
1 

 

                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Informacja statystyczna 

o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r. 

                                                    

 

               

 

 

 

  

                                           

 

 

Departament Porządku Publicznego MSW  

Warszawa 2014 r. 

 

 



2 

 

I. WSTĘP 

Podstawą działania straży gminnych (miejskich) jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych (Dz. U. 2013 r., nr poz. 1338 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta), natomiast nadzór 

nad działalnością straży w zakresie: 

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych, 

2) użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, 

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych 

- sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji działającego  

w jego imieniu. 

Wojewoda sprawuje nadzór przez: 

1) okresowe lub doraźne kontrole, obejmujące całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi; 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji; 

3) podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień  

i zapobieżenia ich powstawaniu. 

 

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. 

Prezentowana Informacja powstała tym samym na podstawie danych statystycznych otrzymanych 

od poszczególnych Wojewodów. 

 

1. Liczba oddziałów straży gminnych (miejskich). 

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

(Dz. U. z 1997 r. Nr 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”.   
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W 2013 r. na terenie kraju funkcjonowało 476 oddziałów straży miejskich i 117 oddziałów 

straży gminnych, łącznie 593 oddziały, to jest o trzy jednostki mniej niż w roku 2012. 

 

Tabela 1. Liczba oddziałów straży gminnych i miejskich w poszczególnych województwach i na terenie 
podległym Komendzie Stołecznej Policji 

L.P. WOJEWÓDZTWO STRAŻ MIEJSKA STRAŻ GMINNA 

RAZEM (STRAŻ 

MIEJSKA  

I GMINNA) 

1. (teren działania KSP) 25 1 26 

2. mazowieckie 22 6 28 

3. łódzkie 20 3 23 

4. podkarpackie 19 3 22 

5. małopolskie 28 6 34 

6. opolskie 21 2 23 

7. kujawsko - pomorskie 22 11 33 

8. zachodniopomorskie 48 23 71 

9. lubuskie 23 9 32 

10. podlaskie 10 2 12 

11. pomorskie 29 16 45 

12. śląskie 48 7 55 

13. lubelskie 19 2 21 

14. świętokrzyskie 16 4 20 

15. dolnośląskie 49 4 53 

16. warmińsko - mazurskie 27 6 33 

17. wielkopolskie 50 12 62 

R a z e m: 476 117 593 

Źródło: MSW 
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Wykres 1. Liczba oddziałów straży gminnych i miejskich w Polsce w 2013 roku (w poszczególnych 
województwach i na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji) 

 

 
Źródło: MSW 
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Wykres 2. Liczba oddziałów straży gminnych i miejskich w Polsce w latach 2011-2013 z podziałem na   
województwa (oraz teren podległy Komendzie Stołecznej Policji) 
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Źródło: MSW 
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Wykres 3. Liczba oddziałów straży gminnych i miejskich w Polsce w latach 1994-20131 

 

Źródło: KGP i MSW 

 

2. Ewidencja etatów straży. 

W 2013 r. straże gminne (miejskie) zatrudniały łącznie 11 412 osób. W liczbie tej mieści się  

9 643 strażników gminnych (miejskich) i 1 769 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych albo stanowiskach pomocniczych i obsługi.  

W odniesieniu do poprzedniego okresu statystycznego liczba osób zatrudnionych w straży 

zmalała o 67 osoby (2012 r. -  11 479 osób).  

Jak wynika z informacji Wojewodów, występują znaczne różnice stanów etatowych  

w poszczególnych strażach. W praktyce straże liczą od kilku do kilkuset strażników i pracowników 

straży. 

 

 

                                                           
1
 Brak danych za rok 1998. 
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Tabela 2. Liczba osób zatrudnionych w oddziałach straży gminnych i miejskich w poszczególnych 
województwach i na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji w 2013 roku. 

