
  
Druk nr 331 

 
 

Uchwała nr 364/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 7.07.2008r. 
 

 
w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej 

 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o straŜach 
gminnych (Dz.U.123 poz. 779, zm.Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 130 
poz. 1190) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wprowadza się Regulamin StraŜy Miejskiej w Radomiu w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do uchwały.  

 
§ 2 

 
Uchyla się uchwałę nr 482/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6.09.2004r. w sprawie 
nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Radomiu. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 
 
 
 
 
 



        
        
  

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

 STRAśY MIEJSKIEJ 
 

 W RADOMIU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

Radom 2008 rok 
 
 
 
 
 
             



 
ROZDZIAŁ I 

 Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

1. StraŜ Miejska jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
2. StraŜ Miejska działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach 

gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 
3. StraŜą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta 

Radomia po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą  
w Radomiu. 

4. W przypadku nieobecności Komendanta pracą StraŜy kieruje Zastępca 
Komendanta, a w razie jego nieobecności, wyznaczony Kierownik Referatu. 

5. PrzełoŜonym Komendanta StraŜy Miejskiej jest Prezydent Miasta Radomia. 
 
 

§ 2 
 

Nadzór nad działalnością StraŜy Miejskiej sprawuje Prezydent Miasta Radomia,  
a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. 

 
 
 
 

Rozdział II. 
Zadania i struktura organizacyjna StraŜy Miejskiej 

 
 

§ 3 
 

StraŜ Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające  
z ustaw i aktów prawa miejscowego. 
 
 

§ 4 
 

Do zadań StraŜy Miejskiej naleŜy 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 Ŝycia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk Ŝywiołowych 



oraz innych miejscowych zagroŜeń, 
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

albo miejsc zagroŜonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych słuŜb a takŜe 
ustalenie, w miarę moŜliwości, świadków zdarzenia, 

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

zgromadzeń i imprez publicznych, 
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do właściwego miejsca wytrzeźwienia lub 

miejsca ich zamieszkania, jeŜeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagraŜających 
ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu i  zdrowiu innych osób, 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, a takŜe  
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 pienięŜnych 
dla potrzeb gminy. 

 
 
 

§ 5 
 

StraŜ Miejska w celu realizacji ustawowych zadań moŜe przetwarzać dane osobowe,  
z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynaleŜność wyznaniową, partyjną 
lub związkową, jak równieŜ danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach 
lub Ŝyciu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 
a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia, 
b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straŜ posiada dostęp na podstawie 

odrębnych przepisów. 
 
 
 

§ 6 
 

1. Schemat organizacyjny StraŜy Miejskiej zatwierdza Prezydent Miasta Radomia 
oddzielnym Zarządzeniem. 

 
1. Wśród straŜników StraŜy Miejskiej wyróŜnia się następujące stanowiska i stopnie 

słuŜbowe: 
 
 
 
 



 
 

     Stanowisko słuŜbowe      Stopień słuŜbowy 
     Komendant SM      Komendant SM 
     Zastępca Komendanta SM      Zastępca Komendanta SM 
     Kierownik Referatu SM      Kierownik Referatu SM 
     StraŜnik SM      Starszy Inspektor 

     Inspektor 
     Młodszy Inspektor 
     Starszy StraŜnik 
     StraŜnik 
     Młodszy StraŜnik 
     Aplikant 

 
 

2. Szczegółowy schemat podporządkowania słuŜbowego oraz podziału stanowisk  
w ramach Komendy StraŜy określa Komendant StraŜy Miejskiej. 

 
 

§ 7 
 

Zasady zatrudnienia osób w StraŜy Miejskiej określa art.24, 24a i 25 ustawy  
o straŜach gminnych. 

 
 

§ 8 
 

1. Obowiązki, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności Komendanta StraŜy 
Miejskiej określa Prezydent Miasta Radomia. 

2. Zakres odpowiedzialności pozostałych straŜników StraŜy Miejskiej określają 
szczegółowe zakresy czynności wydane przez Komendanta StraŜy Miejskiej. 

