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                         Częstochowa, dnia     18.02.2022 r. 

Straż Miejska w Częstochowie                                 

     ul. Krakowska 80 bl. 3 

      42-200 Częstochowa 

 

SM-OOP.032. 21 .2022 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE 

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 Realizując zadania przewidziane ustawą o strażach gminnych, przepisami prawa miejscowego 

itp. strażnicy miejscy podjęli około 31 424 (31 225*) interwencji. 

 Z początkiem stycznia 2021 r. roku Straż Miejska liczyła  108 (101*) osób zatrudnionych 

a w końcu grudnia 114 (108*) osób. W 2021 roku odeszło 14 (6*) osób w tym 9 strażników. Mino stanu 

pandemii ogłosiliśmy sześć konkursów na stanowisko aplikanta w wyniku których zatrudniliśmy 10 (10*) 

nowych strażników. Niemniej nadal mamy niedobory kadrowe na stanowiskach mundurowych. 

 Analiza poziomu i jakości świadczonej pracy ogółu zatrudnionych nie uległa spadkowi 

i utrzymywała się na dobrym poziomie. 

  

 Na interwencje Straży Miejskiej złożyły się m.in.: 

 932 (1 302*) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

 37 (25*) wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, 

 135 (153*) wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

 6 136 (4 366*) wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

 5 273 (493*) wykroczenia przeciwko zdrowiu, 

 6 580 (7 683*)  wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 

 3 842 (4 555*)  wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

 6 789 (5 947*) wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 319 (479*)  wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

 332 (1 143*)  wykroczenia przeciwko utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 2 (2*) wykroczenia  przeciwko przepisom ustawy o ochronie zwierząt, 

 107 (191*)  wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o odpadach, 

 17 (56*)  wykroczeń przeciwko przepisom ustawy prawo ochrony środowiska, 

 25 (15*)  wykroczeń przeciwko przepisom ustawy prawo o miarach, 

 2 (78*)  wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych, 

 280 o publicznym transporcie zbiorowym 

 614 (17*) wykroczeń przeciwko innym przepisom. 
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Znaczna część działań inicjowana była na wnioski mieszkańców, którzy ustnie, telefonicznie lub 

pisemnie kierowali je do Straży Miejskiej. Pisemnych wniosków wpłynęło 163 (170*), a dyżurni z Sekcji 

Koordynacji zarejestrowali ogółem 14 415 (14 672*) zdarzenia i zgłoszenia zasygnalizowane przez 

mieszkańców oraz zdarzenia przekazane przez operatorów monitoringu wizyjnego. 

 Sprawy te to głównie: 

➢ zakłócanie porządku publicznego i spokoju 5 218 (5 763*) przypadków 

➢ zagrożenie życia i zdrowia 197 (119*) przypadków, 

➢ ochrona środowiska i gospodarka odpadami 2 259 (2 370*) przypadków, 

➢ porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym 2 841 (2 462*)  przypadki. 

 

             W pozostałych 3 900 (3 958*) sprawach dominowały zgłoszenia i zdarzenia dotyczące min.: 

➢ ochrony i opieki nad zwierzętami 1 234 (1 370*)  przypadki, 

➢ nielegalnego handlu 67 (101*)  przypadków, 

➢ osób bezdomnych 1 245 (1 510*)  przypadków, 

➢ awarii i utrzymania infrastruktury na terenie miasta  1 099 (694*)  przypadków, 

➢ zdarzeń o charakterze kryminalnym  298 (257*)  przypadków, 

➢ wypadków i nadzwyczajnych zagrożeń pożarowych, katastrof 17 (26*) przypadków. 