 

 WOJEWÓDZTWO STRAŻNICY 

STANOWISKA 
URZĘDNICZE, 
POMOCNICZE  

I OBSŁUGI 

RAZEM 

1. (teren działania KSP) 1847 300 2147 

2. mazowieckie 324 59 383 

3. łódzkie 710 99 809 

4. podkarpackie 265 25 290 

5. małopolskie 706 102 808 

6. opolskie 175 27 202 

7. kujawsko - pomorskie 575 117 692 

8. zachodniopomorskie 494 144 638 

9. lubuskie 156 32 188 

10. podlaskie 179 27 206 

11. pomorskie 686 228 914 

12. śląskie 1278 230 1508 

13. lubelskie 274 36 310 

14. świętokrzyskie 218 44 262 

15. dolnośląskie 776 129 905 

16. warmińsko - mazurskie 270 29 299 

17. wielkopolskie 710 141 851 

 R a z e m 9 643 1 769 11 412 

Źródło: MSW 
 

Tabela nr 3. Stan zatrudnienia (etaty) w strażach gminnych (miejskich), w tym w odniesieniu do 

wymiaru czasu pracy2 

L.p 

Stanowiska 
w straży 
gminnej 

(miejskiej) 

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach  

pełny 
etat 

3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu 
inny 

wymiar 
etatu 

razem na 
stanowisku 

1 komendant 528 2 10 3 3 
546 

2 
zastępca 
komendanta 

159 0 0 0 0 
159 

3 naczelnik 85 0 0 0 0 
85 

4 
zastępca 
naczelnika 

43 0 0 0 0 
43 

5 kierownik 263 0 0 0 0 263 

                                                           
2
 Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach nie jest tożsama z ogólnym stanem zatrudnienia. Różnica wynika z różnego 

sposobu liczenia danych o ułamkowych etatach przez Wojewodów. 
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6 
zastępca 
kierownika 

36 0 0 0 0 
36 

7 
starszy 
inspektor 

1903 0 1 0 2 
1906 

8 inspektor 1188 1 1 0 0 1190 

9 
młodszy 
inspektor 

757 0 0 0 0 
757 

10 
starszy 
specjalista 

150 0 2 0 0 
152 

11 specjalista 320 0 0 0 0 320 

12 
młodszy 
specjalista 

652 0 0 0 0 
652 

13 
starszy 
strażnik 

1032 0 2 0 0 
1034 

14 strażnik 1178 2 5 1 0 
1186 

15 
młodszy 
strażnik 

883 5 2 0 0 
890 

16 aplikant 428 0 1 0 0 429 

17 
Razem 
strażnicy 

9 605 10 24 4 5 9 648 

18 
stanowiska 
urzędnicze 

928 10 49 9 18 
1 014 

19 
stanowiska 
pomocnicze 
i obsługi 

666 17 37 12 29 

761 

20 
Liczba 
etatów 
ogółem 

11 199 37 110 25 52 11 423 

Źródło: MSW 
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Wykres 4: Poziom zatrudnienia w strażach gminnych (miejskich) w Polsce w latach 1994 - 20133 

 

Źródło: MSW 

3. Wykształcenie strażników gminnych (miejskich). 

 

Tabela nr 4.  Poziom wykształcenia w strażach gminnych (miejskich). 

 

Lp. Stanowisko 
Wykształcenie 

wyższe średnie podstawowe Razem 

1 Komendant 482 
60 

14 

 

2 Zastępca Komendanta 135 
25 

0 

3 Naczelnik 82 
4 

0 

4 Zastępca naczelnika 40 
2 

0 

5 Kierownik 235 
28 

0 

6 Zastępca kierownika 34 
2 

0 

7 Starszy inspektor 454 
1458 

1 

8 Inspektor 311 
872 

2 

9 Młodszy  inspektor 205 
543 

1 

                                                           
3
 Brak danych za rok 1998. 

4
 Wykształcenie zawodowe 
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10 Starszy specjalista 36 
114 

0 

11 Specjalista 91 
227 

0 

12 Młodszy specjalista 207 
442 

0 

13 Starszy strażnik 377 
661 

0 

14 Strażnik 518 
679 

3 

15 Młodszy strażnik 441 
441 

0 

16 Aplikant 236 
193 

0 

17 Razem strażnicy (suma pkt 1–16) 3884 5751 
8 9 643 

18 
Stanowiska urzędnicze, pomocnicze i 

obsługi 
890 

836 
43 1 769 

19 Liczba etatów ogółem 4774 
6587 

51 11 412 

Źródło: MSW 

 

 

Zgodnie z art. 24 pkt 4 ustawy o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która posiada 

co najmniej wykształcenie średnie. Jednakże niektóre stanowiska w straży, 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. 

Zestawienie pokazuje, iż w strażach zatrudnionych jest 8 strażników z wykształceniem niższym 

niż średnim, oraz 91 osób na stanowiskach: komendanta, zastępcy komendanta i naczelnika bez 

wykształcenia wyższego. W grupie tej znajduje się także osoba zatrudniona na stanowisku komendanta 

straży posiadająca wykształcenie zawodowe. 

Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), jako organy sprawujące bezpośredni nadzór nad 

strażami gminnymi (miejskimi) powinni podjąć działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności 

zatrudnienia takich osób, w tym rozważyć działania naprawcze. 
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4. Wyniki działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.  

 

Tabela nr 5. Wyniki działalności straży gminnych (miejskich)  

Lp. 
Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 
wychowawcze

go (art..41 
k.w.) 

Mandat 

Wniosek 
do sądu 

Sprawy 
przekazane 

innym 
organom lub 
instytucjom 

Razem 
Liczba Kwota 

1 

Ustawie - Kodeks 
wykroczeń 

852 135 1 481 281 229 533 406 146 516 33 451 2 513 383 

a) 

wykroczenia 
przeciwko 
porządkowi  
i spokojowi 
publicznemu 

111 551 35 650 4 866 616 6 551 3 319 157 071 

b) 

wykroczenia 
przeciwko 
instytucjom 
państwowym, 
samorządowym  
i społecznym 

2 626 1 521 397 480 1 177 301 5 625 

c) 

wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
osób i mienia 

40 702 11 915 1 047 873 1 291 4 619 58 527 

d) 

wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu  
i porządkowi  
w komunikacji,  
w tym: 

533 612 1 362 487 217 922 220 132 582 13 724 2 042 405 

ujawnione przez 
urządzenia 
rejestrujące 

78 245 940 551 160 139 604 85 791 6 929 1 111 516 

pozostałe naruszenia 455 367 421 936 57 782 616 46 791 6 795 930 889 

e) 
wykroczenia 
przeciwko osobie 

982 116 15 800 39 520 1 657 

f) 
wykroczenia 
przeciwko zdrowiu 

9 805 1 609 169 580 160 1 850 13 424 

g) 
wykroczenia 
przeciwko mieniu 

1 236 35 2 850 204 5 762 7 237 

h) 
wykroczenia 
przeciwko interesom 
konsumentów 

2 202 443 30 030 8 26 2 679 

i) 

wykroczenia 
przeciwko 
obyczajności 
publicznej 

35 995 9 706 857 180 1 874 514 48 089 

J) 

wykroczenia 
przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

111 179 55 574 3 960 517 2 566 2 717 172 036 



12 

 

k) 
szkodnictwo leśne, 
polne i ogrodowe 

2 245 2 225 263 260 64 99 4 633 

2 
przepisach 
wprowadzających 
Kodeks pracy 

153 95 9 650 2 7 257 

3 

ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

173 467 122 534 9 381 741 4 699 2 502 303 202 

4 

ustawa o ochronie 
zdrowia przed 
następstwami używania 
tytoniu i wyrobów 
tytoniowych 

25 907 14 106 808 260 277 344 40 634 

5 
ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku  
w gminach 

81 237 18 128 1 579 343 1 613 12 763 113 741 

6 
ustawa o ochronie 
zwierząt 

3 502 362 41 210 34 3 787 7 685 

7 ustawa o odpadach 5 721 684 84 100 110 241 6 756 

8 
ustawie Prawo ochrony 
środowiska  

1 238 92 15 100 13 250 1 593 

9 
ustawie Prawo  
o miarach 

1 007 1 209 136 460 47 16 2 279 

10 ustawie Prawo wodne 276 53 8 740 4 68 401 

11 
ustawie o publicznym 
transporcie drogowym 

32 9 1 500 0 7 48 

12 
ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami 

549 186 18 980 41 12 788 

13 

ustawie o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt 

4 011 1 728 176 090 135 122 5 996 

14 
ustawie o ochronie 
przyrody 

823 149 16 070 20 294 1 286 

15 
ustawie o recyklingu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

556 62 12 500 16 33 667 

16 

ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach  
i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz  
o gminach 
uzdrowiskowych  

48 246 33 800 69 0 363 

17 
ustawie o zużytym 
sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym 

836 22 3 150 4 12 874 
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18 
ustawie o bateriach  
i akumulatorach 

350 1 100 0 4 355 

19 
ustawie Kodeks 
wyborczy 

106 0 2 250 1 50 157 

20 
aktach prawa 
miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

28 497 2 488 243 480 200 4545 35 730 

21 innych 11 683 550 41 510 82 2651 14 966 

Ogółem 1 192 134 1 643 985 242 147 440 153 883 61 159 3 051 161 

Źródło: MSW 

 

W reakcji na ujawnione wykroczenie, straże gminne i miejskie uprawnione są do: 

- stosowania środków oddziaływania wychowawczego (środków pozakarnych), określonych 

w art. 41 Kodeksu wykroczeń; 

- nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w trybie przepisów określonych  

w Rozdziale  17 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; 

- kierowania do sądu wniosków o ukaranie. 

