
Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.Z.95.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 lipca 2014 r.

Regulamin
Straży Miejskiej w Nowym Targu

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1
Straż Miejska zwana dalej strażą jest jednostką organizacyjną Miasta Nowy Targ
funkcjonującą w ramach Urzędu Miasta Nowy Targ na zasadach wydziału.

§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Nowy Targ;
2) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Nowy Targ;
3) komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Targu;
4) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Straży Miejskiej w Nowym Targu;
5) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Nowy Targ;
6) strażniku – należy przez to rozumieć funkcjonariusza Straży Miejskiej w Nowym Targu.

§3
1. Terenem działania straży jest obszar administracyjny miasta.
2. Siedzibą straży jest budynek urzędu – ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.
3. Straż używa pieczęci:

1) okrągłej z godłem w środku i napisem w otoku „Straż Miejska w Nowym Targu”.
2) prostokątnej o treści: „Straż Miejska w Nowym Targu”.

§4
Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu miasta.

Rozdział 2
Funkcje i zadania straży

§5
Straż jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności
administracyjnych i ochrony porządku publicznego, określonych w odrębnych ustawach oraz
aktach prawa miejscowego.



§6
1. Straż spełnia funkcje:

1) ochronną– związaną z utrzymywaniem porządku na terenie miasta;
2) porządkową – egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną

przepisów prawa w zakresie porządku publicznego;
3) prewencyjną – stałe patrolowanie ulic i osiedli miejskich oraz realizacja

zgłaszanych do straży interwencji w zakresie porządku publicznego;
4) profilaktyczną – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom

kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;
5) informacyjną – informowanie służb i instytucji o zaobserwowanych

zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących
zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji;

6) społeczno-administracyjną – współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i
porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi;

7) integrującą społeczności lokalne – poprzez udział w imprezach sportowych,
kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez miasto, organizacje społeczne,
szkoły, itp.;

2. Do straży należy w szczególności:
1) egzekwowanie przestrzegania prawem określonego porządku publicznego, w tym:

a) ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy
(z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże) oraz posesji prywatnych i
ich otoczenia,
b) odbywanie wspólnie z policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych
przestępczością;

2) kontrola prawidłowości i oznakowania ulic (w tym znaków drogowych),
oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów
oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

3) kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym;

4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
innych miejsc zagrożeń;

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

zgromadzenia i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich

zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem 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) sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i
gospodarzy domów;

10) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno -
remontowych;



11) kontrola pobierania opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i
opłatach lokalnych;

12) ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją;
13) informowanie o:

a) zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,
wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej – instytucji powołanych do
natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych
podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,
b) osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy
lekarskiej – pogotowia ratunkowego;

14) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, miejsc, zdarzeń wymienionych w ust. 13 lit.
a przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu
przybycia właściwych służb a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków
zdarzenia;

15) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb miasta;

16) obsługa monitoringu.
§7

Realizując swoje zadania – straż:
1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do

ochrony porządku publicznego;
2) współpracuje z policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3
Uprawnienia, obowiązki i czas pracy strażników

§8
Funkcjonariusze straży, wykonując czynności służbowe, mają prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków
oddziaływania wychowawczego,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub

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

4) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osób:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w pkt. 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w § 6 ust. 2 pkt 7,

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

7) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,
zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

8) wydawania poleceń,
9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,



10) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach
określonych w ustawie o Policji,

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

§9
1. W razie niepodporządkowania się obywatela wydanym na podstawie prawa

poleceniom, strażnik ma prawo zastosować:
1) chwyt obezwładniający;
2) kajdanki;
3) działanie psa obronnego;
4) paralizator elektryczny;
5) ręczny miotacz gazu;
6) pałkę obronną wielofunkcyjną;
7) palną broń bojową – w przypadku nieskuteczności wyszczególnionych w pkt od 1)

do 6) środków przymusu w sytuacji realizacji zadań związanych z ochroną obiektów
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowaniem dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta.

2. Tryb użycia środków przymusu bezpośredniego wymienionych w ust. 1 przez
strażników regulują odrębne przepisy.

§10
1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić mundur,

legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.
2. Przy wykonywaniu czynności służbowych, strażnik obowiązany jest przedstawić się

imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie – okazać się legitymacją służbową w
sposób umożliwiający jej odczytanie.

3. Do obowiązków strażnika należy w szczególności:
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń

przełożonych;
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;
3) zachowanie tajemnicy służbowej;
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a

także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, przełożonymi,

podwładnymi oraz współpracownikami;
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią;
8) utrzymywanie w pełnej sprawności broni i wyposażenia;
9) dochowywanie zobowiązań wynikających z roty złożonego ślubowania;
10) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych;
11) terminowe rozliczanie się z mandatów karnych, zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami.
4. Strażnicy są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie umowy o

pracę.
5. Sposób i formę pełnienia służby określa komendant (patrol samochodowy, patrol

rowerowy, patrol pieszy, posterunek stały, posterunek doraźny, dyżur w siedzibie straży,
itp.)



6. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach określa komendant w formie zakresu czynności.

§11
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.