 
 
   

ROZDZIAŁ  III 
Uprawnienia i obowiązki straŜników 

 
 

§ 9 
 

StraŜnik wykonując zadania ma prawo do: 
1) udzielania pouczeń, 
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich toŜsamości  
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie  zagroŜenie dla Ŝycia 

lub zdrowia ludzkiego, a takŜe dla mienia i  niezwłocznego doprowadzenia do 
najbliŜszej jednostki Policji,  



 
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia  określone  

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

oskarŜania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

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

7) wydawania poleceń, 
8) Ŝądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,  
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych 

prowadzących działalność w zakresie uŜyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych, jak równieŜ do kaŜdej osoby  o udzielenie doraźnej pomocy na 
zasadach określonych w ustawie o Policji, 

10)  obserwowania i rejestrowania przy uŜyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  
w miejscach publicznych,  

11)  rejestrowanie przy uŜyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekraczanie 
dozwolonej prędkości lub niezastosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. 

 
 

§ 10 
 
 
Do obowiązków straŜnika StraŜy Miejskiej naleŜy: 
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń 

przełoŜonych, 
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 
3) zachowanie tajemnicy państwowej i słuŜbowej, 
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia, zdrowia lub mienia,  

a takŜe w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi, 
5) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach z obywatelami, przełoŜonymi, 

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

ROZDZIAŁ IV 
Czas pracy, zasady i dyscyplina pracy w StraŜy Miejskiej  

 
 

§ 11 
 

Czas pracy straŜników wynosi 40 godzin tygodniowo w rozliczeniu miesięcznym. 
 
 
 



§ 12 
 

1. StraŜ Miejska pracuje, z zastrzeŜeniem ust. 2 w systemie trzyzmianowym według 
następujących zasad: 

 
I zmiana w godzinach     6.00 - 14.00 
II zmiana w godzinach  14.00 - 22.00 
III zmiana w godzinach 22.00 –  6.00 

 
2. Komendant StraŜy Miejskiej w sytuacjach podyktowanych koniecznością 

właściwego zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia 
określa godziny pracy według potrzeb. 

3. StraŜnicy wykonują pracę takŜe w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od 
pracy.  
Przepracowany czas pracy w te dni odbierają jako dni wolne, najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego. 

 
 

§ 13 
 
1. StraŜnicy zobowiązani są do podpisywania listy obecności przed godziną 

rozpoczęcia pracy. 
2. W przypadku niemoŜliwości stawienia się do pracy straŜnicy winni niezwłocznie 

zawiadomić o tym Komendę StraŜy Miejskiej. 
3. StraŜnikom nie wolno opuszczać miejsca pracy bez zgody Komendanta bądź 

bezpośredniego przełoŜonego. 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ V 
Sposób wykonywania zadań 

przez straŜników StraŜy Miejskiej 
 
 

§ 14 
 

1. Ustawowe zadania StraŜy Miejskiej wymienione w § 4 ust. 2 niniejszego 
regulaminu realizowane są w terenie poprzez patrole. 

2. Patrol StraŜy Miejskiej składa się z dwóch lub trzech straŜników. 
3. KaŜdorazowo dowódcę patrolu oraz jego bieŜące zadania określa przełoŜony, 

któremu dany patrol podlega. 
 

§ 15 
 
Kompetencje straŜników StraŜy Miejskiej w Radomiu wykonujących zadania 
patrolowe określa art. 12 i art. 14 ustawy. 



§ 16 
 
1. StraŜnikom StraŜy Miejskiej przysługuje prawo odwołania się od polecenia 

bezpośredniego przełoŜonego do Komendanta StraŜy Miejskiej. 
2. StraŜnikom StraŜy Miejskiej przysługuje prawo odwołania się na piśmie od 

polecenia Komendanta StraŜy Miejskiej do Prezydenta Miasta Radomia. 
3. Odwołanie się nie zwalnia straŜnika od obowiązku wykonywania polecenia, chyba 
Ŝe prowadziłoby ono do popełnienia przestępstwa. 
 