 

Uprawnienie strażników straży gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.).  

Rodzaje wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej (miejskiej) są uprawnieni do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego oraz tryb wydawania upoważnień do podejmowania przez straż 

gminną tych czynności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 17 listopada 2003 roku 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.). Rozporządzenie to jest na bieżąco nowelizowane, dostosowując przepisy prawne do 

potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych oraz do zmian w prawie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 

strażnicy straży gminnych (miejskich) uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego za wybrane wykroczenia określone w ustawach: 

 z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275, z późn. zm.); 

 z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 

993, z późn. zm.); 

 z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, z późn. zm.); 



14 

 

 z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.); 

 z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 

622, z późn. zm.); 

 z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, z późn. zm.); 

 z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 i nr 203, poz. 1351); 

 z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

 z 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (Dz.U. 2004, nr 243, poz. 2441, z późn. zm.); 

 z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.); 

 z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874) z późn. zm.),  

w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13); 

 z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

nr 162, poz. 1568, z późn. zm); 

 z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278, nr 60, poz. 372 i nr 78, poz. 513); 

 z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.); 

 z 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202,  

z późn. zm.); 

 z art. 50 pkt 5 w związku z art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U. nr 167, poz. 1399, z późn. zm.);  

 z 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495,  

z 2008 r. nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. nr 79, poz. 666 i nr 215, poz. 1664); 

 z 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 z pózn. zm.); 

 z art. 494 i 495 oraz art. 498 i 499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 

21, poz. 112, z późn. zm.); 

 oraz w aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny. 

 

Ponadto strażnicy gminni (miejscy) mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt  

2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego 

lub utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 
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1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, 

z późn. zm.). 

      Ogółem w 2013 roku funkcjonariusze straży miejskich i gminnych nałożyli 1 643 985 

mandatów, co stanowi spadek ich liczby o 159 737 (8,86%) w porównaniu z rokiem 2012, kiedy 

nałożone zostały 1 803 722 mandaty. Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła w roku 2013 - 

242 147 440  zł.  

 Wzorem lat ubiegłych zauważalna jest duża aktywność strażników gminnych (miejskich)  

w ujawnianie i ściganie sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

co stanowi 66,9 % wszystkich ujawnionych wykroczeń. 

Znaczący wpływ na porządek i poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności ma 

przeciwdziałanie wykroczeniom popełnianym przeciwko: 

a) urządzeniom użytku publicznego – 5,6 %; 

b) porządkowi i spokojowi publicznemu – 5,1 %; 

c) bezpieczeństwu osób i mienia – 1.9 %; 

d) obyczajności publicznej – 1,57 % 

oraz wykroczeniom określonym w przepisach ustaw: 

a) wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 9,9 %; 

b) utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3,7 %. 

 

Poza działaniami związanymi z egzekwowaniem przepisów prawa i ujawnianiem wykroczeń, 

strażnicy gminni (miejscy) wykonują szereg innych zadań, które mają duże znaczenie dla 

zabezpieczenia i utrzymania porządku publicznego na terenie gminy.  

 

Tabela nr 6: Pozostałe działania straży gminnych (miejskich) wykonywane na podstawie art. 12 w zw.  
z art. 11 ustawy o strażach gminnych. 

 

L.p. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 
pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do 
blokowania kół  

105 730 

2 

pojazdy usunięte z drogi w tym:  24 238 

na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo  
o ruchu drogowym 

2 529 

na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo  
o ruchu drogowym 

21 709 

3 pojazdy odnalezione  167 
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4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania  78 845 

5 ujawnione przestępstwa  3 725 

6 osoby ujęte i przekazane Policji  8 007 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

14 586 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej  35 603 

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub 
wartości pieniężnych na potrzeby gminy 

71 177 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 10 264 

Źródło: MSW 

 

 

5. Wyposażenie oddziałów straży gminnych (miejskich).  

Tabela nr 7:  Wyposażenie straży gminnych (miejskich) w 2013 r. 

