pozwalającym rozpoznać albo ustalić osobę, która prowadziła pojazd w chwili popełnienia 

wykroczenia. 

 

W grupie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji pozostają 

jednakże i inne wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, co do których straż posiada uprawnienia 

wynikające z art. 129b ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Strażnicy gminni (miejscy) są bowiem uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

także wobec: 

1) kierującego pojazdem: 

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem 

drogowym, 

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe 

wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c) ruchu pieszych. 

 Liczba wykroczeń ujawnionych w tym zakresie (poza urządzeniami rejestrującymi) wyniosła 

w 2012 r. 987 837. 
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Straże gminne (miejskie), w reakcji na wskazane powyżej pozostałe naruszenia w ruchu 

drogowym (inne niż ujawnione urządzeniami rejestrującymi):  

- w 445 847 sprawach zastosowały środki przewidziane w art. 41 k.w.; 

- w 496 737 sprawach zastosowały postępowanie mandatowe; 

- w 43 789 sprawach skierowały wniosek o ukaranie do sądu; 

- 1 464 sprawy przekazały innym organom do dalszego prowadzenia. 

art. 41 k.w.

MK

wniosek o ukaranie

sprawy przekazane

innym organom
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Wyraźnie zauważalne jest, iż w powyższym przypadku liczba zastosowanych środków 

oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) zbliżona jest do liczby grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego. 

Znacznie wyższa liczba wykroczeń ujawnionych urządzeniami rejestrującymi od liczby 

ujawnionych innych wykroczeń w ruchu drogowym wynika ze specyfiki działania urządzeń 

rejestrujących będących na wyposażeniu straży i działania automatycznego tych urządzeń. Strażnik 

gminny (miejski) uprawniony jest bowiem do używania urządzeń stacjonarnych i przenośnych, z tym, 

iż w chwili pracy z urządzeniem zamontowanym w pojeździe, pojazd nie może znajdować się  

w ruchu. 

W praktyce oznacza to, że wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości, 

czy przejeździe na czerwonym świetle rejestrowane są automatycznie, bez udziału strażnika. Znaczna, 

w porównaniu z innymi, liczba tego typu czynów oznaczać może brak poszanowania przez kierowców 

zasad prawa ruchu drogowego i ograniczeń z tego wynikających. Jednocześnie nie powinna dziwić 

duża liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego zwłaszcza w kontekście faktu, iż 

nałożenie mandatu karnego wymaga zgody ukaranego, bez której wdrożenie postępowania 

mandatowego nie jest możliwe. 

 

Z zestawienia wyników działalności straży gminnych (miejskich) wynika również, że straż 

gminna (miejska) nałożyła w 2012 r. 9 grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia 

przeciwko mieniu na łączną kwotę 2 250 zł pomimo, iż rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 

straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nie daje strażom 

uprawnień w tym zakresie.  

Jak wynika z korespondencji prowadzonej z początkiem 2013 r., przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych z właściwymi urzędami wojewódzkimi, informacje o nieprawidłowościach w tym 

zakresie przekazane zostały wójtom, burmistrzom (prezydentom miast) oraz komendantom straży 

gminnych (miejskich), jak również komendantom wojewódzkim (Stołecznemu Policji) w celu 

wdrożenia procedur mających na celu wyjaśnienie zaistniałych okoliczności, jak również w celu 

zapobieżenia tego typu przypadkom w przyszłości.  

 

Istotnym pozostaje, iż z dniem 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), co spowodowało, że utraciła moc ustawa  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203,poz. 1351, z 2011 

r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz  

z 2012 r. poz. 951 i 1513). 

 Powyższa zmiana wywołała bezpośrednie skutki dla uprawnień mandatowych straży 

gminnych (miejskich). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są 

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026,  

z późn. zm.), strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego m. in. za 

wykroczenia określone w art. 71, art. 75a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, które zostały 

uchylone wraz z podmiotową ustawą. 

Mając powyższe na uwadze, jak również w celu utrzymania strażom gminnym (miejskim) 

dotychczasowych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wybrane 

wykroczenia określone w ustawie o odpadach, w MSW podjęto prace mające na celu nowelizację 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez wykreślenie w § 2 ust. 1 pkt 

10 zapisu „art. 71, art. 75a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U.  

z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351)” i w to miejsce wpisanie odpowiednich przepisów  

z nowej ustawy o odpadach.  

Wskazać należy, iż każda zmiana przepisów prawa, mająca związek ze sferą działalności 

straży gminnych (miejskich), skutkuje rozważeniem w MSW potrzeby i zasadności nowelizacji 

przepisów wykonawczych do ustawy o strażach gminnych. Na przestrzeni lat, decyzje w tym zakresie 

podejmowane były w oparciu o stanowisko Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi 

(miejskimi), będącym organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 

sierpnia 2012 r. z Międzyresortowym Zespołem do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi  

i Miejskimi, o którym była mowa we wstępie Informacji. 

 

Poniższy wykres wskazuje obszary szczególnej aktywności działania staży gminnej 

(miejskiej) w 2012 r. (z wyłączeniem wykroczeń ujawnionych w ruchu drogowym). 
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Znamiennym jest fakt, iż znaczna aktywność straży gminnych (miejskich), poza sferą ruchu 

drogowego, widoczna była w zakresie respektowaniu wykroczeń z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (30 %),  w ochronie urządzeń użytku publicznego  

(19 %), utrzymaniu spokoju i porządku w gminach (14 %) oraz w utrzymania czystości i porządku  

w gminach (13 %). 

 

Warto nadmienić, iż w 2012 r. strażnicy straży gminnych (miejskich) ujawnili: 

- 13 714 wykroczeń przeciwko zdrowiu (2011 r. – 19 479); 

- 149 023 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (2011 r. – 170 761); 

- 58 909 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób imienia (2011 r. – 65 869); 

- 1 880 wykroczeń przeciwko mieniu (2011 r. – 1 869); 

- 50 087 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej (2011 r. 55 176); 

- 311 987 wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(2011 r. – 324 212); 

- 49 637 wykroczeń z ustawy  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (2011 r. – 44 220); 

- 134 368 wykroczeń z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2011 r. – 145 902). 