§12
1. Strażnik zwolniony ze służby jest zobowiązany do zwrotu uzbrojenia i

umundurowania. Składniki umundurowania, które nie podlegają zwrotowi, określa
burmistrz.

2. W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia funkcjonariusz ma obowiązek
niezwłocznie zgłosić o tym komendantowi, podając okoliczności utraty.

3. Komendant w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające.

§13
1. Strażnicy pełnią służbę, w co najmniej 2-osobowych patrolach.
2. Na czele patrolu stoi dowódca patrolu.
3. W przypadku realizacji nieskomplikowanych czynności administracyjno-

porządkowych dopuszcza się patrol jednoosobowy.

§14
1. Strażnicy oraz pracownik administracyjny Straży Miejskiej pracują w tzw. "systemie

równoważnego czasu pracy", w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu
pracy do 12 godzin na dobę przy zachowaniu 40 godz. średniotygodniowego wymiaru
czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie
rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

2. Dla pracownika administracyjnego Straży Miejskiej każda sobota jest dniem wolnym
od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy.

3. Dla strażników terminy dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy określane są indywidualnie w harmonogramie czasu
pracy. Mogą być one wyznaczane w każdym dniu tygodnia, poza niedzielą lub świętem.

4. Strażnikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy, w 3-miesięcznym
okresie rozliczeniowym, odpowiadającą, co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni
wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przypadających w tym
okresie.

5. Strażnicy pracują od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 21.00 na
podstawie harmonogramów czasu pracy. Czas pracy Straży Miejskiej może odbiegać od
ustalonego na wyraźne pisemne polecenie Burmistrza, jeżeli przemawia za tym charakter
wykonywania zadań służbowych wynikających z aktualnych potrzeb.

6. Pracownik administracyjny Straży Miejskiej pracuje:

- poniedziałek - od 7.30 do 16.00 (8,5 godz.),

- wtorek - czwartek - od 7.30 do 15.30 (8 godz.),

- piątek - od 7.30 do 15.00 (7,5 godz.).



7. W sprawach dotyczących czasu pracy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
Straży Miejskiej mają zastosowanie odpowiednio przepisy Regulaminu pracy Urzędu
Miasta Nowy Targ.

§15
1. W straży prowadzi się ewidencję czasu pracy uwzględniającą godziny rozpoczęcia i

zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.
2. Ewidencję czasu pracy udostępnia się pracownikowi na jego żądanie.
3. Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez

złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.
4. Czasem pracy jest czas, w którym strażnik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w

Komendzie Straży Miejskiej lub w wyznaczonym miejscu.
5. Szczegółowe zasady obejmowania służby jej wykonywania oraz zdawania określi

Komendant w drodze zarządzenia.

Rozdział 4
Struktura wewnętrzna straży

§16
1. W straży występują następujące stanowiska urzędnicze:

1) Komendant Straży Miejskiej;
2) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej;
3) starszy inspektor;
4) inspektor;
5) młodszy inspektor;
6) starszy specjalista;
7) specjalista;
8) młodszy specjalista;
9) starszy strażnik;
10) strażnik;
11) młodszy strażnik;
12) aplikant;
13) pracownik administracyjny.

2. Strażnikami są osoby zajmujące stanowiska określone w pkt od 1) do 12).
3. W strukturze straży funkcjonują:

- Zespół ds. Sanitarno-Porządkowych i Ochrony Środowiska;
- Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- Zespół ds. Zwalczania Patologii Społecznych.

4. Funkcję kierownika Zespołu ds. Zwalczania Patologii Społecznych pełni komendant,
kierownika Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego-zastępca komendanta,
kierownika Zespołu ds. Sanitarno-Porządkowych i Ochrony Środowiska – pracownik
wyznaczony przez komendanta.

§17
1. Strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez burmistrza po

zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Bezpośrednim przełożonym komendanta jest I zastępca burmistrza,

a przełożonym wyższego szczebla - burmistrz.
3. Kandydata na stanowisko komendanta wyłania się w drodze konkursu.



4. Burmistrz ustala regulamin konkursu na stanowisko komendanta.

§18
Bieżące raporty z przebiegu służby komendant składa I zastępcy burmistrza, natomiast roczne
sprawozdanie z wykonania zadań straży, po uzyskaniu akceptacji I zastępcy burmistrza,
przedkłada burmistrzowi.

§19
Nadzór nad działalnością straży sprawuje:

1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym - burmistrz za pośrednictwem
I zastępcy burmistrza;

2) w zakresie fachowym – Wojewoda za pośrednictwem właściwego terytorialnie
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

§20
1. Komendant przy pomocy zastępcy kieruje pracą strażników i odpowiada za

prawidłowe wykonanie przez nich zadań.
2. Do zadań komendanta w zakresie organizacyjno-administracyjnym i

operacyjnym należy:
1) wnioskowanie do burmistrza w sprawach kadrowych;
2) opracowywanie projektu budżetu straży oraz bieżący nadzór nad

właściwą jego realizacją;
3) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przestrzeganiem

przepisów przeciwpożarowych;
4) nadzór nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem stosowania prawa

przez strażników oraz pociąganie ich do odpowiedzialności porządkowej;
5) organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji

zawodowych strażników;
6) systematyczne organizowanie ćwiczeń mających na celu utrzymanie

sprawności fizycznej strażników na poziomie odpowiadającym specyfice pracy w
straży Miejskiej;