§ 17 
 

W związku z wykonywaniem czynności słuŜbowych straŜnik korzysta z ochrony 
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 
§ 18 

 
Dla zapewnienia prawidłowego przyjmowania interwencji zgłaszanych do Komendy 
StraŜy Miejskiej z zewnątrz i przekazywania ich do wykonania przez patrole StraŜy 
Miejskiej, oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej 
powołani są dyŜurni. 

 
§ 19 

 
DyŜurny StraŜy Miejskiej zobowiązany jest takŜe do przyjmowania interesantów oraz 
ewentualnego podejmowania czynności wynikających z kodeksu postępowania  
w sprawach o wykroczenia w związku z ujawnionymi w terenie wykroczeniami. 
 

§ 20 
 

DyŜurni podlegają bezpośrednio Komendantowi StraŜy Miejskiej. 
 
 

§ 21 
 

Szczegółowe zasady wykonywania zadań przez dyŜurnych StraŜy Miejskiej określa 
Komendant StraŜy Miejskiej. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Wynagrodzenie, wyróŜnienia i kary 

 
§ 22 

 
 
Zasady wynagradzania straŜników StraŜy Miejskiej w Radomiu zostały określone  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 



wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.). 

 
§ 23 

 
Odpowiedzialność porządkową straŜników StraŜy Miejskiej w Radomiu reguluje 
kodeks pracy. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
Uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje i wyposaŜenie 

 
§ 24 

 
1. StraŜ Miejska w Radomiu posiada sztandar, który jest zewnętrznym znakiem 

symbolizującym jednostkę. 
2. Sztandar StraŜy, zwany dalej „sztandarem”, składa się z płata i drzewca. 
3. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 100cm, wyszywana 

ręcznie, przymocowana jednym bokiem do drzewca. 
4. Na stronie głównej płata barwy białej odwzorowany jest herb Miasta Radomia, 

ponad herbem umieszczony jest napis w kolorze złotym „STRAś MIEJSKA”, pod 
herbem napis w kolorze złotym „w RADOMIU”. Na stronie odwrotnej płata barwy 
czerwonej, umieszczony jest wizerunek w kolorze złotym stylizowanego orła 
stanowiącego znak identyfikacyjny StraŜy. Ponad wizerunkiem – napis w kolorze 
złotym „W słuŜbie społeczności” a pod wizerunkiem napis – w kolorze złotym 
„Radomia”. 

5. Drzewiec sztandaru o długości 250 cm jest wykonany z drewna, dwudzielnie 
połączony tuleją. 

6. Na drzewcu sztandaru mogą być umieszczone gwoździe honorowe.  
7. Sztandar uŜywany jest z okazji oficjalnych uroczystości państwowych, miejskich 

oraz StraŜy, jak równieŜ w innych, w których bierze udział StraŜ Miejska  
w Radomiu. O kaŜdorazowym uŜyciu sztandaru decyduje Komendant StraŜy 
Miejskiej. 

8. Sztandar przechowywany jest w siedzibie StraŜy Miejskiej w Radomiu. 
 

 
§ 25 

 
1. Umundurowanie straŜników StraŜy Miejskiej w Radomiu określa Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 112 z 1998.r, poz. 713  
z późn. zm.) w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków 
identyfikacyjnych straŜników gminnych (miejskich). 

 
2. Ustala się czasookres uŜywalności podstawowych sortów mundurowych 

słuŜbowych, wyjściowych, specjalnych i rowerowych: 



1) Elementy wyposaŜenia słuŜbowego stanowią: 
 
a) wiatrówka męska lub damska w kolorze ciemnogranatowym 1 szt. na okres 5 lat 
b) spodnie męskie lub damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru 
Ŝółtego, o kroju prostym       1 szt. na okres 5 lat 

c) spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym  1 szt. na okres 5 lat  
d) koszula w kolorze błękitnym (długi rękaw)    1 szt. na okres 5 lat, 

a dla komendanta, 
zastępcy, sekretarki, 
3 szt. na okres 3 lat 

e) koszula w kolorze błękitnym (krótki rękaw)    1 szt. na okres 5 lat 
a dla komendanta, 
zastępcy, sekretarki,  