 

Wyraźnie odnotowany w 2012 r. spadek liczby większości wskazanych zdarzeń to efekt 

konsekwentnych działań podejmowanych przez straże gminne (miejskie), w tym efekt szeregu akcji 

profilaktycznych i prewencyjnych będących udziałem tej formacji. 

 Powyższe podkreśla znaczenie straży w zapewnieniu porządku publicznego na terenie gminy  

i wskazuje, iż straż wypełnia powierzone jej ustawowe obowiązki. 

   

` Wśród wyników działalności straży gminnych (miejskich) widoczne są dane liczbowe 

odnoszące się do informacji o przekazaniu spraw innym organom bądź instytucjom. Informacje w tym 

zakresie zgromadzone zostały w 2012 r. po raz pierwszy. 

 Wskazać należy, iż strażnicy gminni (miejscy) przy okazji wykonywania swoich obowiązków  

ustawowych ujawniają także szereg zdarzeń, w tym wykroczeń, pozostających poza ich właściwością. 

Przykładem tego rodzaju zdarzeń są np. wykroczenia przeciwko mieniu (np. art. 119, 120, 122, 124 

k.w.), wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (np. art. 86, 87 k.w.)  

i szereg innych, gdzie straż nie posiada uprawnień do prowadzenia czynności wyjaśniających  

w sprawach o wykroczenia. 

 W 2012 r. strażnicy straży gminnych (miejskich) ujawnili łącznię 19 235 tego typu 

wykroczeń. W grupie tej pozostaje także wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. z uwagi na przyjęcie przez 

nieliczne sądy rejonowe i okręgowe twierdzenia, iż formacji tej nie przysługują uprawnienia 

oskarżyciela publicznego w tym zakresie. 
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 Pomimo, iż straże nie posiadają uprawnień do prowadzenia czynności wyjaśniających  

w sprawach o wykroczenia w pełnym zakresie (odmiennie niż Policja), to znamiennym pozostaje fakt, 

iż w toku swoich obowiązków ujawniają inne zdarzenia, reagują na nie, a następnie przekazują sprawę  

i często sprawcę Policji. 

 Dane statystyczne gromadzone w tym zakresie wyraźnie podkreślają aktywność tej formacji  

w dążeniu do utrzymania i poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie gminy. 

 

Przedstawione powyżej dane nie uwzględniają jednak innych działań angażujących wielu 

strażników gminnych (miejskich), takich jak np.: zabezpieczanie imprez masowych, wykonywanie 

konwojów, czy zabezpieczanie awarii technicznych i innych zdarzeń losowych, doprowadzenia do 

izby wytrzeźwień oraz ujęcia osób przekazanych Policji. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia obraz pozostałych działań straży gminnych (miejskich), 

wykonywanych na podstawie art. 12 w zw. z art. 11 ustawy o strażach gminnych, w tym  

w porównaniu do 2011 r. 

 
1)   pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  

127 178 

2)   pojazdy usunięte z drogi w tym: 
27 750 

- pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym  
2 498 

- pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym  
25 252 

3)   pojazdy odnalezione  
424 

4)   osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
76 463 

5)   ujawnione przestępstwa  
4 580 

6)   osoby ujęte i przekazane Policji w tym ujęci sprawcy przestępstw 
9 055 

7)   zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsca zagrożone takim zdarzeniem ( zdarzenia; awarie ) 
14 537 

8)   chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 
18 617 

9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 

potrzeby gminy  
67 843 

10) kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 

7 335 

 

Poniższe zestawienie obrazuje skalę pozostałych działań straży gminnych (miejskich), 

wynikający z obowiązków nałożonych ustawą o strażach gminnych, w porównaniu z 2011 r. 
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Znamienną pozostaje wysoka liczba działań związanych z unieruchamianiem pojazdów przez 

zastosowanie urządzeń do blokowania kół i usuwaniem pojazdów z drogi. 

 Czynności wykonywane przez strażników gminnych (miejskich) w tym zakresie są 

negatywnie odbierane przez społeczeństwo, wiążą się z dużym utrudnieniem dla kierowcy/właściciela 

pojazdu. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że działania strażników w tym zakresie w pełni  

umotywowane są przepisami prawa, które uprawniają tę formację do blokowania kół w przypadku 

pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione ale nie utrudnia ruchu albo nie zagraża 

bezpieczeństwu (art. 130a ust. 8 i 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) oraz do usuwania pojazdu  

w sytuacji, gdy m. in. pojazd pozostawiony jest w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub 

w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym). 

Podkreślić należy, iż w praktyce samochody holowane na zlecenie straży gminnej (miejskiej) 

zaparkowane są na przejściach dla pieszych, w strefie obowiązywania znaków zakazu postoju, itd., co 

w istotny sposób ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Straże gminne (miejskie) wypełniając swoje obowiązki angażują się również  

w doprowadzanie osób do izb wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, zabezpieczanie miejsc 

przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

(np. awaria), ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie 

dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy. 

Nie bez znaczenia jest fakt, iż działania związane z doprowadzaniem osób nietrzeźwych 

połączone są w praktyce również ze zorganizowanymi i planowanymi akcjami prewencyjnymi, 

mającymi związek z kontrolą miejsc przebywania i grupowania się młodzieży, przeciwdziałaniem 

zakłócaniu porządku publicznego, spoczynku nocnego i innych, które rażą w zasady pożycia 

społecznego. 

Jak wynika z szeregu przekazywanych do MSW informacji, społeczeństwo oczekuje od straży 

gminnych (miejskich) zdecydowanych działań ukierunkowanych na walkę z hałasem, spożywanie 

alkoholu, zaśmiecanie przestrzeni publicznej, w tym przez psy, itd. 