 

 Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy: 

 udzielili ok. 23 777  (22 377*) ustnych lub pisemnych pouczeń, 

 skierowali 142 (103*) wnioski do Sądu, 

 nałożyli 4 524 (4 023*) mandaty karne na łączną kwotę 421 790 zł (387 340 zł*), 

 dokonali 494 (1 193*)  kontrole posesji w zakresie spalania odpadów oraz utrzymania czystości 

i porządku, 

 założyli 1 593 (1 492*)  blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, 

 na parking strzeżony odholowano 24 (29*)  pojazdy, a w 118 (68*) przypadkach właściciele we 

własnym zakresie usunęli swoje pojazdy których stan wskazywał, iż są nieużytkowane 

od dłuższego czasu, 

oraz przekazali: 

 45 osób Pogotowiu Ratunkowemu, 57 osób przytuliskom i rodzinie, 

 1 178 (1 315*)  osób Ośrodkowi Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub rodzinie 

w miejscu zamieszkania. 

 

 Policji przekazano 139 (158*) spraw,  osób ujętych i przekazanych policji 132 (157*)  w tym 40 

(51*)  sprawców przestępstw. 

 Dominują tu ujęcia podejrzanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, 

m.in. strażnicy miejscy ujawnili: 

 12 (15*)  przypadków kradzieży mienia, ujęto 13 (16*)  osób, 

 3 (7*)  przypadki niszczenia mienia, ujęto 2 (7*)  osoby, 

 8 (8*)  przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości w tym 3 (5*) rowerzystów, 

 4 (6*)  przypadki pobić, ujęto 4 (9*)  osoby, 

 5 (6*)  przypadków ujawnienia zgonu, 

 17 (26*) przypadków ujęcia osób poszukiwanych. 
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Ponadto ujawniono: 

 6 przypadków posiadania dokumentów innej osoby, 

 1 przypadek nielegalnej wycinki drzew, 

 3  przypadki włamania, 

 1 przypadek naruszenia nietykalności cielesnej strażnika 

 1 przypadek użycia niebezpiecznego narzędzia, 

 3 przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim, 

 1 przypadek pogryzienia przez psa, 

 2 przypadki posiadania narkotyków, 

 1 przypadek braku nadzoru nad psem, 

 1 przypadek czynnej napaści na strażnika, 

 6 przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich, 

 4 przypadki ujęcia sprawców niszczenia mienia „sprayarzy”, 

 2 przypadki opieki nad dzieckiem po spożyciu alkoholu, 

 1 przypadek tytoniu/papierosów bez polskich znaków akcyzy, 

 1 przypadek obnażania się publicznie, 

 2 przypadki zakupu alkoholu przez nieletnich, 

 34  inne sprawy, które zostały przekazane do dalszej realizacji przez Policję. 

 

 Ponadto Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie przekazano 25 (18*) spraw w tym ujęto 

42 (31*) nieletnich, z czego : 

 15 (12*) przypadków ujęcia osób nieletnich nietrzeźwych 

 2 (4*)  przypadki niszczenia mienia przez nieletniego 

 

Akcje prewencyjne 

 Na terenie miasta przeprowadzono trzy zorganizowane akcje prewencyjne, w wyniku których 

podjęto w sumie 3 776 interwencji: 

 „Galeria Jurajska” – 32 interwencje 

 „Bezpieczne Ferie – 573 interwencje, 

 „Bezpieczne Wakacje” – 3 171 interwencji. 

 

Na niezmiennie bardzo dobrym poziomie utrzymuje się współpraca z Policją.                 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach wspierania komórek organizacyjnych 

Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie strażnicy przepracowali 9 760 (6 072*)  godziny uczestnicząc 

we wspólnych patrolach na poszczególnych komisariatach i działaniach policjantów ruchu drogowego. 

Ponadto wspólnie z Komendą Miejską Policji na terenie miasta przeprowadzono 2 (3*)  

zorganizowane akcje, w których uczestniczyło w sumie 78 (28*) strażników miejskich. 