    3 szt. na okres 3 lat   
f) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym    1 szt. na okres 4 lat 
g) sweter w kolorze ciemnogranatowym     1 szt. na okres 4 lat 
h) czapka słuŜbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem 

skórzanym w kolorze czarnym      1 szt. na okres 5 lat 
i) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana 
           1 szt. na okres 8 lat 
j) kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką  1 szt. na okres 8 lat 
k) kurtka uniwersalna krótka z podpinką     1 szt. na okres 4 lat 
l) buty zimowe męskie lub damskie w kolorze czarnym  1 para na okres 18 

miesięcy,  
a dla komendanta, 
zastępcy i sekretarki 
na okres 60 miesięcy 

ł) obuwie letnie męskie lub damskie w kolorze czarnym  1 para na okres 3 lat, 
a dla komendanta, 
zastępcy i sekretarki 
na okres 1 roku 

m) rękawiczki zimowe       1 para na okres 3 lat 
n) krawat czarny        1 szt. na okres 5 lat 
o) skarpety letnie w kolorze ciemnogranatowym    4 pary na okres 1 

roku 
p) skarpety zimowe w kolorze ciemnogranatowym  2 pary na okres 1 

roku 
r) rajstopy damskie letnie   2 pary na okres 1 

roku 
s) rajstopy damskie zimowe       2 pary na okres 1  

roku 
t) kalesony          2 pary na okres 2 lat 
u) podkoszulka zimowa       2 szt. na okres 2 lat 

 

 

 



2) Elementy umundurowania wyjściowego stanowią:  
 

a) marynarka dwurzędowa męska lub damska w kolorze ciemnogranatowym  
  1 szt. na okres 7 lat  
b) koszula biała z krótkim rękawem     1 szt. na okres 3 lat 
c) koszula biała z długim rękawem     1 szt. na okres 3 lat 
d) płaszcz męski lub damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym - dla komendanta  

i zastępcy,  
1 szt. na okres 5 lat 

e) buty zimowe dla komendanta i zastępcy     1 para na okres 2 lat 
f) spodnie męskie lub damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru 
Ŝółtego o kroju zwęŜonym, wpuszczone w obuwie  1 szt. na okres 5 lat 

 
3) Elementy umundurowania specjalnego stanowią:  

 
a) kombinezon         1 szt. na okres 4 lat 
          dla Grupy Interwencyjnej 
b) kurtka bojowa czarna       1 szt. na okres 2 lat 
c) spodnie bojowe czarne       1 szt. na okres 2 lat 
d) koszulka polo czarna       2 szt. na okres 1 roku 
e) czapka letnia typu sportowego      1 szt. na okres 2 lat 
f) kamizelka taktyczna       1 szt. na okres 6 lat  
          dla Grupy Interwencyjnej 
 

4) Składniki uzupełniające do umundurowania stanowią: 
 

a) pas główny skórzany w kolorze czarnym    1 szt. na okres 5 lat 
b) szalik w kolorze ciemnogranatowym     1 szt. na okres 5 lat 

 
5) Składniki umundurowania rowerowego stanowią:  
 

a) koszulka polo granatowa       2 szt. na 3 lata 
b) spodenki krótkie granatowe      1 szt. na 4 lata 
c) buty sportowe czarne       1 para na 4 lata  

  
 

§ 26 
 

Ustala się następujące wyposaŜenie straŜników StraŜy Miejskiej w środki przymusu 
bezpośredniego: 
 
 a) pałka obronna wielofunkcyjna, 
 b) ręczne miotacze gazu 
 c) kajdanki, 

d) paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń  
w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji. 



ROZDZIAŁ VIII 
Przepisy końcowe 

 
§ 27 

 
Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane na mocy Uchwał Rady 
Miejskiej. 
 
 

§ 28 
 
Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej  
w przedmiocie jego nadania. 
 

 
 
 