Podkreślić należy, iż od wielu lat liczba podjętych czynności w tym zakresie pozostaje bardzo 

wysoka.   

 

2.4. Wyposażenie oddziałów straży 

 

Ustawa o strażach gminnych stanowi, iż straż jest jednostką organizacyjną gminy,  

co oznacza, że koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywane są z budżetu gminy.  

Na koszty te składają się m. in. płace dla pracowników, koszty utrzymania komend oraz ich 

wyposażenia, jak również  koszty związane z wyposażeniem tej formacji w środki transportu, środki 

przymusu bezpośredniego i broń palną. 
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Poniższa tabela wskazuje wyposażenie straży gminnych (miejskich) w 2012 r. 

 

L.p. Wyposażenie Ilość 

1.   kajdanki  10 243 

2.   pałki obronne wielofunkcyjne 9 595 

3.   psy służbowe 34 

4.   konie służbowe 19 

5.   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni  

i amunicji 

 

110 

6.   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na 

broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji 

 

 

450 

7.   ręczne miotacze gazu 8 238 

8.   broń palna bojowa 95 

9.   urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia 

przepisów ruchu drogowego 

 

333 

10.   środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych 

 

1 962 

11.   pojazdy: 2 062 

 a) samochody   1 316 

 b) motocykle 33 

 c) skutery 213 

 d) rowery 758 
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2012 r. 2011 r.

 

Strażnik gminny (miejski), w myśl art. 14 ustawy o strażach gminnych, może stosować środki 

przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań 

określonych w ustawie. Ponadto, ustawa dopuszcza możliwość stosowania przez strażników broni 

palnej bojowej. 

Należy nadmienić, iż z dniem 16 czerwca 2012 r. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury   

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) dodany został art. 32b określający wygląd 

pojazdów straży gminnej (miejskiej). Przepis zobligował do ujednolicania wyglądu pojazdów 

zarejestrowanych po raz pierwszy po 1 lipca 2012 r. 

Zgodnie z przepisem: 

„32b. 1. Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien: 

1) mieć srebrną barwę nadwozia; 

2) być oznakowany: 

a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-

granatowej, 

b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie 

mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, 
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c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym 

na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu 

pojazdu, 

d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na 

białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu, 

e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach 

pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za 

drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.). 

3. Na pojazdach, o których mowa w ust. 1 i 2, można umieszczać w tylnej części boków pojazdu, 

symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność 

do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego 

danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą”. 

 

Poniższe zdjęcie prezentuje pojazd straży gminnej (miejskiej) oznakowany zgodnie z nowymi 

przepisami. 

 
 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wojewodów, z końcem 2012 r. w strażach 

zatrudnionych było 9 790 strażników gminnych (miejskich). Z powyższego zestawienia wynika tym 

samym, że nie każdy ze strażników posiada na wyposażeniu pałkę obronną wielofunkcyjną, natomiast 

kajdanek jest więcej niż strażników. Podobne zjawisko można zaobserwować również w latach 

poprzednich, co może być związane z wykorzystywaniem kajdanek do celów szkoleniowych. 

Nieznaczną liczbę w odniesieniu do ogólnej liczby strażników, bo jedynie 92 sztuki (2011 r. – 

87), stanowi wyposażenie straży w broń palną bojową. Przyczyn takiego stanu należy dopatrywać  

w wysokich kosztach zakupu broni, obwarowaniach prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia 
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na broń palną, obowiązkiem bieżącego szkolenia strzeleckiego oraz nakładami związanymi  

z jej przechowywaniem (konieczność przygotowania magazynów). 

Jak wynika z przekazanych informacji, straże posiadają więcej paralizatorów, na które nie jest 

wymagane zezwolenie, niż tych, na które zezwolenie jest wymagane. W stosunku do roku 2012 

dysproporcja w tym zakresie wzrosła. Przyczyn należy szukać, podobnie jak w przypadku broni palnej 

bojowej, w obostrzonych zasadach przyznawania tej broni, wyszkolenia strażników oraz jej 

utrzymania. 

W stosunku do roku ubiegłego znacznie wzrosła również liczba urządzeń samoczynnie 

ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym tzw. fotoradarów, 

będących na wyposażeniu straży.   

Na koniec 2012 r. straże wykazały 333 tego typu urządzenia (2011 r. – 236). 

Jak wynika z przekazanych do MSW informacji w tym zakresie, część tego typu urządzeń 

stanowi własność straży albo jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, a część z urządzeń 

jest dzierżawiona od podmiotów prywatnych. Straże gminne (miejskie) praktykują także 

wypożyczanie wzajemnie od siebie mobilnych urządzeń rejestrujących w celu prowadzenia 

okresowych kontroli prędkości. 

 

2.5. Wypadki w pracy strażnika. 

Strażnik gminny (miejski), w myśl art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych), korzysta w związku z wykonywaniem czynności służbowych z ochrony prawnej 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Poniższe zestawienie odnosi się do wypadków zaistniałych w toku pracy strażnika gminnego 

(miejskiego) w 2012 r.  

Podkreślić należy, że gromadzenie danych w tym zakresie nie wynika  

z rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r.  

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, 

wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2009 r. Nr 196, poz. 1520 z późn. zm.), a jest 

wynikiem ustaleń ze środowiskiem straży gminnych (miejskich) i przyjęcia założenia, iż zasadnym 

jest przekazywanie zbiorczych informacji także i w tym zakresie. 