L.p. Część II   Ewidencja wyposażenia  Liczba 

1  kajdanki zakładane na ręce 10 300 

2 pałki służbowe  9 754 

3 psy służbowe  54 

4 
chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy 
substancji obezwładniających 

8 877 

5 
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej 

599 

6 siatki obezwładniające 30 

7 broń palna 95 

8 

urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia 
przepisów ruchu drogowego  

391 

a) stacjonarne urządzenia rejestrujące 104 

151 
b) urządzenia rejestrując przejazd na czerwonym świetlne 47  

c) przenośne urządzenia rejestrujące 201 

9 
środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych 

4 792 

10 

pojazdy: 2 517 

a) samochody 1 462 

b) motocykle  47 
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c) motorowery 173 

d) rowery   835 

11 konie 15 
 

 

 W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 2013 r. poz. 628, z późn. zm.), która wprowadziła zmiany  

w katalogu środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu straży gminnych 

(miejskich). Strażnicy upoważnieni zostali do używania siatek obezwładniających w stosunku 

do niebezpiecznych zwierząt. 

  

6. Wypadki w pracy straży gminnych (miejskich) w 2013 r.  

 

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

w związku z wykonywaniem czynności służbowych, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej 

dla funkcjonariuszy publicznych. 

W toku wykonywania czynności służbowych, na co wskazują statystyki, narażony jest na 

agresywne zachowania ze strony osób w stosunku do których podejmuje interwencje, jak również ze 

strony zwierząt. Do zdarzeń w związku z którymi strażnicy doznają  urazów i uszczerbków na zdrowi 

dochodzi także w związku z użytkowaniem pojazdów służbowych przez strażników. 

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. 
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Tabela nr 8.  Tabela przedstawia informację o wypadkach strażników podczas czynności służbowych  
w 2013 r.  
 

  
Województwo 

Wypadki ze 
skutkiem 

śmiertelnym 

Wypadki, 
wskutek których 
nastąpił trwały 
uszczerbek na 

zdrowiu 

Wypadki, wskutek 
których nastąpił 

czasowy uszczerbek 
na zdrowiu 

Czynna 
napaść na 

funkcjonari
usza 

Razem 

1 dolnośląskie 0 0 48 10 58 

2 kujawsko -

pomorskie 

0 5 24 2 37 

3 lubelskie 0 0 17 2 19 

4 lubuskie 0 0 1 3 4 

5 łódzkie 0 0 31 13 44 

6 małopolskie 0 10 29 10 49 

7 mazowieckie 0 0 12 11 23 

8 m. st. 

Warszawa 

0 18 80 21 119 

9 opolskie 0 0 1 1 2 

10 podkarpackie 0 1 4 4 9 

11 podlaskie 0 7 3 2 12 

12 pomorskie 0 0 21 9 30 

13 śląskie 0 1 36 26 63 

14 świętokrzyskie 0 0 3 8 11 

15 warmińsko - 

mazurskie 

0 2 8 10 20 

16 wielkopolskie 0 0 27 1 28 

17 zachodniopo

morskie 

0 0 22 14 36 

RAZEM 0 44 367 153 564 

Źródło: MSW 
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Zestawienie wskazuje liczbę zaistniałych w 2013 r.: 

- wypadków ze skutkiem śmiertelnym  - 0 (2012 r. – 1); 

- wypadków, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu – 44 (2012 r. – 26); 

- wypadków, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu – 367 (2012 r. – 364); 

- czynnych napaści na funkcjonariusza – 153 (2012 r. - 132). 

 

7. Współpraca 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. 

Jak wskazali Wojewodowie, współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją 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; 

7) uczestnictwie w spotkaniach dotyczących koordynacji działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa (Komisje bezpieczeństwa, sesje Rad Miejskich, centra reagowania kryzysowego czy 

tez doraźnie organizowane spotkania w ramach współdziałania różnych podmiotów miejskich); 

8) wspólnych ćwiczeniach służb, straży i inspekcji na wypadek zaistnienia jakichkolwiek awarii, ataku 

terrorystycznego czy zagrożenia ekologicznego. 

W praktyce, współpracę straży z Policją można podzielić na działania dotyczące: 

- pełnienia wspólnych patroli; 

- prowadzenia wspólnych szkoleń; 

- wspólnych działań związanych z utrzymaniem porządku publicznego, w tym przy okazji imprez 

masowych oraz akcji profilaktycznych. 


