
 

                Załącznik  do 
                Zarządzenia  nr  0152‐23/10 
                Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino 
                z  dnia  24 czerwca 2010 r. 

 

Regulamin  
Straży Miejskiej w Gryfinie 

 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
§1. „Regulamin  Straży  Miejskiej  w  Gryfinie”,  zwany  dalej  „regulaminem”  określa 
organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Gryfinie, zwanej dalej „Strażą”. 

§2.1.Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Nr 3/93 z 24 listopada 1993r., w związku z art. 23 ust. 1 ustawy                   
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 zm.: z 2007 r., Nr 57, poz. 
390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz.981, Nr 165, poz. 1170 z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr171, 
poz.1065, Nr 237, poz.1651 z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 85, poz.716, Nr 98, poz.817, Nr 62, 
poz. 504, Nr 115, poz.959, Nr 168 poz.1323, Nr 195, poz.1502, Nr 97, poz.803, Nr 201 
poz.1540, Nr 223, poz.1777 z 2010 r. Nr 34, poz.190, Nr 206, poz. 1589); oraz na podstawie art. 
6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 zm.             
Dz. U.  z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 
97, poz. 803). 

2. Straż  spełnia  służebną  rolę  wobec  społeczności  lokalnej,  wykonując  swe  zadania                   
z poszanowaniem godności i praw obywateli. 

3. Straż Miejska jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

4. Terenem działania Straży jest Miasto i Gmina Gryfino. 

5. Straż używa pieczęci: 

1) okrągłej – z wizerunkiem orła w środku pieczęci i w otoku napis: 

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

2) prostokątnej  z  napisem 

-Urząd Miasta i Gminy  STRAŻ MIEJSKA  74-100 Gryfino 

 



 

Rozdział 2 
Organizacja straży 

 
§3. Strażą kieruje komendant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza, po 
zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. 
W przypadku nieotrzymania opinii, burmistrz może zatrudnić komendanta po upływie 14 dni od 
dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 
 
§4. Dla właściwego wykonywania zadań wyodrębnia się w Straży następujące stanowiska pracy: 

1) komendant ; 
2) z-ca komendanta; 
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) telefonista, 
14) pomoc administracyjna. 

§5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, a dotyczącym funkcjonowania Straży, 
Burmistrz wydaje  zarządzenia. 

§6. Stanowiska strażnicze, rodzaj umundurowania, dystynkcje i odznaki obowiązujące w Straży, 
określają odrębne przepisy. 

§7. Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym pracowników Straży i określa 
szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania. 

§8. 1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino; 

      2. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust2 ustawy                  
o strażach gminnych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy Komendanta  
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, działającego w jego imieniu. 

 

 



Rozdział 3 
Zadania i środki działania Straży 

 
§9. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa 
wynikające z ustawy o strażach gminnych, właściwych ustaw oraz aktów prawa miejscowego. 
 
§10. Do zadań straży należy w szczególności: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym                   

w przepisach o ruchu drogowym, 
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

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

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

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

zgromadzeń i imprez publicznych, 
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu 
i zdrowiu innych osób, 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie             
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw              
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie                   
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

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

 
§11. W celu: 

1) utrwalania dowodów popełniania przestępstwa lub wykroczenia,  
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,  
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej 

- straży  przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 
 

 

 



Rozdział 4 
Czas pracy strażników 

 
§12. Straż pracuje całodobowo w systemie trzyzmianowym. 
 

Rozdział 5 
Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży 

§13. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Straży regulują przepisy o pracownikach 
samorządowych, ustawa o strażach gminnych  oraz indywidualne zakresy czynności. 
 
§14. Do obowiązków strażnika należy: 

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń 
przełożonych, 

2)  poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 
3)  zachowanie tajemnicy państwowej i 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 obywatelami, przełożonymi, 

podwładnymi oraz współpracownikami, 
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią. 
 

§15. Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest: 
1) niedbałe wykonywanie powierzonych obowiązków, stronnicze załatwianie spraw, 
2) nieusprawiedliwione nie przybycie do pracy, spóźnianie się do pracy  lub samowolne jej 

opuszczanie, 
3) przebywanie na terenie Urzędu lub stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, 

podawanie  lub spożywanie alkoholu w godzinach pracy, 
4) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 
5) niewykonywanie poleceń przełożonych, związanych z pracą, 
6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, podwładnych, współpracowników lub obywateli, 
7) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i informacji ujętych ustawą o ochronie informacji 

niejawnych, 
8) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 
9) sporządzenie rozliczenia i wyników pracy z wykonanych zadań bezpośrednio po 

zakończeniu dekady miesiąca. 
 



 
§16. Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w straży reguluje ustawa                   
o pracownikach samorządowych. 
 
§17. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić 
umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. 
 
§18. Strażnik przystępując do czynności służbowych, jest obowiązany przedstawić się imieniem 
i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację 
służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska  strażnika oraz organu, 
który wydał legitymację. 
 
§19. Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 
§20. Strażnikowi przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków 
służbowych o każdej porze roku. 
Rozróżnia się: 
1) okres letni od 1 maja do 30 września 
2) okres zimowy od 1 listopada do 31 marca 
Miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe. 
 
§21. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym  
strażnikowi może przysługiwać ubiór: 

1) wyjściowy 
2) specjalny. 
 

§22. Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający 
godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
§22. Okresy używalności sortów mundurowych określa zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino. 
 

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 

 
§23. Zmiany w Regulaminie Straży następują w trybie właściwym do jego nadania. 
 