 

  

 

województwo 

 

 

wypadki ze 

skutkiem 

śmiertelnym 

wypadki, 

wskutek 

których 

nastąpił 

trwały 
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wskutek których 
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uszczerbek na 
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sza  

 

 

razem 
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uszczerbek 

na zdrowiu 

zdrowiu 

1. dolnośląskie 0 1 40 14 55 

2. kujawsko -pomorskie 1 3 27 7 38 

3. lubelskie 0 0 12 2 14 

4. lubuskie 0 3 2 4 9 

5. łódzkie 0 2 38 17 57 

6. małopolskie 0 5 34 4 43 

7. mazowieckie 0 0 7 6 13 

8. m. st. Warszawa 0 1 83 18 102 

9. opolskie 0 0 4 0 4 

10. podkarpackie 0 2 9 3 14 

11. podlaskie 0 3 6 0 9 

12. pomorskie 0 0 12 7 19 

13. śląskie 0 0 42 26 68 

14. świętokrzyskie 0 1 5 0 6 

15. warmińsko - 

mazurskie 

0 0 4 4 8 

16. wielkopolskie 0 2 22 9 33 

17. zachodniopomorskie 0 3 17 11 31 

RAZEM 1 26 364 132 523 

 

Dane tego typu gromadzone są od 2011 r., a celem rozszerzenia sprawozdawczości w tym 

zakresie jest potrzeba wskazania, iż praca strażnika bezpośrednio powiązana jest z narażeniem 

zdrowia, czy nawet życia.  

Zestawienie wskazuje liczbę zaistniałych w 2012 r.: 

- wypadków ze skutkiem śmiertelnym  -1 (2011 r. – 0); 

- wypadków, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu – 26 (2011 r. – 26); 

- wypadków, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu – 364 (2011 r. – 454); 

- czynnych napaści na funkcjonariusza – 132 (2011 r. - 212). 

 



 37 

Istotnym pozostaje, iż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, ogólna 

liczba przedmiotowych zdarzeń w pracy strażnika co do zasady zmalała. W 2011 r. liczba tego typu 

zdarzeń wynosiła bowiem 692. 

 

Nie można pominąć faktu, iż w 2012 r. w Województwie Kujawsko – Pomorskim miał 

miejsce  wypadek w pracy strażnika ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z przekazanych informacji, 

do zdarzenia doszło w związku z wypadkiem samochodowym. W chwili zdarzenia strażnik 

wykonywał obowiązki służbowe. 

 

Przedstawione informacje wyraźnie wskazują, iż praca strażnika gminnego (miejskiego) 

związana jest z zagrożeniami wynikającymi m.in. z zachowań osób trzecich, zwierząt, czy zdarzeń 

losowych. Jak wynika z danych statystycznych, w 2012 r. średnio co dwudziesty strażnik narażony był 

na tego typu zdarzenia. 

 

III. Ocena współpracy straży z Policją. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych, w związku z wykonywaniem swoich 

zadań straż współpracuje z Policją. W tym celu wójt, burmistrz (prezydent miasta) może zawierać  

z właściwym terytorialnie komendantem Policji porozumienie o współpracy straży i Policji. 

 

Współpraca Policji i straży polega w szczególności na: 

 1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, 

 2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby  

i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji  

i straży, 

 3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń 

występujących na danym terenie, 

 4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku  

w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych 

miejscach publicznych, 

 5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich), 

 6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

 

W praktyce, współpracę obu formacji można podzielić na działania dotyczące: 

- pełnienia wspólnych patroli; 

- prowadzenia wspólnych szkoleń; 
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- podejmowanych wspólnie akcji profilaktycznych, czy związanych z utrzymaniem porządku 

publicznego, w tym przy okazji imprez masowych. 

 

Na wstępie, warte przywołania są fragmenty sprawozdań niektórych Wojewodów, 

odnoszących się do roli straży gminnych (miejskich) w utrzymaniu porządku publicznego  

i współpracy w tym zakresie z Policją. 

Jak wskazał Wojewoda Lubuski „Analiza wyników pracy strażników województwa lubuskiego 

w 2012 r. wskazuje na rosnącą w dalszym ciągu aktywność i zaangażowanie strażników w realizację 

swoich ustawowych zadań. Współpracę jednostek straży z Policją należy uznać za zadawalającą. 

Realizacja przez straże szeregu zadań o charakterze administracyjno – porządkowym  

i profilaktycznym w sposób istotny wspomaga działalność służb policyjnych w zakresie zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego”. 

Wojewoda Łódzki, odnosząc się do podejmowanych przez straż gminną (miejską) wspólnych 

patroli z Policją, wskazała: „Wspólne patrole pozwalają na zintensyfikowanie działań prewencyjnych 

na określonym terenie i skuteczną eliminację zjawisk patologicznych oraz przyczyniają się do 

zmniejszenia dynamiki przestępstw na terenie objętym akcją. (…) współpraca obu służb jest owocna  

i ma na celu stałą poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego.” 

Wojewoda Małopolski stwierdził „Ważnym elementem współpracy jest koordynowanie 

rozmieszczenia służb policyjnych i straży gminnych (miejskich) w zależności od potrzeb wynikających 

z zagrożenia porządku publicznego na danym terenie.” 

Wojewoda Mazowiecki podkreślił rolę współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją  

przy okazji zabezpieczania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. Pozytywnie odniósł się 

także do badań opinii społecznej na temat realizacji zadań przez straż i Policję. Podkreślił, że  

„jak wynika z ostatniego pomiaru Barometru warszawskiego, zdecydowana większość warszawiaków 

(80 %) dobrze ocenia stan bezpieczeństwa w stolicy. (…) Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

Warszawy rośnie. (…) współpraca Policji i jednostek organizacyjnych straży gminnych (miejskich) 

prowadzona jest na wielu płaszczyznach i niewątpliwie jest ważnym czynnikiem warunkującym 

prawidłową realizację przez obie formacje swoich ustawowych zadań na rzecz poprawy ładu  

i porządku publicznego na terenie garnizonu stołecznego”. 