 

Były to akcje pod kryptonimem: 

 „Covid-19” – 224 działania (59 strażników) 

 „Znicz” - 1 działanie (8 strażników). 
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 W ramach realizacji ustawowych obowiązków na terenie miasta zabezpieczono 79 (43*) imprez 

publicznych, zgromadzenia, uroczystości patriotyczne i religijne. Na uwzględnienie zasługuje 

zabezpieczenie szczytu pielgrzymkowego, gdzie strażnicy miejscy podjęli łącznie 614 (424*) interwencji. 

 

 

Strażnicy miejscy ściśle współpracowali również z funkcjonariuszami Krajowej Administracji 

Skarbowej w Częstochowie (służba celna). 

 

Na terenie naszego miasta zorganizowano 3 (9*) wspólne działania i ujawniono 2 (9*) przypadki 

wyczerpujące znamiona czynu karno-skarbowego. W ramach tej współpracy strażnicy przepracowali 

łącznie 24 (72*) godziny. 

 

 W trakcie pełnionych służb strażnicy miejscy ujawnili i przekazali odpowiednim instytucjom 

1 039 (1 197*) przypadków poważniejszych technicznych usterek i nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej i innych (np. braki w oświetleniu, dziury 

w chodnikach, złamania drzew, niedrożne kanały etc.). 

 

 Strażnicy miejscy uczestniczyli w 1 (3*)  spotkaniu Rady Dzielnicy. Zgłaszane przez 

mieszkańców problemy i wnioski na bieżąco wykorzystywano w planowaniu służb patrolowych. 

 

 W omawianym okresie złożono łącznie 7 (4*) skarg na działalność Straży Miejskiej 

i na sposób wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym 0 (0*) skarg 

za pośrednictwem Urzędu Miasta Częstochowy i 7 (4*) skarg bezpośrednio skierowanych do Straży 

Miejskiej w Częstochowie.  Wszystkie skargi były niezasadne. 

 

 Działania profilaktyczne wśród nieletnich 

 

 Przeprowadzono łącznie 15 (20*) spotkań w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych 

w szkołach, przedszkolach i placówkach opieki pozaszkolnej. Wzięło w nich udział 946 (1 068*) dzieci 

i młodzieży. 

 Tematy prowadzonych zajęć: 

➢ Bezpieczna droga do szkoły   

➢ Odpowiedzialność prawna nieletnich i przejawy demoralizacji 

➢ Mój przyjaciel REX – bezpieczne zachowania wobec nieznajomego psa. 

➢ Marihuana i inne narkotyki. Współczesne zagrożenia. 

➢ Bezpieczne wakacje. 

➢ Agresja i przemoc w szkole i poza nią. 

➢ XVII KAMPANII BIAŁYCH SERC, która trwała od 12 do 24 października 2021 r. Jest to 

Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy, który ma na celu 

propagowanie życia bez narkotyków i upamiętnienie ofiar uzależnień. 

➢ Cyberprzemoc i jej różnorodne formy i przejawy. Jak chronić siebie w sieci. 

 

 Ponadto współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” 

w Częstochowie przygotowano i zrealizowano  akcję  „Bezpieczne wakacje 2021” dla dzieci 



(*) dane porównawcze za rok 2020 r.       
5  

i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania. W okresie od 28.06.2021 do 10.08.2021 

zrealizowano łącznie 256 godzin zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym (siłownia, zajęcia 

świetlicowe, gry i zabawy ruchowe na sali sportowej i boisku w tym klub piłki nożnej) oraz 

profilaktycznym. W zajęciach wakacyjnych brało udział ok. 35 dzieci Tematyka zajęć profilaktycznych 

realizowanych w okresie wakacji 2021: 

 „Bezpieczne zachowania nad wodą” 

 „Bezpieczny i zdrowy wypoczynek” 

 „Oparzenia słoneczne” 

 „Pierwsza pomoc – omdlenia” 

 „Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych 

 „Pierwsza pomoc – użądlenia i ugryzienia” 

 „Bezpiecznie na drodze – zasada ograniczonego zaufania” 

 „Bezpieczna jazda na rowerze. Drogi rowerowe oraz chodniki - zasady korzystania i pierwszeń-

stwa. Oznakowanie.” 

