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I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA STRA ŻY MIEJSKIEJ. 
UPRAWNIENIA STRA ŻNIKÓW, ORGANIZACJA PRACY JEDNOSTKI. 

 
1. Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta 
Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20.12.1991r. 
dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Uchwała powyższa 
weszła w życie 1 lutego 1992r. i od tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność dla 
dobra mieszkańców towarzysząc aktywnie różnym inicjatywom podejmowanym przez 
odrodzony samorząd bełchatowski w wolnej Polsce. Jest to formacja pełniąca służebną rolę 
wobec społeczności lokalnej, wykonująca swe zadania z poszanowaniem godności i praw 
obywateli.  
 Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania 
określiła Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich), (Dz. U. Nr 123, 
poz. 779 z późn. zm.) W ciągu prawie dwudziestu pięciu lat swojego funkcjonowania 
formacja nasza ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej 
służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w 
oparciu o priorytety formułowane przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską. 
 
2. Uprawnienia strażników i zadania Straży Miejskiej wynikaj ące z Ustawy o strażach 
gminnych (miejskich). 
 
2.1 Strażnicy wykonując swoje zadania mają prawo do: 

• udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 
oddziaływania wychowawczego; 

• legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości; 
• ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia  lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji; 

• dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby; 
• nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone  

w trybie przewidzianym przepisami w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 
• dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 

oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych; 
• usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach oraz 

zakresie określonymi w przepisach o ruchu drogowym; 
• wydawania poleceń; 
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych; 
• zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych jak i również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji; 

• obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  
w miejscach publicznych.  

 
2.2 Do ustawowych zadań Straży Miejskiej należą w szczególności: 

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym  

w przepisach o ruchu drogowym; 
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli;    
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• udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 
oraz  innych miejscowych zagrożeń; 

• zabezpieczanie 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; 

• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 
• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas    

zgromadzeń i imprez publicznych; 
• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.     

Dzieje się tak w przypadkach, gdy 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; 

• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 
dla potrzeb gminy. 

 
3. Organizacja pracy Straży Miejskiej 
 
3.1 Struktura organizacyjna. 
Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa  Regulamin Straży Miejskiej nadany 
Uchwałą Rady Miasta Bełchatowa nr XI/89/07 z dnia 28 czerwca 2007r.  
Jednostką Straży Miejskiej w Bełchatowie kieruje Komendant, a bezpośrednim przełożonym 
Komendanta  Straży Miejskiej jest Prezydent Miasta Bełchatowa. 
       Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa, a w zakresie  
uprawnień ustawowych Wojewoda Łódzki przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji. 
Komendant kieruje Strażą przy pomocy Komendy Straży. 
 Komenda Straży posiada strukturę organizacyjną, w skład  której wchodzą:  

1) Komendant; 
2) Zastępca Komendanta; 
3) Sekcja ds. Porządku i Monitoringu Miejskiego; 
4) Zespół ds. Administracyjnych; 
5) Główny Księgowy; 
6) Zespoły Zadaniowe - Zespół Służby Dyżurnej i Monitoringu, Zespół Oskarżycieli 

Publicznych, Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej. 
Straż Miejska w Bełchatowie pracuje w systemie ciągłym, przez całą dobę, siedem dni           
w tygodniu. Zmiany służby następują : I zmiana 6.00 do 14.00, II zmiana 14.00 do 22.00, III 
zmiana 22.00 do 6.00. Szczegółowo warunki pracy  i sposób jej wykonywania ustalają: 
Regulamin Pracy Straży Miejskiej w Bełchatowie, zakresy obowiązków, zarządzenia                      
i instrukcje wewnętrzne. 
 
3.2 Kształtowanie się zatrudnienia w 2015r. 

Według stanu na 31.12.2015r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było 23 strażników          
(w tym Komendant i Zastępca Komendanta) oraz  pracownicy cywilni: 2 osoby cywilne   
(osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) pomagające przy obsłudze monitoringu                    
i w innych czynnościach administracyjnych oraz jedna osoba zajmująca się sprawami 
kadrowymi, dodatkowo na   1/3 etatu zatrudniona jest księgowa SM oraz na ½ etatu 
sprzątaczka. 

W październiku 2015 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Z-cy Komendanta Straży 
Miejskiej. W drodze awansu wewnętrznego obowiązki Z-cy Komendanta przejął Pan 
Radosław Wodziński, a dotychczasowy Zastępca Pan Wojciech Borówka odszedł na 
emeryturę. 
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Łącznie w Straży Miejskiej na dzień  31 grudnia 2015r.  zorganizowanych było 26,83 etatów. 
Wszyscy strażnicy miejscy posiadają aktualne szkolenia podstawowe zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004r. 
w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) – Dz.U nr 14, poz. 127.  
Wszyscy strażnicy miejscy otrzymali orzeczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego) zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004r. w sprawie zakresu, trybu  
i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się  
o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek 
uprawnionych ( Dz.U nr 205, poz. 2105). W czerwcu 2015 roku wszyscy funkcjonariusze 
Straży Miejskiej odbyli badania psychologiczne w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni             
w Łodzi. Strażnicy miejscy posiadają również uprawnienia do wykonywania  kontroli ruchu 
drogowego wydane przez KPP w Bełchatowie. Wszyscy strażnicy posiadają wyszkolenie 
przedmedyczne i są profesjonalnie przygotowani oraz wyposażeni do ratowania życia ludzi. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy pracownicy Straży Miejskiej posiadają 
wykształcenie średnie, 13 pracowników ma wykształcenie wyższe, a ośmiu strażników 
podwyższa swoje kwalifikacje i kontynuuje  studia wyższe. 

 
3.3 Ewidencja etatów Straż Miejskiej w Bełchatowie - stan na dzień 31.12.2015r 
 

Lp. Stanowisko Liczba etatów Wykształcenie 
wyższe średnie 

1.  Komendant 1 1 ----------- 
2.  Zastępca Komendanta 1 1 ----------- 
3.  Naczelnik ----------- ----------- ----------- 
4.  Zastępca Naczelnika ----------- ----------- ----------- 
5.  Kierownik referatu 1 1 ----------- 
6.  Zastępca kierownika ----------- ----------- ----------- 
7.  Starszy inspektor 8 4 4 
8.  Inspektor 5 1 4 
9.  Młodszy inspektor 3 2 1 
10.  Starszy specjalista ----------- ----------- ----------- 
11.  Specjalista ----------- ----------- ----------- 
12.  Młodszy specjalista 3 2 1 
13.  Starszy strażnik ----------- ----------- ----------- 
14.  Strażnik 1 ----------- 1 
15.  Młodszy strażnik ----------- ----------- ----------- 
16.  Aplikant ----------- ----------- ----------- 

17.  Razem strażnicy  
(suma pkt 1 – 16) 23 12 11 

18.  Pracownicy administracyjni 3,83 1 4 

19.   
Liczba etatów ogółem 
 26,83 13 

15( w tym dwie 
osoby na 

niepełnym etacie) 

 
3.4 Skargi na działalność Straży Miejskiej w Bełchatowie. 

W 2015r. na działalność Straży Miejskiej wpłynęły trzy skargi, które  zostały rozpatrzone 
zgodnie z KPA a osobom skarżącym się udzielono niezwłocznej odpowiedzi zgodnej z ustalonymi w 
postępowaniu wyjaśniającym faktami. Skargi okazały się nieuzasadnione. 
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II PRIORYTETY DZIAŁALNO ŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ. CZ ĘŚĆ 
STATYSTYCZNO - OPISOWA.  
1. Zadania priorytetowe. 

Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego  
w Bełchatowie. W roku 2015 Straż Miejska wyznaczyła do realizacji 12 zadań 
priorytetowych: 
1) ochrona infrastruktury miejskiej i terenów zielonych przed dewastacjami oraz zapewnienie 
w miejscach publicznych należytego porządku, 
2) utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i współpraca z podmiotami 
odpowiedzialnymi za wywóz odpadów i likwidację „dzikich wysypisk” oraz usuwanie 
zaśmieceń, 
3) całodobowa obsługa monitoringu miejskiego i ochrona budynków samorządowych. 
4) skuteczne przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, spożywania 
alkoholu w miejscach objętych zakazem i nieobyczajnego zachowania, 
5) szybkie reagowanie i pomoc w usuwaniu awarii (oświetlenia ulicznego, wodociągów                
i sieci ciepłowniczych) oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych            
i źle wykonywanych robót budowlanych,  
6) egzekwowanie przepisów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku w Bełchatowie oraz usuwaniem śliskości, śniegu i błota z chodników  
i ulic, 
7) prowadzenie szerokiej profilaktyki szkolnej, 
8) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w rejonie placówek oświatowych, 
9)zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez miejskich  
i uroczystości patriotycznych , organizowanych w mieście, 
10) niesienie skuteczniej pomocy mieszkańcom we wszystkich sytuacjach wymagających 
udzielenia takiej pomocy, a zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych związanych z mrozami            
i opadami śniegu, awariami, zdarzeniami losowymi, 
11) pomoc osobom bezdomnym oraz osobom będącym pod wpływem alkoholu  
w stanie zagrożenia swojego zdrowia i życia,  
12) egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących nadzoru nad psami oraz współdziałanie 
ze schroniskiem dla zwierząt w odławianiu zwierząt bezpańskich. 
 
2. Ilość wykonanych interwencji. 

Straż Miejska podejmuje czynności służbowe wynikające z zadań własnych w trakcie  
służby patrolowej w terenie oraz na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców. 

Straż Miejska w roku 2015 wykonała 9842 interwencji w tym 6027 interwencji 
własnych i 3815 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców.  

 
Wykres porównawczy (rok 2014 do roku 2015) – ilość wykonanych interwencji przez 

Straż Miejską oraz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców 
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W 2015r. Straż Miejska w Bełchatowie wykonała 9841 interwencji, co  
w przeliczeniu na dobę wynosiło około 27 interwencji zrealizowanych. W dziesięciu 
sprawach dziennie zgłaszali się po pomoc mieszkańcy Bełchatowa. W wielu przypadkach 
mieszkańcy dzwonili do Straży Miejskiej prosząc o pomoc przy ratowaniu czyjegoś zdrowia 
lub życia, udzielenia pomocy w trakcie zdarzeń drogowych lub awarii. Zwracali się po pomoc 
także w sytuacjach niestandardowych, gdzie nie wiedzieli do kogo zgłosić się ze swoim 
problemem. Żadne z tych zgłoszeń nie było zlekceważone i zawsze strażnicy starali się 
skutecznie pomóc lub skontaktować z odpowiednią służbą oraz rozwiązać pozytywnie 
problem.  

Utrzymująca się w ostatnich latach duża ilość zgłoszeń telefonicznych czy osobistych 
mieszkańców pozwala stwierdzić, że Straż Miejska w odczuciu mieszkańców jest niezbędną 
instytucją dla zapewnienia porządku i prawidłowego funkcjonowania miasta. 

 
2.1  Realizacja zadań priorytetowych – wyniki działań. 
• Kontrole porządku, czystości oraz infrastruktury miejskiej. 

W roku sprawozdawczym wykonano 2868 kontroli prewencyjnych infrastruktury 
miejskiej, placówek oświatowych, placów zabaw, parków i terenów zielonych oraz osiedli 
mieszkaniowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dewastację mienia, zakłócanie 
porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym jak również 
należytego utrzymania czystości i ładu w mieście, a szczególnie przestrzegania 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.          
    W trakcie tych kontroli ujawniono  3200 wykroczeń i innych czynów karalnych oraz 9 
przestępstw. 
Wykroczenia ujawnione -  szczególnie uciążliwe dla mieszkańców: 

1) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, zdrowiu i mieniu  
– ujawniono 785 wykroczeń, 

2) naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 
ujawniono 361 wykroczeń, 

3) naruszenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
– ujawniono 325 wykroczeń. 

 
• Interwencje wobec osób bezdomnych oraz osób leżących w miejscach publicznych 

pod wpływem alkoholu. 
Strażnicy w ubiegłym roku podjęli 953 interwencje wobec osób (w tym osób 
bezdomnych), leżących w miejscach publicznych i będących pod wpływem alkoholu                 
z uwagi na zagrożenie dla swojego zdrowia i życia lub dopuszczających się 
nieobyczajnego wybryku. Większości tych osób udzielono pomocy, doprowadzając do 
miejsca zamieszkania, do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PDOZ), 
schroniska dla bezdomnych, do Pogotowia Ratunkowego. Dzięki szybkiej i skutecznej 
reakcji Straży Miejskiej kolejny rok w Bełchatowie żaden bezdomny nie zamarzł na 
terenie miasta, a wielu osobom strażnicy udzielili skutecznej pomocy przedmedycznej 
ratującej życie przed przyjazdem Pogotowia Ratunkowego. Łączny czas wykonywania 
tych interwencji przez strażników wyniósł aż 620 godzin -  77 dniówek pracy patrolu 
Straży Miejskiej. 

• Zgłoszone awarie, uszkodzenia i inne nieprawidłowości. 
W związku z wykonywanymi kontrolami 1388 razy w ciągu ubiegłego roku przekazywano 
informacje do innych podmiotów: do Wydziału Inżynierii Miasta, do Sanikomu, do 
Zarządców Dróg, do Wod – Kanu i do Administratorów Zasobów mieszkaniowych o 
różnego typu awariach i uszkodzeniach infrastruktury miejskiej,  zaśmieceniach, braku 
oświetlenia, o konieczności usuwania śliskości i zaśnieżenia oraz    o innych zagrożeniach, 
zawsze  sprawdzając ich terminowe i prawidłowe załatwienie. 
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• Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt domowych oraz usuwanie zwierząt 
padniętych. 
Strażnicy miejscy w ubiegłym roku 245 interweniowali w związku z odławianiem                       
i prawidłowym zabezpieczaniem zwierząt domowych a w szczególności zabezpieczeniem 
psów będących bez nadzoru w miejscach publicznych. Ważnym zadaniem Straży 
Miejskiej było szybkie i skuteczne niesienie pomocy zwierzętom rannym oraz usuwanie 
zwierząt padniętych na terenie miasta – funkcjonowała stała współpraca w tym zakresie ze 
Schroniskiem dla Zwierząt i Sanikomem. 
 

2.2 Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa w trakcie imprez miejskich, sportowych 
organizowanych na terenie miasta. 
 W Mieście Bełchatowie organizuję się przez cały rok bardzo dużo imprez kulturalno – 
rozrywkowych, patriotycznych i sportowych, dlatego dużym wyzwaniem organizacyjnym jest 
zapewnienie  porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie zabezpieczania tych imprez           
a zwłaszcza w trakcie meczów piłki nożnej i meczów piłki siatkowej, wyścigów kolarskich     
i masowych biegów ulicznych oraz w trakcie licznych kilkudniowych imprez rekreacyjnych       
i festynów, manifestacji ulicznych i innych uroczystości religijnych, państwowych.  
 