 Wojewoda Śląski wskazał na współpracę straży gminnych (miejskich) z Policją także  

w zakresie organizowania konkursu „Strażnik Miejski Roku 2012”, gdzie przy współudziale Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji przeprowadzono ten konkurs. Jak wskazał Wojewoda „ (…) 

współpraca pomiędzy policjantami garnizonu śląskiego, a funkcjonariuszami straży gminnych 

(miejskich) miała duży wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego lokalnych społeczności 

(…) została dobrze oceniona (…)”. 

 Wojewoda Warmińsko – Mazurski uznał, że „Na uwagę zasługują podejmowane przez Straże 

– z własnej inicjatywy lub wspólnie z Policją, akcje prewencyjne (…) w 2012 r. łącznie zrealizowano 
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669 różnego typu akcji i przedsięwzięć profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo 

mieszkańców”. 

 Wojewoda Zachodniopomorski podkreślił znaczenie wspólnych szkoleń strażników  

i policjantów. Wskazał, że „w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie strażnicy brali udział  

w szkoleniu, którego tematem było tworzenie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

metodyka diagnozy problemów społecznych, zasady budowania i pracy zespołów oraz współpraca 

międzyinstytucjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.” 

  

Rok 2012 r. był rokiem znamiennym dla wielu jednostek organizacyjnych straży gminnych 

(miejskich) oraz Policji z uwagi na odbywające się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 

„Euro 2012” i związane z tym wzmożone działania prewencyjne i profilaktyczne obu formacji.  

Sama Straż Miejska m. st. Warszawy w czasie trwania turnieju łącznie wystawiła do służby 

15 169 funkcjonariuszy straży. W dni meczowe miasto zabezpieczało od 900 do 1 100 strażników, 

natomiast w pozostałe dni od 400 do 620. W Warszawie, podczas trwania mistrzostw, strażnicy 

podjęli 3 256 interwencji związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, a także 700 

interwencji związanych z nielegalnym handlem. 

  

 
 

 

Podobne działania podejmowane były w każdym z miast, gdzie rozgrywane były mecze. 

Jak podkreślili w sprawozdaniach Wojewodowie, działania i aktywność straży gminnych 

(miejskich), obok Policji, umożliwiła zapewnienie i utrzymanie porządku publicznego w tym okresie. 

Znamiennym także pozostaje fakt, iż straże gminne (miejskie) angażowane były do ścisłej 

współpracy z Policją także w miastach, gdzie nie odbywały się rozgrywki. Strażnicy prowadzili 

zintensyfikowane działania i służby z uwagi na fakt, iż część sił policyjnych przesunięta była do miast, 

gdzie trwały mecze piłki nożnej. Przygotowania do zabezpieczenia rozgrywek, także i w tym zakresie, 

angażowały wspólne siły straży i Policji na długo przed oficjalnym rozpoczęciem mistrzostw. W tym 

celu komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji prowadziły szereg szkoleń, odpraw i konferencji. 

 

Odnosząc się do problematyki szkoleń straży gminnych (miejskich), Wojewodowie zgodnie 

podkreślili, że współpraca w tym aspekcie jest niezbędna i winna być rozwijana. 

Strażnicy gminni (miejscy), zgodnie z ustawą o strażach gminnych, zobowiązani są do odbycia 

szkolenia podstawowego, a czynności służbowe mogą podjąć dopiero po pozytywnie zdanym 
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egzaminie kończącym to szkolenie. Przepisy nie nakładają na tę formację żadnych innych 

obowiązków, za wyjątkiem szkoleń z problematyki ruchu drogowego, związanych z wyszkoleniem 

zawodowym. 

W świetle takiego stanu prawnego, jak i nieustannie zmieniających się przepisów prawa, 

niezmiernie istotna jest możliwość uzupełniania przez strażników wiedzy we współudziale  

z Policją. Wspólne szkolenia organizowane w tym zakresie dotyczą: 

 zasad użycia środków przymusu bezpośredniego; 

 wybranych zagadnień z prewencji i ruchu drogowego, zasad sporządzania dokumentacji 

pokontrolnej (np. karta Prd-5 o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego); 

 podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów; 

 podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów; 

 technik i taktyk interwencji; 

 zasad postępowania w sprawach o wykroczenia; postępowania w sprawach nieletnich; 

 postępowania strażników po uzyskaniu informacji o zagubieniu dowodu osobistego;  

 problematyki przemocy w rodzinie; 

 współpracy służb i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego poprzez wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego miasta; 

 działań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych; 

 samoobrony; 

 zasad legitymowania, przeprowadzania interwencji; 

 zasad zabezpieczania miejsca przestępstwa i miejsca znalezienia dowodów procesowych; 

 zasad zabezpieczenia miejsc zdarzenia, w tym z użyciem materiałów wybuchowych – zasad 

ewakuacji z obiektu użyteczności publicznej; 

 zasad zabezpieczenia miejsca katastrofy lądowej; 

 zasad poprawy efektywności przy ujawnianiu czynów zabronionych za pomocą środków 

technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych; 

 dokonywania kontroli osobistej i przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby; 

 udzielania pomocy przedmedycznej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu 

defibrylatora; 

 szkolenia dla oskarżycieli publicznych; 

 profilaktyki narkotykowej; 

 elementów musztry, działania podczas zabezpieczania manifestacji; zgromadzeń, itp.; 

 szkolenia z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz warunków technicznych, 

oznakowania oraz przepisów normujących używanie pojazdów uprzywilejowanych przez 

funkcjonariuszy straży miejskich; 

 poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół, dzięki elementom inżynierii ruchu drogowego. 
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IV. Działania profilaktyczne i prewencyjne prowadzone w strażach gminnych (miejskich). 

 

Wśród działań o charakterze prewencyjnym na uwagę zasługuje fakt, że straż gminna 

(miejska) z powodzeniem wpisuje się we wszystkie działania podejmowane w tym zakresie przez 

Policję, jak też jest inicjatorem własnych autorskich programów o charakterze prewencyjno – 

wychowawczym, będących źródłem inspiracji także i dla innych służb. 