 „Papierosy – dziękuję nie palę” 

 „Alkohol bez mitów” 

 „Narkotyki – droga do nikąd” 

 „Dopalacze – nowe narkotyki” 

 „Przejawy demoralizacji u młodzieży. Konsekwencje prawne” 

 „Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w sieci” 

 „Bezpieczeństwo na drodze. Wypadki drogowe z udziałem pieszych” 

 „Bezpieczna droga – najczęstsze błędy i wykroczenia na drodze” 

 „Bezpiecznie na drodze – gdzie mogę przechodzić przez jezdnie" zasady i przykłady 

 „Bezpieczeństwo w miejscach zabaw” 

 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jak niebezpieczny jest pożar.” 

 „Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?” 

 „Nowe przepisy o ruchu drogowym. Omówienie zmian” 

 „Narkotyki – prawda i mity” 

 „Zachowania niebezpieczne i ryzykowne na placach zabaw” 

 „Odpowiedzialność prawna nieletnich” 

 „Zagrożenia w sieci. Oszustwa i wyłudzenia” 

 „Bezpieczeństwo na parkingach/przystankach w czasie wycieczek autokarowych”. 

 

 Podobnie w grudniu 2021 r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom "Skrawek 

Nieba" realizowano zajęcia dla młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych patologizacją pt; 

"Profilaktyka poprzez sport czyli zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni w przeciwdziałaniu 

zachowaniom ryzykownym  i niebezpiecznym  u młodzieży". W ramach programu zrealizowano 60 

godzin zajęć na siłowni.  

 

 W zakresie współpracy służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

z przedstawicielami szkół, Kuratorium Oświaty w Częstochowie, w celu ujawnienia młodzieży 

zagrożonej demoralizacją i popełniającej czyny karalne, Straż Miejska przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”,  prowadziła  w okresie wakacji formułę 

otwartych drzwi. Z tej formy pomocy skorzystało 35 dzieci i młodzieży z Częstochowy 
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 W ramach zadań dotyczących zmniejszenia liczby: kradzieży mienia (m.in. kradzieże 

kieszonkowe, telefonów komórkowych, torebek, pieniędzy, dokumentów), przestępczości 

samochodowej (kradzieże samochodów, z samochodów, uszkodzenia pojazdów), włamań do mieszkań 

i obiektów oraz rozbojów i wybryków chuligańskich, przeprowadzono: 

 1 960 (2 369*) kontroli miejsc zagrożonych przestępczością, 

 183 (78*) kontrole obiektów i mieszkań pod kątem włamań, 

 1 396 (913*) kontroli samochodowych parkingów osiedlowych, 

 137 (24*) kontroli pod kątem kradzieży mienia osobistego. 

 W związku z zagrożeniami dotyczącymi handlu narkotykami i „dopalaczami” strażnicy miejscy 

dokonali: 

➢ 2 285 (4 008*) kontroli miejsc koncentracji i przebywania młodzieży, 

➢ 410 (178*) kontroli miejsc gromadzenia się subkultur młodzieżowych, 

➢ 181 (377*) kontroli szkół pod kątem rozprowadzania substancji niedozwolonych. 

 

 Współpraca ze szkołami itp. placówkami wychowawczymi w zakresie działalności 

profilaktycznej: 

 

Liczba szkół/placówek Liczba uczestników 

9(19*) 946(1 068*) 

 

Prowadzenie prelekcji i spotkań z młodzieżą w szkołach i placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych w zakresie szkodliwości zażywania środków  narkotykowych, „dopalaczy” oraz 

odpowiedzialności prawnej. 

 

Działania te realizowano głównie w formie prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej 

nieletnich wynikającej z faktu zażywania lub posiadania środków narkotykowych, w tym „dopalaczy” 

oraz uświadamiania młodzieży skutków zażywania ww. środków. Strażnicy wyjaśniają przy tym ich 

złożoność, oddziaływanie na organizm ludzki,  zwłaszcza w zakresie chemicznej regulacji uczuć. 