7) organizowanie zaopatrzenia pracowników w sorty mundurowe i
przedmioty wyposażenia technicznego;

8) nadzór ogólny nad powierzonym mieniem;
9) wnioskowanie o nagradzanie i awansowanie strażników;
10) nadzór nad rozliczeniem mandatów karnych;
11) wspólnie z Komendantem Rejonowym Policji okresowe

dokonywanie ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa
publicznego w mieście i podejmowanie wspólnych zadań;

12) utrzymywanie stałych kontaktów z policją w zakresie ochrony
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ich mienia;

13) realizowanie zadań określonych przez organa administracji
państwowej i samorządu terytorialnego;

14) wspieranie, w zakresie uprawnień straży, inicjatyw organizacji
społecznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, ładu i
estetyki miasta;

15) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.



§ 21
Do zadań zastępcy komendanta należy:

1) planowanie zadań operacyjnych;
2) współdziałanie z komendantem przy realizacji zadań określonych w ust.2;
3) zastępowanie komendanta, w przypadku jego nieobecności.

§22
Kierownicy zespołów zapewniają:

1) terminowość i rzetelność załatwienia spraw;
2) dyscyplinę pracy;
3) właściwe opracowanie sporządzanych przez zespół dokumentów i innych

materiałów;
4) właściwe przygotowanie projektów: pism, opracowań i innych materiałów dla

potrzeb komendanta;
5) pieczę nad powierzonym im do użytkowania mieniem;
6) nadzór nad całokształtem pracy kierowanych przez siebie zespołów;
7) prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań;
8) właściwą współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami;
9) należyte załatwianie spraw obywateli;
10) stosowanie form i sposobu postępowania, zapewniające prawidłowe i szybkie

załatwianie spraw;
11) właściwe stosowanie przepisów prawa proceduralnego i materialnego oraz

instrukcji kancelaryjnej;
12) dokładną znajomość przepisów prawa, obowiązujących w powierzonym im

zakresie działania;
13) zgodne z prawem i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych przez

podległych pracowników;
14) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległych pracowników;
15) dokonywanie ocen pracowników i występowanie ze stosownymi wnioskami

personalnymi;
16) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw obywateli, w tym skarg i wniosków;
17) wykonywanie innych poleceń komendanta.

§23
Pracownikowi administracyjnemu przyporządkowuje się następujące zadania:

1) prowadzenia rozliczeń finansowych straży zgodnie z ustalonym budżetem;
2) rejestrowanie na bieżąco wszystkich zdarzeń finansowych straży;
3) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu straży;
4) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem mandatowym:

a) zamawianie bloczków z Urzędu Wojewódzkiego,
b) wydawanie i odbiór bloczków od strażników,
c) prowadzenie rejestru bloczków,
d) przekazanie kwitów mandatów karnych do Wydziału Finansowego w celu
egzekucji,
e) sporządzanie inwentaryzacji i sprawozdań z zakresu postępowania
mandatowego;

5) prowadzenie zakupów umundurowania dla strażników;
6) wydawanie i wpisywanie składników umundurowania do indywidualnych kart

wyposażenia pracownika;



7) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli przez strażników w
szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

§24
1. Wpływające do straży sprawy wymagające pisemnego załatwienia podlegają rejestracji i
ewidencji według zasad określonych w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej dla urzędów
gmin oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

2. Niezależnie od spisu spraw w straży prowadzi się następujące rejestry:
1) książka służby straży;
2) rejestr mandatów karnych;
3) rejestr spraw o wykroczenia;
4) rejestr skarg, wniosków i listów;
5) rejestr zgłoszeń i podjętych interwencji;
6) rejestr sporządzonych kart PRD 5/1;
7) książka ewidencji zapytań do Cepik;
8) książka ewidencji wykroczeń (informacje uzyskane na podstawie danych z Cepik);
9) rejestr założonych blokad;
10) książka stanu uzbrojenia;
11) książka wydania – przyjęcia broni i amunicji;
12) karta rozchodu amunicji.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§25
Okresy używalności sortów mundurowych określają odrębne przepisy.

§26
Umundurowanie strażnika składa się z ubiorów:

1) służbowego letniego i zimowego;
2) wyjściowego letniego i zimowego;
3) specjalnego (dla patrolu rowerowego).

§27
1. Poszczególne ubiory nosi się według ustalonych zestawów w zależności od

pory roku.
2. Rozróżnia się okres letni od 1 maja do 30 września i okres zimowy od 1

października do 30 kwietnia.

§28
Zasady wypłaty ekwiwalentu reperacji i czyszczenia poszczególnych elementów
umundurowania określają odrębne przepisy.

§29



Strażnicy podlegają badaniom lekarskim na podstawie odrębnych przepisów oraz
szczepieniom ochronnym w sytuacjach zagrażających w sposób szczególny życiu lub zdrowiu
strażników w związku z wykonywaniem czynności służbowych.