Ponadto straż gminna (miejska) angażuje się w wiele innych działań związanych  

z zabezpieczaniem okazjonalnych uroczystości lokalnych, święta narodowe, kultu religijnego, czy 

dotyczących miejscowych problemów np. patologii, czy subkultur młodzieżowych,  itp. 

 

Obok typowych działań prewencyjnych straż gminna (miejska) prowadzi również różnego 

rodzaju działania edukacyjne, czy profilaktyczne adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców, 

nauczycieli, osób starszych (babć, dziadków). 

Poniżej przedstawione zostały niektóre, wybrane działania edukacyjne i profilaktyczne 

prowadzone przez straże gminne (miejskie). Informacje pochodzą ze stron internetowych 

poszczególnych jednostek straży 

 

Straż Miejska m. st. Warszawy
7
  

 W I półroczu 2012 roku koordynatorzy ds. profilaktyki w ramach oferowanych programów 

(m.in. „Wiem, co robić, kiedy jestem sam”, „Jestem strażnikiem przyrody”, „Jestem ostrożny”, 

„Decyduję świadomie”, „Bezpieczeństwo w sieci”) przeprowadzili łącznie 5097 godzin zajęć  

z uczniami, odbyli 44 spotkania z rodzicami i 10 spotkań z kadrą pedagogiczną szkół.  Uzupełnieniem 

oferty był autorski projekt interaktywnego teatru. „Teatr na Straży” - „O Florce, która chciała 

zostać piłkarzem”.  

Projekt „Teatr na Straży”8 to autorski pomysł strażników z Referatu Profilaktyki oraz 

Referatu ds. Promocji, którzy od lat prowadzą w stołecznych szkołach lubiane przez dzieci zajęcia 

edukacyjno-informacyjne. Dotyczą one różnych obszarów bezpieczeństwa. Przygotowania związane  

z „Teatrem na Straży” trwały kilka miesięcy. Teatr był tworzony tylko i wyłącznie przez strażników, 

którzy opracowali scenariusz, wykonali scenografię, kostiumy i sami są aktorami.  

                                                 
7
 Zamieszczony materiał pochodzi ze strony Straży Miejskiej m. st. Warszawy - 

http://www.strazmiejska.waw.pl/media1/raporty-i-sprawozdania.html , 21 maja 2013 r. 
8
 tamże 
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Udział w spektaklu ma odpowiedzieć na szereg pytań: Komu powierzyłbyś swoją 

tajemnicę? Czym jest zaufanie? Kim jest osoba nieznajoma? Czy może być dobra, czy zła? Jakie są 

zasady ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi? Odpowiedzi są ukryte w opowieści  

o Florce, która o swoim marzeniu – piłce nożnej - opowiada mamie. Ta jednak nie podziela 

entuzjazmu córki. Wykorzystuje to nieznajoma osoba, która zdobywa zaufanie dziewczynki, 

obiecując, że w zamian za przyjaźń pomoże zrealizować jej marzenie. 

Inny projekt „Bezpieczna Warszawianka” to oferta Straży Miejskiej m. st. Warszawy 

skierowana do kobiet. Pod okiem instruktorów panie uczyły się podstawowych technik samoobrony, 

poznawały główne zasady bezpieczeństwa, dowiadywały się jak unikać sytuacji realnego zagrożenia. 

Na ćwiczeniach uwzględniono różne sytuacje i rodzaje ataków, które mogłyby zdarzyć się na ulicy. 

Obok zajęć na macie, instruktorzy uczyli jak uniknąć zagrożeń, gdzie może być niebezpiecznie, jak 

nie stać się ofiarą przestępstwa. 

W 2012r. w ramach „Bezpiecznej Warszawianki” przeszkolono 120 kobiet, natomiast  

w latach 2009 – 2011 łącznie 490 kobiet. Kursy były bezpłatne i mogły w nich uczestniczyć panie, 

których stan zdrowia pozwalał na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.  

 

SMS interwencyjny - w 2012 roku Straż Miejska m.st. Warszawy przyjęła łącznie 445 536 

zgłoszeń dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie m.st. Warszawy. 

Średnio w ciągu doby przyjmowano ponad 1 200 zgłoszeń z prośbą o interwencję. 

SMS Interwencyjny jest główną formą komunikowania się osób głuchoniemych 

ze strażą miejską. Numer 723 986 112 jest również przeznaczony dla pasażerów naziemnej 

komunikacji zbiorowej jako alternatywna forma powiadamiania o zdarzeniach negatywnych. Osoba 

wysyłająca informację tekstową dotyczącą różnego rodzaju problemów, zdarzeń przestępczych  

i wykroczeń zachowuje pełną anonimowość w środowisku, w którym przebywa, co jest niewątpliwie 

jedną z największych zalet tej formy przekazu. Wystarczy wysłać wiadomość na numer telefonu 

723 986 112 i tym samym, nie zwracając niczyjej uwagi, zainicjować działania służb. Ułatwieniem dla 

pasażerów komunikacji miejskiej jest szablon z algorytmem  postępowania.  
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W 2012 r. zarejestrowano 1 905 informacji tekstowych, które pozwoliły podjąć straży 

interwencję. W obszarze komunikacji zbiorowej zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim 

agresywnych, będących pod wpływem alkoholu pasażerów, przypadków palenia papierosów oraz 

spożywania alkoholu w pojazdach komunikacji zbiorowej.  

 

Straż Miejska w Częstochowie
9
. 

Przy Straży Miejskiej w Częstochowie funkcjonuje od lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

"Skrawek Nieba", które jest Organizacją Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie powstało w 2004 r. 

Zawiązała je grupa osób, które od listopada 2001 r. aktywnie zajmowały się realizacją pomysłu 

utworzenia Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Prezesem stowarzyszenia został wybrany 

Pan Artur Hołubiczko Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie. 