W zajęciach bardzo ważną rolę odgrywa udział przewodnika psa do wykrywania narkotyków. 

Jako ekspert instytucjonalny może przybliżyć młodzieży realny przebieg interwencji  wobec osób 

handlujących narkotykami lub będących pod wpływem narkotyków.  Opis działań z udziałem 

wyszkolonego psa zawsze mocno skupia uwagę słuchaczy i wywołuje ich zainteresowanie. 

W prelekcjach wykorzystywano filmy m.in. z kampanii społecznych oraz slajdy obrazujące zagrożenia 

jakie wiążą się z wszystkimi rodzajami substancji psychoaktywnych. 

 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

6 (11*) 420 (614*) 

 

W ramach realizacji zadań prewencyjno-wychowawczych, dotyczącego zagrożeń 

patologicznych występujących wśród młodzieży i dzieci, z uwzględnieniem subkultur i sekt oraz 

przemocy w rodzinie, Straż Miejska, w ramach współpracy ze Stowarzyszaniem Pomocy Dzieciom 
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„Skrawek Nieba” w Częstochowie, realizowała m.in.  konsultacje dla rodziców/dzieci zagrożonych 

przemocą, propagowała adresy i punkty wsparcia dla osób doświadczających przemocy w swoim 

środowisku. Straż Miejska   w Częstochowie prowadziła także prelekcje w szkołach pt: ”Przemoc 

i agresja w szkole  i poza nią”. 

 

Liczba godzin Liczba uczestników 

5 (8*) 267(596*) 

 

 

 W ramach zadań związanych z zagrożeniami wynikającymi ze spożywania napojów 

alkoholowych przez dorosłych i nieletnich oraz zagrożeń związanych z agresją, zakłócaniem porządku 

publicznego przez grupy młodzieży, strażnicy miejscy przeprowadzili: 

 9 825 (7 896*) kontroli miejsc stałego spożywania napojów alkoholowych, 

 184 (91*) kontrole placówek handlowych w zakresie podawania i sprzedaży napojów 

alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym, 

 7 439 (5 790*) kontroli miejsc gdzie dochodzi do częstego zakłócania porządku publicznego, 

 1 236 (1 124*)  kontroli porządkowe stanu obiektów, nieruchomości, placów itp., 

 1 087 (794*) kontroli porządkowe stanu dróg i chodników, 

 236 (197*) kontroli stanu technicznego placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych, 

 977 (1 217*)  kontroli rejonów powstawania „dzikich wysypisk”, 

 494 (837*)  kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania odpadów, zawierania umów 

na wywóz z wyspecjalizowanymi podmiotami, 

 1 787 (2 183*)  kontroli rejonów najczęstszego wyprowadzania zwierząt, 

 11 (35*) kontroli właścicieli lokali gastronomicznych, pod kątem przepisów porządkowych, 

sanitarnych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

 W ramach realizacji celu przeciwdziałania spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach 

niedozwolonych, strażnicy miejscy nałożyli 1 513 (1 023*) mandatów karnych, w 4 059 (1 015*) 

przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia oraz w 27 (33*)  

przypadkach wszczęto postępowanie zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. 

Ponadto 1 178 (1 121*)  osób umieszczono w izbie wytrzeźwień lub dowieziono do miejsca 

zamieszkania. 

Wobec osób zakłócających porządek publiczny strażnicy miejscy zastosowali 165 (184*) razy 

postępowanie mandatowe, w 759 (483*) przypadkach zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego w formie pouczenia oraz w 8 (8*) przypadkach wszczęto postępowanie zmierzające 

do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. 

Wobec nietrzeźwych nieletnich strażnicy miejscy ujęli 15 (20*) nieletnich będących pod 

wpływem alkoholu.  Sprawy zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. 