• W 2015 roku Strażnicy uczestniczyli w zabezpieczeniu następujących imprez: 
1. Nowy Rok – 9 strażników. 
2. Orszak Trzech Króli – 8 strażników. 
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 6 strażników. 
4.Droga Krzyżowa ulicami miasta – 8 strażników. 
5. Ogólnopolski Wyścig Kolarski – 9 strażników. 
6 Procesja „Bożego Ciała” - 4 strażników. 
7. „Dni Bełchatowa” - 44 strażników. 
8. Zabezpieczanie meczów Skry  – 41 strażników. 
9. Imprezy na Pl. Narutowicza – 168  strażników. 
10. Bezpieczna droga do szkoły – 51 strażników. 
11.Otwarcie sezonu motocyklowego – 15 strażników. 
12. Akcja „ Znicz” – 25 strażników. 
13. Bieg ulicami miasta „ Bełchatowska 15” – 10 strażników. 
14. Wyścig kolarski o „Memoriał Henryka Łasaka” -11 strażników. 
15. Święta patriotyczne   i religijne – 92 strażników. 
16. „Bieg Niepodległości” – 4 strażników. 
 
W 2015 roku 505 strażników uczestniczyło w zabezpieczeniu w/w imprez, a łączny  czas 
pracy funkcjonariuszy w trakcie tych zabezpieczeń -  to 1640 godzin ( 205 dniówek  pracy). 
 
2.3  Niestandardowe inicjatywy Straży Miejskiej .  
Straż Miejska w Bełchatowie podejmowała niestandardowe zadania niosące konkretną pomoc 
i wsparcie mieszkańcom. Jako pierwsza w Polsce kilka lat temu podjęła akcję 
uruchamiania pojazdów, zwłaszcza w okresie zimowym. Akcja ta stała się wzorem dla 
innych miast i straży miejskich w Polsce, które zwracały się do nas o informację – na 
jakiej zasadzie to działanie jest podejmowane. Na wyposażeniu Straży posiadamy dwa 
profesjonalne startery, które bardzo dobrze sprawdzają się w uruchamianiu pojazdów 
w trudnych warunkach atmosferycznych. W roku 2015 udzielono takiej pomocy 140 
razy. Z pomocy najczęściej skorzystały matki dowożące rano dzieci do szkół czy przedszkoli 
lub osoby udające się do pracy. Akcja zyskała wysokie uznanie wśród mieszkańców i ciągle 
się rozwija. 
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Straż Miejska w Bełchatowie w roku sprawozdawczym uruchomiła stronę internetową 
www.sm.belchatow.pl, na której zamieszczane są bieżące wiadomości z funkcjonowania 
jednostki jak i również możliwość zgłoszenia interwencji po przez formularz zgłoszeniowy. 
W okresie letnim funkcjonowały patrole rowerowe nastawione na kontrole osiedli 
mieszkaniowych, placów zabaw i terenów zielonych, a w okresie zimowym patrole 
prewencyjne w komunikacji miejskiej. 
Bardzo dużym uznaniem ze strony rodziców oraz pedagogów i nauczycieli cieszy się 
prowadzenie szeroko zakrojonej profilaktyki szkolnej i angażowanie się w akcje 
ogólnopolskie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (szczegółowy opis w pkt 4.).  
Niestandardowym działaniem jest również kontynuowanie Programu nadzoru na osobami 
odpracowującymi wyroki sądowe. Osoby te stanowią duże wsparcie dla służb miejskich 
utrzymujących czystość na terenie miasta.  Szczegółowy opis w Rozdziale IV. 

W roku sprawozdawczym Strażnicy Miejscy w okresie letnim codziennie 
monitorowali teren miasta i natychmiast sprawdzali wszystkie miejsca zgłaszane przez 
mieszkańców, gdzie prawdopodobnie mogły się pojawiać niebezpieczne rośliny tzw. 
„Barszcz Sosnowskiego”. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rozpoznania tej 
rośliny, przeprowadzano kontrolę wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu potwierdzenia lub wykluczenia wystąpienia tej rośliny. 
W jednym przypadku Strażnicy Miejscy zlokalizowali i doprowadzili we współpracy z 
Wydziałem Inżynierii Miasta do usunięcia z terenu miejskiego niebezpiecznego dla zdrowia i 
życia ludzi „Barszczu Sosnowskiego”. 

 
3.  Wyniki ogólne wszystkich interwencji wykonanych w 2015 r. 
 
3.1 W trakcie realizacji  interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej zastosowali 
następujące środki karne oraz wykonali czynności: 
• nałożono 191 mandatów karnych na sprawców  wykroczeń – łączna kwota grzywien  

38 950,00 PLN, 
• skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Bełchatowie, 
• ujawniono 9  przestępstw, 
• 34 osoby ujęto i przekazano Policji (w tym są też osoby będące pod wpływem alkoholu 

przebywające w miejscach publicznych  w stanie zagrożenia dla swojego życia lub 
zdrowia, które doprowadzono w trybie opiekuńczym do Policyjnego Pomieszczenia dla 
Osób Zatrzymanych w KPP Bełchatów), 

• w stosunku do 4588 sprawców wykroczeń lub czynów karalnych zastosowano formę 
pouczenia, zwrócenia uwagi, zobowiązania porządkowego, ostrzeżenia lub podjęto inne 
środki oddziaływania wychowawczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

3.2 Wykresy porównawcze 
Wykres porównawczy (rok 2014 do roku 2015) zastosowanych pouczeń oraz środków 

oddziaływania wychowawczego 
 

 

 
 

Wykres porównawczy (rok 2014 do roku 2015) zastosowanych środków karnych - 
nałożone mandaty karne i wnioski do sądu 
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3.3 Zestawienie porównawcze (rok 2014 do roku 2015) obrazujące wykonane interwencji z podziałem na rodzaje wykroczeń oraz 
zastosowane środki karne: 
 

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
 

Środki 
oddziaływania 
wychowawczego (art. 
41 k.w 

Mandat Wniosek do sądu Razem  

liczba kwota 

1. Kodeks wykroczeń 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu,   wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i społecznym 
                                    art. 49-69 

496 396 49 61 12700 20950 6 4 551 461 

b) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 
                                   art. 70- 83 

46 67 12 14 2350 2900 1 2 59 83 

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji              art. 84- 103 

999 1644 42 22 4750 2600 6 9 1047 1675 

d) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 
wykroczenia przeciwko zdrowiu, 
wykroczenia przeciwko mieniu 
                               art. 108- 142 

865 742 36 43 4750 4900 17 - 918 785 

e) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 
                               art. 143- 145 

243 260 27 18 3800 4300 2 - 272 278 

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / prawo 
miejscowe w tym zakresie 

754 323 5 1 1450 100 - 1 759 325 

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

359 330 78 31 7750 3100 - - 437 361 

4. Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach (np. Ustawa o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych) 

654 826 10 1 1630 100 - - 664 827 

 
 

 

4416 4588 259 191 39180 38950 32 16 4707 4795 



10 

 

4.  Wnioski 
 

Miasto Bełchatów jest miastem bezpiecznym i uporządkowanym, w którym 
współdziałanie służb miejskich i służb państwowych zapewnia skuteczne rozwiązywanie 
problemów mieszkańców. 

W roku sprawozdawczym obserwujemy w stosunku do roku poprzedniego spadek 
ogólnej liczby stosowanych środków karnych ( mandatów karnych i wniosków do Sądu), na 
rzecz stosowania środków oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego - co pozwala 
stwierdzić, że nasilenie działań prewencyjnych przynosi zamierzony skutek. 