Swoją ofertę terapeutyczno-wychowawczą stowarzyszenie kieruje głównie do dzieci  

i młodzieży z rejonu Starego Miasta Częstochowy i okolic. Nie jest to jednak regułą – Stowarzyszenie 

miało pod opieką dzieci z bardzo odległych dzielnic Częstochowy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

"Skrawek Nieba" ściśle współpracuje ze Strażą Miejską w Częstochowie w zakresie funkcjonowania 

Świetlicy Socjoterapeutycznej.  

Stałymi elementami programu pracy świetlicy, obok zajęć wyrównawczych w zakresie 

wyrównywania braków szkolnych, są zajęcia socjoterapeutyczne oraz codzienne spotkania 

społeczności korekcyjnej. Z różnorodnych zajęć korzysta  117 dzieci (stan grudzień 2011r.). Ponad 

połowa dzieci systematycznie bierze udział w zajęciach.  

Od  początku  powstania, placówka  oferuje pomoc  w ramach psychoterapii indywidualnej  

i psychoprofilaktyki. Zajęcia  o charakterze specjalistycznym prowadzone są także w ramach 

biwaków, obozów terapeutycznych letnich i zimowych oraz koloni. 

 

Sąsiedzkie czuwanie - Straż Miejska w Częstochowie, działając w ramach Miejskiego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa” i na lata 2011-2014, 

koordynuje program „Sąsiedzkie czuwanie”.  

                                                 
9
 Materiał pochodzi ze strony Straży Miejskiej w Częstochowie http://www.skraweknieba.com.pl/ 
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Program realizowany przy współpracy Rad Dzielnic skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców miast i ma za zadanie poprawę porządku publicznego oraz zahamowanie przestępczości 

poprzez aktywizację środowisk lokalnych.  

 

Międzynarodowa konferencja „Miasto monitorowane, personel, aspekty prawne  

i techniki systemów CCTV” - częstochowska Straż Miejska wspólnie z Akademią Monitoringu 

Wizyjnego i Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych była współorganizatorem II 

międzynarodowej konferencji „Miasto monitorowane, personel, aspekty prawne i techniki systemów 

CCTV”.  

Gościem specjalnym była pani Afke Besselink z Wydziału Bezpieczeństwa holenderskiego 

miasta Rotterdam, która omówiła nowe podejście do miejskiego monitoringu w czasach kryzysu 

gospodarczego na przykładzie Rotterdamu. Mówiła o wysokich oczekiwaniach mieszkańców, mimo 

cięć w budżecie miasta. Przedstawiła charakterystykę systemów CCTV na przykładzie Rotterdamu. 

Podczas konferencji analizowano m.in. ocenę zarządzania zespołem operatorów przy ograniczonej 

obsadzie. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jak najkorzystniej układać grafik pracy mając ograniczoną 

obsadę. Dyskutowano również o zadaniach wyznaczanych dla operatorów, analizowano prowadzenie 

kamery, omawiano przykłady zarejestrowanych zdarzeń.  Przedstawiciel Akademii Monitoringu 

Wizyjnego w swym wykładzie poruszył temat „Głośniki  w systemie monitoringu wizyjnego miasta - 

czy warto ich używać?” Posłużył się doświadczeniami miast w Wielkiej Brytanii. Podał przykłady 

udanych wdrożeń pomysłu w Legionowie i Złotoryi. Zastanawiano się nad prawnymi aspektami 

dotyczącymi telewizji CCTV. 

 

Straż Gminna Człuchów
10

 

„Uwaga Barszcz Sosnowskiego” - jest to coroczna akcja prowadzona przez Straż Gminną  

w Człuchowie razem z lokalnymi mediami by uchronić dzieci przed kontaktem z tą rośliną. Kontakt  

z barszczem wywołuje skutki zbliżone do głębokich poparzeń, a leczenie jest tylko objawowe. 

Podczas  spotkań  funkcjonariusze przedstawiają informacje o roślinie oraz zdjęcia ilustrujące 

jej działanie, omawiają skutki kontaktów z nią i radzą jak postępować w przypadku poparzeń 

„barszczem Sosnowskiego”. W ramach prowadzonej profilaktyki zostały również przedstawione 

informacje o największych skupiskach  występowania tej rośliny na terenie Gminy Człuchów. 

 Spotkania te cieszyły  się  dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz aprobatą 

pedagogów. Każde spotkanie kończyło się rozdaniem ulotek z informacją  na temat „barszczu 

Sosnowskiego”. 

  
"Świeć przykładem - bądź widoczny na drodze" - w szkołach i przedszkolach Gminy Człuchów 

strażnicy gminni sukcesywnie prowadzą działania profilaktyczne w ramach akcji „Świeć przykładem - 
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bądź widoczny na drodze”. Podczas spotkań strażnicy informują i ostrzegają najmłodszych 

uczestników ruchu drogowego przed zagrożeniami z jakimi mogą spotkać się na drodze, a także 

przypominają podstawowe zasady poruszania się po niej. W trakcie prowadzonych spotkań 

organizowane są konkursy, w których w nagrodę rozdawane były dzieciom kamizelki odblaskowe, 

chustki i breloczki oraz lizaki z namalowanymi na nich znakami drogowymi.  

  
„Bezpieczny na rowerze - na dobry start” -  akcja profilaktyczna, w ramach której funkcjonariusze 

strażnicy gminni odwiedzają uczniów  klas IV szkół podstawowych w Gminie Człuchów, rozdają 

odblaskowe breloczki i książeczki mogące pomóc dzieciom w nauce znaków drogowych  

i bezpiecznego korzystania z rowerów. Podczas tych spotkań funkcjonariusze przeprowadzają również  

krótką pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach.  

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego - celem turnieju jest podnoszenie kultury 

społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej składa się z trzech etapów: prawidłowego 

wypełnienia testu dotyczącego zasad ruchu drogowego, jazdy rowerem po torze sprawnościowym  

z przeszkodami i  zasad w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. 