 W zakresie poprawy estetyki, czystości i porządku, a w szczególności likwidacji „dzikich 

wysypisk” odpadów, strażnicy miejscy podjęli łącznie 3 847 (1 138*) interwencji, w 469 (128*) 

przypadkach zastosowali postępowanie mandatowe, w 3 363 (1 005*) przypadkach środek 

oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia oraz w 15 (5*) przypadkach wszczęto 

postępowanie zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. Warto dodać, iż w  2021 roku 



(*) dane porównawcze za rok 2020 r.       
8  

strażnicy zostali doposażeni w przenośne kamery typu fotopułapka, które były wykorzystywane do obserwacji 

miejsc narażonych na wyrzucanie odpadów, celem wyeliminowania powstawania „dzikich wysypisk”. 

W zakresie dbałości o czystość i porządek na osiedlach, ulicach, placach strażnicy miejscy zastosowali 

469 (544*) razy postępowanie mandatowe, w 2 973 (3 630*) przypadkach zastosowano środek 

oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia oraz w 7 (12*) przypadkach wszczęto 

postępowanie zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. Wobec osób, które nie 

wywiązywały się z obowiązku utrzymywania zwierząt domowych w sposób nie powodujący zagrożenia, 

ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku lub innych 

uciążliwości dla ludzi i okolicznych mieszkańców 37 (42*) razy zastosowano postępowanie mandatowe, 

w 204 (17*) przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia oraz 

w 1 (3*) przypadku wszczęto postępowanie zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. 

 

 Prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach - w ramach spotkań profilaktycznych oraz 

prelekcji szkolnych realizowano działania uświadamiające nieletnich o skutkach uzależnienia 

z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnych (obrazy, filmy, spoty z kampanii społecznych w tym 

niepolskich). Podkreślano specyfikę etapów uzależnienia się od alkoholu ze szczególnym 

uwzględnieniem fizycznej dewastacji organizmu i głębokich zmian w uczuciowości wyższej 

(wg Biliklewicza to m.in.; przyjaźń, uczucia patriotyczne, społeczne, estetyczno-artystyczne, 

wstydliwość, zamiłowanie do czystości i ładu, uczucia moralne, religijne, poczucie wzniosłości, radość 

twórcza, poczucie obowiązku, uczucie krzywdy moralnej, współczucie) kończących się utratą więzi 

rodzinnych i degradacją osobowości. Poruszano kwestie stereotypów myślowych związanych 

z uzależnieniem się od alkoholu. W powszechnej opinii oznaką uzależnienia się od alkoholu jest picie 

kończące się utratą przytomności. Częściej jednak picie małych ilości alkoholu np. 1-2 butelek piwa 

codziennie kończy się uzależnieniem. Podkreślano, że choć alkohol w małych ilościach działa 

pobudzająco to zawsze długotrwałe picie alkoholu kończy się obniżeniem nastroju. Zawsze też takiemu 

piciu towarzyszą smutek, złość lub przykre emocje oddziaływające na ludzi z którymi alkoholik się 

spotyka (depresyjne działanie alkoholu). Zajęcia podkreślały także naturalne mechanizmy chroniące 

ludzi przed uzależnieniem od alkoholu, takie jak sport i rekreacja, przynależność do pozytywnych grup, 

podtrzymywanie właściwych więzi z rodzicami/opiekunami, praktyki religijne, rozwijanie pasji/hobby 

i zainteresowań. 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

7 (10*) 490 (535*) 

 

 

 Uczestnictwo w kampaniach społecznych i medialnych oddziaływających na określone 

grupy społeczne – „Prowadzę jestem trzeźwy”. 