Z przytoczonych powyżej  danych dotyczących realizowania zadań priorytetowych 
wynika, że Straż Miejska jest potrzebna i obdarzana zaufaniem społecznym. Jedynie co 17 
ujawnione wykroczenie kończyło się mandatem karnym lub skierowaniem wniosku do Sądu. 
Straż Miejska w swoich działaniach zdecydowanie preferowała środki wychowawcze i 
prewencyjne oddziaływania na sprawców czynów karalnych. Zgodnie z postulatami radnych 
uległa zmniejszeniu ilość mandatów karnych, a zwiększono ilość środków oddziaływania 
wychowawczego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Strażnicy przede wszystkim  
karali sprawców wykroczeń zakłócających porządek i spokój publiczny, sprawców będących 
pod wpływem alkoholu zachowujących się agresywnie i nieobyczajnie, dewastujących 
infrastrukturę miejską, zieleń i to odzwierciedlają nasze statystyki. Wobec takich zachowań 
sprawców wykroczeń (najczęściej młodych osób)  nie było i nie będzie tolerancji ze strony 
Straży Miejskiej i jest to stały priorytet w naszej  pracy.  

Szczególne zaangażowanie strażnicy wykazali podejmując czynności wobec osób 
nietrzeźwych (w tym bezdomnych) leżących w miejscach publicznych będących w stanie 
zagrożenia zdrowia lub życia. W roku 2015 liczba takich interwencji wynosiła 953  (w roku 
2014 takich interwencji było 1114). Praktycznie 90% interwencji dotyczących takich osób 
wykonuje w Bełchatowie Straż Miejska. Wymaga to dużego zaangażowania osobowego oraz 
pochłania dużą część czasu naszej pracy Trzeba podkreślić, że rok 2015 był kolejnym rokiem, 
w którym nikt nie zamarzł na terenie miasta. 

Strażnicy w trakcie realizowania stałych zadań kontrolowali na osiedlach 
mieszkaniowych w poszczególnych blokach, w których występuje problem „blokersów” - 
klatki schodowe, piwnice i strychy  ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakłócenie ciszy 
nocnej i spożywanie alkoholu przez agresywną młodzież. Kontrolowane były również  tereny 
parków, otoczenie pubów i sklepów monopolowych oraz tereny placówek oświatowych 
(lodowiska, „orliki”). Nasilenie kontroli osiedli mieszkaniowych, okolic barów i sklepów 
monopolowych oraz placówek oświatowych i parków przyniosło poprawę stanu porządku i 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, a także znaczne ograniczenie takich zjawisk jak: 
spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, używanie słów wulgarnych, aktów 
wandalizmu, zakłócania spokoju i ciszy nocnej czy dewastacji zieleni. 
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II.  Profilaktyka Szkolna w 2015 r. 
Straż Miejska w 2015r. już po raz dwunasty prowadziła szeroko zakrojony program 

profilaktyczny, który skierowany był do wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących 
na terenie Bełchatowa. Program ten realizowany był przez Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki 
Szkolnej i cieszył się dużym uznaniem ze strony Dyrekcji, Pedagogów oraz popularnością w 
śród dzieci i młodzieży. W roku sprawozdawczym włączyły się do tego programu wszystkie 
szkoły podstawowe, większość szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, niektóre przedszkola i placówki oświatowe z poza terenu 
Bełchatowa. Mając na uwadze opinie pedagogów szkolnych i korzystając z lat ubiegłych 
dotyczących zainteresowania i zapotrzebowania na poszczególne zagadnienia dobierano 
odpowiednią tematykę zajęć. 

Zadania Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej są ściśle związane z profilaktyką 
pierwszorzędową i obejmują środki, które umożliwiają zwalczanie zasadniczych przyczyn 
patologii, promocję zdrowia psychicznego i fizycznego oraz przedłużanie życia. Jest ona 
wykonywana w ścisłej współpracy z dyrekcją szkół oraz pedagogami szkolnymi. Wszystkie 
podjęte działania znacznie wpłynęły na wzrost edukacji dzieci i młodzieży w dziedzinie 
profilaktyki uzależnień, zagadnień patologicznych oraz aspektów prawnych, a także na 
poprawę bezpieczeństwa uczniów. 
 
1. Program profilaktyczny realizowany w 2015 r. obejmował  następujące bloki 
tematyczne realizowane cały rok szkolny: 
1) Tematy realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:  
- „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi”- temat przygotowany w oparciu 
o materiały filmowe Centrum Służby Rodzinie. 
- „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach ze zwierzętami” - pogadanki realizowane są w 
oparciu o materiał filmowy „Mój przyjaciel REX” Straży Miejskiej w Gdańsku.  
- „Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym” - pogadanki są realizowane w oparciu 
o materiał filmowy „Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba” oraz pomoce dydaktyczne w 
postaci plansz edukacyjnych Szkolnej Oficyny Wydawniczej  „EUROtest”. 
- „Bezpieczne wakacje” – temat autorski. 
2) Program przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych -„Bądź bezpieczny 
w mieście” obejmuje następujące tematy:  
- „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi” – temat przygotowany w 
oparciu o materiały filmowe Centrum Służby Rodzinie i Straży Miejskiej w Łodzi.   
- „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach ze zwierzętami” - pogadanki realizowane w oparciu 
o materiał filmowy „Mój przyjaciel REX”. 
- „Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym” - pogadanki są realizowane w oparciu 
o materiał filmowy „Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba” oraz pomoce dydaktyczne w 
postaci plansz edukacyjnych Szkolnej Oficyny Wydawniczej  „EUROtest”. 
3) Program przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych -„Żyję świadomie i odpowiedzialnie” obejmuje następujące tematy : 
- „Żyję zdrowo – nie palę!” – scenariusz zajęć autorski z zakresu profilaktyki 
antynikotynowej. 
- „Alkohol - wróg czy przyjaciel” – scenariusz zajęć autorski z zakresu profilaktyki 
antyalkoholowej.  
- „Alkohol i uzależnienia - zagrożenia na imprezach” – scenariusz zajęć autorski, klasy 
gimnazjalne.  
- „Zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze” – scenariusz zajęć autorski, szkoły podstawowe, 
klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz rodzice.  
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- „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – program mający na celu pomoc nauczycielom w 
przygotowaniu uczniów do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. Realizowany 
podczas całego roku szkolnego, zgodnie z potrzebami szkół  – klasy I – VI.   
4) Program przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - 
„Odpowiedzialność prawna”  obejmujący tematy zajęć: 
-  „Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych ” - scenariusz zajęć autorski ,szkoły 
gimnazjalne i  ponadgimnazjalne, rodzice. 
- „Środki odurzające – szkoła bez dilera. Alkohol, papierosy, narkotyki. Konsekwencje 
prawne” - scenariusz zajęć autorski ,szkoły gimnazjalne. 
- ,,Prawne aspekty pseudo - kibicowania” szkoły ponadgimnazjalne” - scenariusz zajęć 
autorski rodzice, nauczyciele. 
5) Program przeciw przemocy i współczesnym zagrożeniom „Współczesne problemy 
dzieci i młodzieży” i „Stop agresji ”: 
-  „Stop  agresji  fizycznej i psychicznej” - klasy gimnazjalne.    
-  „Ochrona przed sektą” - klasy gimnazjalne. 
 - „Zagrożenia wynikające z Internetu” - klasy gimnazjalne. 
 
2. Realizacja profilaktyki:  
 
2.1 Profilaktyka  w przedszkolach 

W roku  sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w Przedszkolu 
Integracyjnym nr 3 i Przedszkolu Samorządowym nr 5. 

 W Przedszkolu nr 3 przeprowadzono zajęcia w zakresie - ,,Przygotowanie do 
uczestnictwa w ruchu drogowym”, gdzie udział wzięło, łącznie 112 przedszkolaków,  
-  ,,Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach ze zwierzętami” , gdzie udział wzięło 20 
przedszkolaków. 