 

 

Straż Miejska w Łodzi
11

 

 

 Straż Miejska w Łodzi oferuje szeroki zakres programów profilaktycznych adresowanych do 

szerokiego kręgu odbiorców. 

Na uwagę zasługują programy: 

- „Przecież wiem”; 

- „STOP Agresji”; 

- „Dziecko i ruch Drogowy”;  

- „bezpieczeństwo w sieci”; 

- „Przeciwdziałanie prostytucji”; 

- STOP narkotykom” 

i szereg innych, których zadaniem jest kreowanie prawidłowych postaw społecznych, świadomości na 

temat zagrożeń, przekazywanie wiedzy związanej z możliwymi kierunkami działania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń, czy budzenie świadomości wśród społeczności lokalnych. 

  

Istotnym pozostaje, że Straż Miejska w Łodzi, podobnie jak Straż Miejska z Wrocławia,  

posiada na swoim wyposażeniu konie służbowe, które, według obowiązującego stanu prawnego nie 

mogą być już używane jako środek przymusu bezpośredniego. Wskazać należy, że konie stanowiąc 

bardzo atrakcyjny element wyposażenia straży, budując jej pozytywny wizerunek, mogą być 
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wykorzystywane jako środek transportu, umożliwiając tym samym dotarcie do miejsc niedostępnych 

innymi środkami transportu. 

Należy nadmienić, iż strażnicy, posiadający te konie na stanie, w celu zapewnienia 

prawidłowego ich wyszkolenia, jak również utrzymania więzi ze zwierzęciem, zobligowani są do 

opieki nad zwierzętami także poza czasem pracy. Wśród strażników pełniących służby z końmi 

spotkać można lekarzy weterynarii, techników weterynaryjnych, dżokejów, czy prywatnie amatorów 

jeździectwa. Strażnicy ci łączą często pracę zawodową z pasją.  

Patrol konny Straży Miejskiej we Wrocławiu 

 

   

 

    

 

 

Konie służbowe w Straży Miejskiej w Łodzi 

 

   

 

           



 47 

 

-  

W działalności straży gminnej (miejskiej) znamienne pozostają działania ukierunkowane na 

współpracę ze szkołami i przedszkolami, w ramach tzw. patroli szkolnych. Zajęcia prowadzone przez 

strażników ukierunkowane są na kształtowanie prawidłowych postaw dzieci na drodze, w kontakcie  

z obcymi, w stosunku do dzikich zwierząt. Spotkania rozwijają także relacje międzyludzkie, 

przybliżają miejscowe zwyczaje i kulturę.  

 

Miasteczko Ruchu Drogowego Straż Miejska w Gdańsku 

  

 

             Bezpieczna droga do szkoły 

 

 

„Z bajką bezpieczniej” , „I ja mogę zostać bohaterem” - Straż Miejska w Katowicach 
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V. WNIOSKI  

 

Z informacji przekazanych przez Wojewodów wynika, że straże gminne (miejskie) doskonale 

wpisują się w zadania związane w zapewnieniem porządku publicznego i - obok Policji - są 

gwarantem jego utrzymania na terenie gminy, która powołała je do życia. 

 

Analiza danych statystycznych dotyczących działalności straży gminnych (miejskich)  

w 2012 r. wskazuje, że: 

1. Sukcesywnie wzrasta liczba oddziałów straży gminnych (miejskich) oraz ogólny poziom 

zatrudnienia w strażach.  

2. Widoczny jest wzrost liczby podjętych w 2012 r.  przez strażników gminnych (miejskich) 

interwencji. Większość interwencji zakończyło się nałożeniem na sprawcę grzywny  

w drodze mandatu karnego, co miało znaczący wpływ na szybkie zakończenie czynności 

i ukaranie sprawcy. 

3. W 2012 r. znamienny był udział i rola straży gminnej (miejskiej) w zapewnieniu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. 

4. Strażnicy w znacznej mierze angażowani byli do działań innych, niż bezpośrednio 

związanych z reakcją na ujawnione wykroczenie, ale zapewniających szeroko rozumiany 

porządek publiczny.  

5. Strażnicy gminni (miejscy) w zdecydowanej większości wyposażeni są w środki 

przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek, pałek obronnych wielofunkcyjnych oraz 

ręcznych miotaczy gazu.  

6. Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją odnosi się przede wszystkim do: 

 wykonywania patroli mieszanych (strażnik + policjant); 
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 prowadzenia wspólnych szkoleń; 

 wspólnych akcji i działań prewencyjnych. 

7. Do 333 sztuk wzrosła liczba urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących 

naruszenia przepisów ruchu drogowego w strażach. 

8. Widoczne jest znaczne zaangażowanie strażników gminnych (miejskich) w działania 

profilaktyczne i prewencyjne. Straże prowadzą autorskie programy profilaktyczne.  

 

Tym samym: 

 Przeprowadzone przez straż gminną (miejską) czynności zwiększają bezpieczeństwo  

i porządek publiczny w gminach, wpływają korzystnie na wzrost pozytywnych odczuć 

społecznych w tym zakresie oraz w znaczący sposób odciążają funkcjonariuszy Policji  

w realizacji przedmiotowych zadań. 

 Z uwagi na realizowane przez straże zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 

na poziomie lokalnym, w tym także rolę straży gminnych (miejskich) w obszarze działań 

profilaktyczno – prewencyjnych, zasadne jest rekomendowanie powoływania straży 

gminnych (miejskich) i rozwijanie współpracy pomiędzy strażami, a Policją. 

 Zasadnym jest zapoznanie z Informacją: 

- Ministra Administracji i Cyfryzacji; 

- Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

- Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

- Wojewodów; 

- Komendanta Głównego Policji; 

- Środowisko straży gminnych (miejskich) 

 

 

 

Informację przygotowano w Wydziale Nadzoru i Koordynacji Służb Porządku Publicznego  

w Departamencie Nadzoru MSW 

 

 