 Ze względu na specyfikę prawną - większość nieletnich w Polsce nie posiada uprawnień do 

kierowania pojazdami innymi niż rowery, motorowery (bardzo rzadko nieletni posiadają prawo jazdy 

kategorii A1) poruszano zagadnienie nietrzeźwych uczestników ruchu w kontekście odpowiedzialności 

prawnej dorosłych oraz nieletnich prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu bez wymaganych 

uprawnień (zbieg wykroczeń, przestępstw lub przestępstwa z wykroczeniem z art. 94 § 1 Kodeksu 

Wykroczeń). Tematykę te realizowano w okresie wakacyjnym, kiedy jak wynika z badań młodzież 
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najczęściej sięga po alkohol, podejmując przy tym ryzykowne i niebezpieczne zachowania w tym m.in.  

prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. 

 

 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

3 (10*) 150 (566*) 

 

 Edukacja prawna dzieci i młodzieży w zakresie czynów karalnych – Edukacja prawna 

obywateli w tym nieletnich jest składową praktycznie każdej interwencji podejmowanych przez 

strażników. Jest to też najczęściej poruszana tematyka spotkań z młodzieżą realizowana poprzez 

prelekcje szkolne, spotkania, rozmowy wychowawcze itp.  W szkołach i placówkach opieki pozaszkolnej 

strażnicy poruszają zagadnienia najpowszechniejszych czynów  karalnych z podziałem na wykroczenia 

i przestępstwa (kradzieże zwykłe i kwalifikowane, rozboje, oszustwa, bójki i pobicia, przestępstwa 

narkotykowe, groźby karalne, fałszywe alarmowanie, niszczenie mienia, czyny chuligańskie, 

przestępstwa z użyciem Internetu, przestępstwa i wykroczenia drogowe itd). Prezentowany materiał 

w postaci slajdów obrazuje m.in. zjawisko rozmycia odpowiedzialności w grupie oraz charakterystyczne 

cechy występowania zjawiska (działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków, działania w porze nocnej 

lub w grupie destrukcyjnej). W czasie prezentacji posługiwano się materiałami pochodzącymi z nagrań 

monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy. 

 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

15 (9*) 946 (480*) 

 

 

 W ramach realizacji zadań związanych z wypadkami drogowymi, w tym także z udziałem 

pieszych i rowerzystów Straż Miejska przeprowadziła: 

➢  785 (764*) kontroli miejsc niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, 

➢  3 662 (2 786*)  kontrole miejsc niebezpiecznych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym 

przez kierowców, 

➢  138 (161*) kontroli rowerzystów w zakresie przestrzegania prawa o ruchu drogowym. 

W ramach zmniejszenia udziału pieszych i rowerzystów w wypadkach drogowych Straż Miejska 

przeprowadziła 20 (40*) działań pod kryptonimem „Pieszy” i „Rower” w wytypowanych miejscach 

niebezpiecznych (podjęto 78 (197*)  interwencji). 

W związku z typowaniem miejsc niebezpiecznych, w których istnieje największe zagrożenie 

dla pieszych i rowerzystów oraz w których piesi i rowerzyści stwarzają największe zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wg programu 2021 

– 2023 r., jak również miejsc i dni, gdzie nietrzeźwi kierowcy stwarzają największe zagrożenie, strażnicy 

miejscy przeprowadzili 785 (764*) kontroli miejsc niebezpiecznych. 

Reasumując, wobec uczestników ruchu lub innych osób znajdujących się na drodze publicznej, 

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także wobec właścicieli lub posiadaczy pojazdów, którzy 

wykraczali przeciwko przepisom bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji, zastosowano 868 (726*)  

razy postępowanie mandatowe, w 3 626 (3 614*) przypadkach zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego w formie pouczenia oraz w 27 (20*) przypadkach wszczęto postępowanie zmierzające 
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do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. Wobec osób nie stosujących się do znaku lub sygnału 

drogowego strażnicy miejscy zastosowali 590 (457*)  razy postępowanie mandatowe, w 1 996 (1 876*)  

przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia oraz w 20 (13*)  

przypadkach wszczęto postępowanie zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia przez sąd. 