W Przedszkolu nr 5 w zajęciach profilaktycznych z zakresu: - ,,Przygotowanie do 
uczestnictwa w ruchu drogowym” udział wzięło 135 przedszkolaków, -,,Bezpieczeństwo 
dziecka w kontaktach ze zwierzętami” , udział wzięło 60 przedszkolaków. 

W zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 przeprowadzono 5 zajęć, w których udział 
wzięło 128 przedszkolaków.  
 
2.2 Realizacja profilaktyki w szkołach podstawowych oraz w ośrodku szkolno -  
wychowawczym .  

Na terenie miasta udział w zajęciach profilaktycznych wyraziło 11 szkół. ( w tym 
szkoła w Domiechowicach, Dobrzelowie  i Specjalny ośrodek  Szkolno-Wychowawczy), w 
których przeprowadzono 248 spotkań, a udział wzięło 4907 uczniów.  

W szkołach podstawowych najczęściej wybieranym tematem przez pedagogów był 
program: ,,Bezpieczne wakacje”, w którym udział wzięło 1450 uczniów w 68 klasach. Na 
drugim miejscu uplasowały się zajęcia z bloku tematycznego: „B ądź bezpieczny w mieście”- 
„Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym” udział wzięło 794 uczniów z 41 klas. 
Na trzecim miejscu wybierany był temat z zakresu profilaktyki antyprzemocowej :„Stop 
agresji fizycznej i psychicznej” udział w nim wzięło 608 uczniów z 33 klas. 

W roku 2015  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy przeprowadzone były 
zajęcia z pięciu  tematów: „Stop agresji fizycznej i psychicznej” -  udział w zajęciach wzięło 
13 klas, 160 uczniów, „Odpowiedzialność prawna” – „ Środki odurzające – szkoła bez dilera. 
Alkohol, papierosy, narkotyki” – udział wzięło 8 klas 65 uczniów oraz „Bezpieczeństwo 
dziecka w kontaktach ze zwierzętami” – udział wzięło 7 klas, 63 uczniów.  
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2.3 Realizacja profilaktyki w gimnazjach 
W 2015 r. w zajęciach profilaktycznych wzięło udział 8 szkół gimnazjalnych, w 

których przeprowadzono zajęcia w 88 klasach z 1869 uczniami. Najwięcej zajęć 
przeprowadzonych było w temacie: „Bezpieczne wakacje” i w tych zajęciach udział wzięło 
394 uczniami z 17 klas. Drugim tematem najczęściej realizowanym  był: „Stop agresji 
fizycznej i psychicznej”,  skorzystało z niego 373 uczniów z 17 klas. Na trzecim miejscu 
uplasowały się zajęcia z bloku tematycznego: „Współczesne problemy dzieci i młodzieży”, 
„Ochrona przed sektą”, w zajęciach tych udział wzięło 10 klas z 199 uczniami.  
 
2.4 Realizacja profilaktyki w szkołach ponadgimnazjalnych  
 W profilaktyce Straży Miejskiej w 2015 r. wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne, 
ogółem w zajęciach uczestniczyło 1722 uczniów z 65 klas. Największym zainteresowaniem 
cieszył się temat z  zakresu profilaktyki antynarkotykowej: ,,Zanim spróbujesz - narkotyki i 
dopalacze". Powyższy program jest programem autorskim Straży Miejskiej w Bełchatowie, 
udział  w nim wzięło 1278 uczniów w 48 klasach. Na drugim miejscu uplasował się program 
profilaktyczny: „Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych”, w zajęciach tych 
uczestniczyło 297 uczniów w 11 klasach. Trzecim tematem był  „ Ochrona przed sektą”  w 
zajęciach tych udział wzięły 4 klasy 109 uczniów. 

 
2.5 Realizacja profilaktyki w szkołach z terenu Powiatu Bełchatowskiego 

W zajęciach profilaktycznych Straży Miejskiej wyraziły szkoły spoza terenu miasta 
Bełchatowa. 

Była to Szkoły Podstawowe nr 2  w Zelowie, gdzie  największym zainteresowaniem 
cieszył się temat: „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach ze zwierzętami” w zajęciach tych 
udział wzięło 60 uczniów w 3 klasach oraz tematy:   ,,Alkohol – wróg czy przyjaciel " - udział 
wzięło 53 uczniów z 2 klas,  ,,Żyję zdrowo – nie palę” w programie tym uczestniczyło 42 
uczniów z 2 klas.   

 
2.6 Realizacja profilaktyki dla rodziców 

W ubiegłym roku  Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej przeprowadził również  
spotkania szkoleniowe z rodzicami i nauczycielami. Propozycja  spotkań obejmowała trzy 
programy:  ,,Zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze -  jak uchronić dziecko przed 
narkotykami - dopalaczami", „Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych ” i 
,,Dopalacze – co to jest?”. Z powyższych  programów skorzystało 8 szkół. Z tematu ,,Zanim 
spróbujesz - narkotyki i dopalacze - jak uchronić dziecko przed narkotykami - dopalaczami" 
skorzystały szkoły: SP 8, SP 9, SP 12, SP 2 w  Zelowie, oraz Gminne Centrum Kultury w 
Augustynowie. Program ten obejmował kategoryzacje narkotyków, skutki uzależnienia od 
narkotyków oraz ,,dopalaczy”, a także jak uchronić i rozpoznać dziecko biorące środki 
narkotyczne. Wskazano również najbliższe specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. W 
zajęciach tych łącznie wzięło udział  400 rodziców.  

Z uwagi na coraz częstsze zatrucia oraz wzmożoną sprzedaż i popyt dopalaczy wśród 
młodzieży w 2015 r. Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej wprowadził nowy program 
szkoleniowy: ,,Dopalacze - co to jest?”. Program ten skierowany był do nauczycieli i 
rodziców. W spotkaniach tych udział wzięło 400 nauczycieli i rodziców. Zajęcia 
przeprowadzone były w SP 1, SP 8, PG 3, PG 5, Samorządowy Zespól Szkół 
Ogólnokształcących nr  2.  

Łącznie w spotkaniach z rodzicami i kadrą nauczycielską  w 2015 r. wzięło udział 880 
osób, przeprowadzono 23 godzin zajęć. 

W 2015 r Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej wziął udział w czterech 
ewaluacjach zewnętrznych przeprowadzonych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w 



14 

 

Piotrkowie Trybunalskim mającym na celu uzyskanie obrazu funkcjonowania pracy szkoły, a 
co za tym idzie funkcjonowania w niej prawidłowego systemu edukacyjnego. Ewaluacja 
zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Zaproszenie do 
udziału w ewaluacji wyraziło Przedszkole nr 5, SP 4, SP 5 oraz Gimnazjum w 
Domiechowicach.  
2.7 Podsumowanie 

 Szczegółowe porównanie lat 2014 r. i 2015 r. obrazują poniższe wykresy. 
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Ogółem w roku 2015 Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej przeprowadził 
zajęcia w 457 klasach z 10095 osobami. Zajęcia odbyły się 26 szkołach, na terenie miasta w 
tym jednej w Zelowie i Gminnym Centrum Kultury Augustynów.    
 Największym zainteresowaniem szkół cieszyły się prelekcje w tematach: „Bezpieczne 
wakacje” – udział wzięło 1844 uczniów, „Zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze”- w tych 
zajęciach udział wzięło 1691 uczniów i program przeznaczony dla najmłodszych  
,,Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym” udział w nich wzięło 1041 dzieci 
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej przez 
cały 2015 rok swymi działaniami edukacyjnymi jak i prewencyjnymi, znacząco wpływa  na 
ograniczenie zjawisk patologicznych oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wokół 
oraz wewnątrz placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta. Stałym naszym 
celem jest zapobieganie ryzykownym zachowaniom jak i rozwiązywanie problemów, 
wynikających z nowych zagrożeń takich jak:  

• agresja i przemoc z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. cyberbullying); 
• agresja i przemoc  wśród pseudo – kibiców; 
• hazardu, uzależnienia od gier komputerowych, nieodpowiedzialnego korzystania z 

sieci Internet; 
• brutalizacji relacji interpersonalnych w związku z agresją i przemocą w mediach; 
• używania przez młodzież legalnie rozpowszechnianych substancji psychoaktywnych  

o szybkim i niezwykle destrukcyjnym oddziaływaniu (tzw. „dopalaczy czy 
benzodiazepin”); 

• wczesnej inicjacji seksualnej czy prostytucji; 
• zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego  (m.in. depresji, samobójstw oraz brania 
środków sterydowych).   
 Zadania Zespołu ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej są ściśle związane z 

profilaktyką pierwszorzędową i obejmują środki, które umożliwiają zwalczanie zasadniczych 
przyczyn patologii, promocję zdrowia psychicznego i fizycznego oraz przedłużanie życia. Są 
one wykonywane w ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół oraz pedagogami szkolnymi. 
Wszystkie podjęte działania znacznie wpływały na wzrost edukacji dzieci i młodzieży w 
dziedzinie profilaktyki uzależnień, zagadnień patologicznych oraz aspektów prawnych, a 
także na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Zespół ds. 
Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej poprzez swoją pracę istotnie wpływa na poprawę 
wizerunku Straży Miejskiej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. 
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IV. DZIAŁANIA PREWENCYJNE. WSPÓŁPRACA Z POLICJ Ą ORAZ INNYMI 
INSTYTUCJAMI. 
 

1. Zadania stałe i akcje prewencyjne: 
 
1.1 Zadania stałe. 

Straż Miejska  w trakcie codziennej swojej pracy realizuje szereg ważnych działań, 
które są stałymi zadaniami prewencyjnymi ochraniającymi porządek i bezpieczeństwo 
publiczne w Bełchatowie. Jest to służba dla obywatela pierwszego kontaktu, czynna całą dobę  
podejmująca szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi  instytucjami i jednostkami 
mającymi wpływ na sprawne działanie miasta. Strażnicy miejscy ochraniają budynki 
samorządowe i całą infrastrukturę miejską, oraz obsługują monitoring miejski. W dni robocze 
otwierają  budynek Urzędu Miasta i pełnią tam dyżury, codziennie otwierają i zamykają 
parking miejski przy ul. 9-go Maja i są dostępni dla mieszkańców przez cała dobę i przez 
wszystkie dni tygodnia jako służba porządkowa samorządu lokalnego. Ta codzienna 
podstawowa praca strażników koncentrowała się zwłaszcza wokół następujących działań: 
1) Współpraca bieżąca z Administratorami Zasobów Mieszkaniowych, Spółkami  miejskimi, 
Zarządcami Dróg i innymi instytucjami w celu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta oraz zgłaszania i  zabezpieczenie usuwania awarii, 
2) współpraca przy prowadzeniu Akcji „Zima” przy ścisłym współdziałaniu z Wydz. 
Inżynierii Miasta, Zarządcami Dróg oraz Sanikomem – Firmą odpowiedzialną za usuwanie 
śniegu i lodu z dróg i chodników miejskich, 
3) stała współpraca ze Schroniskiem dla osób bezdomnych oraz z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, 
4) natychmiastowe udzielanie pomocy i reagowanie na zagrożenie zdrowia i życia osób 
„bezdomnych” i osób leżących w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, 
5) stała współpraca w zakresie uprawnień kontrolnych i likwidacji zagrożeń z  Powiatowym 
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego – kontrola pustostanów i budynków źle 
zabezpieczonych, kontrola nawisów śnieżnych i zalegającego śniegu na dachach,  
6) współpraca ze Schroniskiem dla  zwierząt w zakresie odławiania bezpańskich zwierząt  
z terenu miasta Bełchatowa i usuwaniem martwych zwierząt, 
7) kontrole Targowiska Miejskiego i innych miejsc handlu na terenie miasta. Nasilenie 
kontroli następuje w dni targowe, w okresach przedświątecznych oraz w okresie sprzedaży 
sezonowej, 
8) kontrole doraźne skupów złomu na terenie miasta, 
9) kontrole terenów zielonych i infrastruktury miejskiej, monitoring dzikich wysypisk śmieci  
współpraca w tym zakresie z podmiotami usuwającymi zaśmiecenia i z Nadleśnictwem 
Bełchatów,  
10) kontrola ruchu drogowego w ramach uprawnień Straży Miejskiej, 
11) kontrole doraźne prowadzonych robót w pasach dróg publicznych i innych inwestycji 
prowadzonych w miejscach publicznych, 
12) ścisła współpraca ze służbami miejskimi, Komisjami Rady Miejskiej i innymi 
instytucjami w ramach uprawnień Straży Miejskiej, 
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13) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Straż 
Miejska skierowała cztery wnioski do Komisji o przymusowe leczenie, 
14) pilnowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie dyskotek i imprez szkolnych, 
15) stała współpraca z Policją w zakresie wspólnych działań i wymiany informacji, 
16) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w sytuacjach związanych  
z właściwą opieką nad zwierzętami, 
17) stała współpraca z Sądem Rejonowym w zakresie organizacji prac społecznie – 
użytecznych dla osób skazanych na te prace przez Sąd. Osoby te wspomagają służby miejskie 
w utrzymaniu czystości na terenie miasta, 
18) pełnienie funkcji reprezentacyjnych miasta – poczty sztandarowe i honorowe asysty, 
19) stała współpraca z Pogotowiem Ratunkowym oraz Szpitalem Wojewódzkim w sytuacjach 
ratowania zdrowia i życia ludzi lub innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom, 
20) współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu kontroli i 
usuwania zagrożeń sanitarnych na terenie miasta, 
21) stała współpraca z Powiatowym Wydziałem Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcją 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i likwidacji 
zagrożeń (np.: ogniska rosnącego „Barszczu Sosnowskiego”), 
22) stała współpraca z Komisją ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Starostwie 
Powiatowym w Bełchatowie w celu zastosowania optymalnych rozwiązań oznakowania dróg 
na terenie miasta oraz rozwiązań technicznych usprawniających ruch. 
 
1.2 Akcje prewencyjne: 
1) akcja „Zero tolerancji dla spożywania alkoholu i używania słów wulgarnych  
w miejscach publicznych”- egzekwowanie prawa wobec osób spożywających napoje 
alkoholowe w miejscach  objętych zakazem oraz osób używających publicznie słów 
nieprzyzwoitych; 
2) akcja „Zima”-  penetracja miejsc przebywania osób bezdomnych i zagrożonych 
zamarznięciem, koordynacja odśnieżania i usuwania śliskości; 
3) akcja „Bezpieczne place zabaw”- cykliczna kontrola placów zabaw znajdujących się na 
terenie miasta; 
4) akcje: „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna droga do szkoły” - kontrola stanu 
bezpieczeństwa i prawidłowego przygotowania placówek oświatowych oraz ich otoczenia do 
nowego roku szkolnego; 
5) akcja: „Stop dla sprzedaży nikotyny nieletnim” – profilaktyczna akcja informacyjno – 
kontrolna placówek handlowych znajdujących się w rejonach szkół oraz kontrola szkół  
( akcja przeprowadzona we współpracy  z Zespołem ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia oraz 
Sanepidem); 
6) akcja „Znicz”  – zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w trakcie „Święta zmarłych”  
w rejonie cmentarzy; 
7) akcje; „Wiosenne Porządki i „Posesja „ - przestrzeganie prawa miejscowego i ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  
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1.3 Obsługa monitoringu miejskiego. 
Straż Miejska obsługuje monitoring miejski, którym objęte jest  ścisłe centrum miasta, 

w rejonie którego usytuowanych jest 16 kamer.  Centrum obsługi znajduje się  w siedzibie 
Straży Miejskiej i jest całodobowo obserwowane przez dyżurnego oraz pomocników 
cywilnych. W grudniu 2015 roku centrum monitoringu rozbudowane zostało o kolejne dwa 
duże monitory,  do których podłączono system nowych kamer usytuowanych na os. Okrzei w 
części wybudowanych nowych parkingów. Do monitoringu podłączone są również kamery 
wewnętrzne Urzędu Miasta. W trakcie imprez i uroczystości pracownicy Straży Miejskiej na 
bieżąco obserwujący kamery monitoringu współpracowali z funkcjonariuszami KPP 
informując ich o zarejestrowanych zdarzeniach i występujących zagrożeniach oraz 
dostarczając materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach. 
W okresie od 01.01 - 31.12.2015r. na prośbę Policjantów w 36 przypadkach zabezpieczono  
i przekazano Policji do dalszych czynności materiał z monitoringu miejskiego. 
 
1.4 Prowadzenie Programu prac społecznie - użytecznych wykonywanych przez osoby 
skierowane przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie. 
Od 2004 roku Straż Miejska prowadzi program odpracowywania wyroków sądowych przez 
osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz miasta. W ramach doraźnie zlecanych 
prac osoby te zajmują się bieżącym sprzątaniem i utrzymaniem terenów miejskich, 
usuwaniem błota, śniegu, lodu nielegalnych ogłoszeń oraz piachu z chodników, naprawą i 
odnawianiem infrastruktury miejskiej oraz pomocą przy utrzymaniu i pielęgnacji terenów 
zielonych.  
Straż Miejska oprócz prowadzenia bezpośredniego nadzoru i zlecania prac ubezpieczała               
i przeszkalała w zakresie BHP w/w osoby oraz kierowała na badania lekarskie, a niezbędną 
odzież ochronną, narzędzia i worki na zbierane odpady zapewnił Wydział Inżynierii Miasta . 
Zestawienie ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych wyrokiem Sądu           
w poszczególnych miesiącach  
 
Miesiąc Ilość osób 

odpracowujących w 
danym miesiącu 

Ilość przepracowanych 
godzin w poszczególnych 

miesiącach 
STYCZEŃ 11 511 

LUTY 17 629 

MARZEC 16 457 

KWIECIEŃ 16 357 

MAJ 18 506 

CZERWIEC 10 177 

LIPIEC 8 214 

SIERPIEŃ 12 337 

WRZESIEŃ 8 186 

PAŹDZIERNIK 9 213 

LISTOPAD 10 224 

GRUDZIEŃ 10 210 

RAZEM 145 4021 
 
 Praca osób odpracowujących wyroki sądowe jest bardzo pożyteczna i przydatna dla 
miasta uzupełniając działania służb miejskich oraz ma charakter wychowawczy. 
 Program jest cały czas kontynuowany przy stałej współpracy z Wydziałem Kuratorów 
Sądowych Sądu Rejonowego. 
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1.5 Pełnienie funkcji reprezentacyjnych Miasta Bełchatowa.  

Straż Miejska  w trakcie uroczystości państwowych i religijnych pełni zaszczytną 
funkcję reprezentacyjną. W 2015 roku 21 razy strażnicy wykonywali  służbę w honorowych 
pocztach sztandarowych i wartach. 

 
 2. Współpraca Straży Miejskiej w Bełchatowie z  Komendą Powiatową Policji  
w Bełchatowie. 

Straż Miejska prowadzi stałą współpracę z Komendą Powiatową Policji dotyczącą 
realizacji ustawowych zadań oraz działań i zaleceń wnioskowanych przez Prezydenta Miasta, 
Radę Miejską lub przekazywanych przez mieszkańców 

Straż Miejska w Bełchatowie współpracowała z Komendą Powiatową Policji w wielu 
dziedzinach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
miasta.. Podstawą podjęcia wielorakiej współpracy jest Porozumienie w sprawie 
szczegółowych form i sposobów współpracy zawarte w dniu 11.01.2005 roku pomiędzy 
Prezydentem Miasta Bełchatowa, a Komendantem Powiatowym Policji, wynikające  
z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu  
i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi.  
2.1 Współpraca przy zabezpieczeniu imprez sportowych i uroczystości miejskich. 
Dużym wyzwaniem organizacyjnym jest współpraca obu formacji przy zapewnianiu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie zabezpieczania sportowych imprez 
masowych – mecze piłki nożnej, mecze piłki siatkowej, wyścigi kolarskie i masowe biegi 
uliczne, zloty motocyklistów, a także w trakcie licznych kilkudniowych imprez 
rekreacyjnych i festynów, manifestacji ulicznych oraz innych uroczystości religijnych i 
państwowych. Przed w/w imprezami zawsze odbywają się spotkania z organizatorami, w 
których uczestniczą przedstawiciele KPP i SM uzgadniając szczegółowe formy 
zabezpieczenia i dyslokacji patroli.  
 
2.2 Inne formy współpracy. 

• Współdziałanie Straży Miejskiej w sprawach dotyczących nieletnich z Zespołem ds. 
Nieletnich i Patologii KPP,  

• Bieżąca wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach oraz awariach pomiędzy 
Dyżurnymi obu jednostek. 

• Bieżąca koordynacja działań patroli na terenie miasta i udzielania sobie wsparcia  
w przypadkach zagrożenia. 

• Współpraca i udział patroli Straży Miejskiej podczas odjazdów i przyjazdów kibiców 
klubu piłkarskiego GKS Bełchatów 

 
3. Podsumowanie 

W roku 2015 działania Straży Miejskiej w Bełchatowie podlegały dalszej 
profesjonalizacji a wprowadzane nowoczesne standardy pracy oraz wysoki poziom  
umiejętności zawodowych posiadanych przez strażników pozwalały na podejmowanie zadań  
z bardzo wielu dziedzin życia społecznego - od pilnowania porządku i czystości w mieście, aż 
po działania ratujące zdrowie i życie ludzi.  

W ubiegłym roku Pani Prezydent oraz Rada Miejska przekazali środki miejskie na 
zakup nowego, profesjonalnego radiowozu, co na pewno podniesie mobilność naszego 
działania.  Podejmowane przez jednostkę niestandardowe działania stały się wzorem dla 
innych jednostek i są wysoko oceniane w Polsce. Ilość wykonywanych interwencji oraz 
zgłaszanych spraw przez mieszkańców, a także ilość zabezpieczeń imprez rekreacyjnych i 
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patriotycznych,  prowadzonych akcji prewencyjnych - świadczą o tym, że Straż Miejska jest 
instytucją pierwszego kontaktu, która jest dostępna 24 h na dobę i stanowi niezbędne ogniwo 
systemu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Uruchomienie aktywnej strony internetowej 
Straży Miejskiej dodatkowo zwiększyło możliwość kontaktu mieszkańców z naszą jednostką. 
Na uznanie zasługują podejmowane nowatorskie metody działania Straży oraz szeroka 
profilaktyka szkolna prowadzona od lat przez Straż Miejską we wszystkich szkołach, w 
ramach której wprowadzana jest problematyka dotycząca współczesnych zagrożeń na jakie 
narażone jest środowisko dzieci i młodzieży szkolnej. Strażnicy pełnią całodobową służbę 
ochraniając infrastrukturę miejską, likwidując zagrożenia wynikające z awarii i różnego typu 
uszkodzeń, pomagają osobom bezdomnym oraz innym mieszkańcom będącym w potrzebie. 

 W oparciu o wyniki pracy i podejmowanie szerokiego zakresu zadań angażujących 
się w ciągłą poprawę  porządku i bezpieczeństwa w mieście można stwierdzić, że Straż 
Miejska  w znaczący sposób wpływa na postrzeganie miasta Bełchatowa jako miasta czystego 
 i uporządkowanego, które dynamicznie się rozwija, jest dobrze zarządzane, przyjazne 
 i bezpieczne dla ludzi. Jednak kierowane przez mieszkańców uwagi i wnioski dotyczące 
podnoszenia jakości pracy strażników miejskich domagają się realizacji tych postulatów oraz 
ciągłego podnoszenia standardów i organizacji naszej pracy. Będzie to stałe zadanie 
mobilizujące nas do dalszego działania w służbie mieszkańcom miasta. 
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V. Zadania na rok 2016 
 

Lp. DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ w 2016r. CZAS REALIZACJI 
1.  Całodobowa obsługa monitoringu miejskiego Cały rok - zadanie stałe 
2.  Nadzorowanie Akcji „Zima” przy ścisłej współpracy 

WIM i Spółki „Sanikom” oraz z Administratorami 
zasobów mieszkaniowych, Zarządcami dróg.  

Okres zimowy 

3.  Prowadzenie i nadzorowanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na rzecz miasta przez osoby 
skierowane wyrokami sądowymi. Wykonywanie 
comiesięcznej sprawozdawczości w tym zakresie na 
potrzeby zespołu kuratorów sądowych przy Sądzie 
Rejonowym w Bełchatowie. 

Cały rok - zadanie stałe. 

4.  Prowadzenie Programu Profilaktycznego w 
placówkach oświatowych – zajęcia lekcyjne, dyżury 
w szkołach, spotkania z rodzicami i nauczycielami.   

Rok szkolny - zadanie stałe 

5.  Akcja „Zero tolerancji dla spożywania alkoholu i 
używania słów wulgarnych w miejscach publicznych”. 

Okres letni (maj –wrzesień)  

6.  Realizacja prawa miejscowego oraz ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach-akcje:  
„ Wiosenne porządki” , „ Posesja”. 

Okres wiosenny i jesienny 

7.  Egzekwowanie ustawy „ o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”  oraz ustawy „ o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych”- współpraca z 
Miejską Komisją ds. Rozw. Problemów 
Alkoholowych oraz z placówkami oświatowymi. 

Cały rok-zadanie stałe 

8.  Kontrola sprawowania przez właścicieli właściwego 
nadzoru nad psami – współpraca ze Schroniskiem dla 
zwierząt. 

Cały rok-zadanie stałe 

9.  Kontrola prewencyjna „blokowisk”, okolic barów, 
sklepów nocnych ze względu na zakłócanie porządku 
i bezpieczeństwa przez agresywną młodzież oraz 
przebywanie tej młodzieży w klatkach schodowych, 
piwnicach i strychach bloków mieszkaniowych. 

Cały rok-zadanie stałe 

10.  Kontrola parkingów, osiedli mieszkaniowych, garaży 
ze względu na kradzieże i dewastacje – współpraca z 
zarządcami i administratorami terenów. 

Cały rok-zadanie stałe 
 

11.  Akcje „Blokers” przy ścisłej współpracy z KPP. Okres letni 
12.  Zabezpieczanie imprez rekreacyjnych, dyskotek w 

szkołach, uroczystości patriotycznych i innych – 
współpraca z UM. 

Cały rok-zadanie stałe 

13.  Zabezpieczanie sportowych imprez masowych- Sezony rozgrywkowe 
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mecze GKS i SKRA współpraca z KPP- 
przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony 
pseudokibiców. 

14.  Prowadzenie kontroli ruchu drogowego w ramach 
uprawnień SM. 

Cały rok-zadanie stałe 

15.  Ochrona infrastruktury miejskiej. Cały rok-zadanie stałe 
16.  Ochrona budynku UM, Muzeum i USC oraz 

obiektów samorządowych.  
Cały rok-zadanie stałe 

17.  Kontrole placów zabaw, parków i terenów zielonych. Cały rok-zadanie stałe 
18.  Podejmowanie interwencji związanych z osobami 

leżącymi pod wpływem alkoholu w miejscach 
publicznych oraz z osobami bezdomnymi na terenie 
miasta- współpraca z MOPSem, schroniskami, 
Pogotowiem Ratunkowym, Administratorami 
Zasobów Mieszkaniowych, z Miejską Komisją ds. 
Rozw. Prob. Alkoholowych, Sądem, KPP. 

Cały rok-zadanie stałe 

19.  Kontrole targowiska i innych miejsc handlu na 
terenie miasta. Nasilenie kontroli w okresach 
przedświątecznych oraz sprzedaży sezonowej.  

Cały rok-zadanie stałe 

20.  Kontrole doraźne skupów złomu na terenie miasta. Cały rok-zadanie stałe 
21.  Konwoje i asysty dla szkół, MOPS-u, USC, UM, 

Komorników, Administratorów, Spółek Miejskich. 
Cały rok-zadanie stałe 

22.  Konwojowanie wartości pieniężnych dla Urzędu 
Miasta Bełchatowa. 
 

Cały rok-zadanie stałe 

23.  Akcja „Bezpieczne place zabaw”- kontrola placów 
zabaw na terenie miasta. 

Kwiecień -wrzesień 

24.  Akcje: „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna droga do 
szkoły”- kontrola stanu bezpieczeństwa i 
prawidłowego przygotowania placówek oświatowych 
oraz ich otoczenia do nowego roku szkolnego, a 
także prawidłowości oznakowania dojazdów i dojść 
do szkół. Kontrola ruchu drogowego przy szkołach w 
ramach uprawnień SM na początku roku szkolnego. 

Od 15 sierpnia do 15 września 

25.  Kontrola terenów zielonych, zieleni i infrastruktury 
miejskiej, monitoring dzikich wysypisk śmieci i 
zagrożenia pożarowego. 

Cały rok-zadanie stałe 

26.  Kontrole doraźne terenów prowadzonych robót w 
pasach dróg publicznych i innych inwestycji 
prowadzonych w miejscach publicznych. 

Cały rok-zadanie stałe 

27.  Współpraca ze służbami miejskimi, Komisjami Rady 
Miejskiej, Administratorami i innymi instytucjami w 
zakresie uprawnień SM. 

Cały rok-zadanie stałe 
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28.  Kontrola wykonywania obowiązku usuwania 

nawisów śnieżnych i sopli lodowych oraz zaśnieżenia 
(lodu) z chodników przy współpracy z Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

Okres zimowy 

29.  Kontrola i likwidacja pustostanów, „ruder”. Cały rok-zadanie stałe 
30.  Ujawnianie przestępstw, zabezpieczenie miejsc 

popełnienia przestępstw i współpraca z KPP. 
Cały rok-zadanie stałe 

31.  Przygotowanie sprawozdań z działalności SM za 
2015r. 

Styczeń /luty 

32.  Niesienie pomocy osobom bezdomnym – kontrola 
miejsc przebywania – wspólnie z MOPS. 

Cały rok-zadanie stałe 

33.  Pomoc w okresie zimowym przy uruchomianiu 
pojazdów. 

Okres zimowy 

34.  Zabezpieczenie porządku w rejonie cmentarza – 
akcja „Znicz”. 

Od 30.10 do 03.11 

35.  Zabezpieczenie miejsc awarii oraz reagowanie w 
przypadku gwałtownych zjawisk atmosferycznych – 
współpraca z Zespołem Zarzadzania Kryzysowego , 
„Wodkanem”, „Sanikomem”, Strażą Pożarną, KPP 
 i innymi służbami. 

Cały rok-zadanie stałe 

 
 
 
 
 