Ponadto założono 1 591 (1 492*)  blokad na koła pojazdów, które były pozostawiane w miejscach 

zabronionych. 

 

 W zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, w ramach spotkań prowadzonych 

we wszystkich typach szkół i palcówek opieki pozaszkolnej realizowane były zagadnienia szeroko 

pojętego bezpieczeństwa na drodze pod zbiorczym tytułem „Bądź bezpieczny na drodze”. 

W spotkaniach wykorzystano slajdy oraz filmy m.in. z kampanii społecznych i własnych 

anonimizowanych zapisów zdarzeń z monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy w ramach tematyki 

pt. „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”. Prezentowano zarówno przepisy prawa o ruchu 

drogowym, zasady bezpiecznego korzystania z drogi, chodnika, pobocza jak i sytuacje w których należy 

zachować szczególną ostrożność (np. przejścia dla pieszych). 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

11 (8*) 552 (319*) 

 

 Działalność edukacyjna w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

w zakresie eliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników jest od 2021r. realizowana 

jako integralna część wszystkich spotkań z młodzieżą szkolną w ramach kampanii ogólnopolskiej; 

"Reagujesz nie akceptujesz" (art. 304 par. 1 KPK). Zagadnienie jest zawsze poruszane w ramach 

szeroko pojętej tematyki przeciwdziałania uzależnieniom, bezpieczeństwa na drodze oraz 

odpowiedzialności prawnej za czyny karalne. 

 

Liczba spotkań Liczba uczestników 

11 (8*) 552 (439*) 

 

 

 W ramach realizacji zadań związanych z zagrożeniami kryzysowymi, Straż Miejska 

w Częstochowie utrzymuje w stałej gotowości do rozwinięcia system Stałego Dyżuru, według 

wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 782/2012 Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie 

organizacji i uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania 

systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta Częstochowy.   

 1 szkolenie 

 W dniu 25.11.2021 r.  uczestniczono w ćwiczebnym treningu Stałego Dyżuru – Trening SSD  

pk „KLARUS 2021” 

 Straż Miejska realizowała na bieżąco stałe zadania dotyczące kontroli wałów 

przeciwpowodziowych w ramach Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2920/10 z dnia 

15 listopada 2010 r. w zakresie działań Wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, służb, inspekcji 

i instytucji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Kontrole te przeprowadzane były okresowo. 

 

Monitoring Wizyjny Miasta Częstochowy 
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   Dane statystyczne 

  Z uwagi na wynikającą z pandemii SARS-COV-2 kontynuację obostrzeń i reglamentacji 

w korzystaniu z przestrzeni publicznej  zmniejszeniu  uległa aktywność obywateli w przestrzeni 

publicznej. Orientacja zespołu operatorów na zagadnienia związane z nadzorem nad przestrzeganiem 

w przestrzeni publicznej ograniczeń wynikających z kwarantanny nie wykazała drastycznych, 

niepokojących przypadków naruszenia reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie miasta. 

 W okresie sprawozdawczym operatorzy systemu monitoringu wizyjnego miasta przekazali 

ogółem 748 (860*) informacji dla służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, które były 

zrealizowane przez następujące instytucje: 

➢ Straż Miejską, 

➢ Policję, 

➢ Pogotowie Ratunkowe, 

➢ Państwową Straż Pożarną. 

 

 Tabela 1. Ogólne zestawienie informacji przekazanych przez operatorów 

lp Nazwa Instytucji Liczba 

zgłoszeń 

2021r. 

Liczba 

zgłoszeń  

2020r. 

Uwagi 

1 Komenda Miejska Policji   w Częstochowie 61 55 wzrost 

2 Straż Miejska w Częstochowie 649 755 spadek 

3 Pogotowie Ratunkowe (CPR) 28 45 spadek 

4 Państwowa Straż Pożarna 10 5 wzrost 

5 Straż Ochrony Kolei 0 0 bez zmian 

6 Centrum Kryzysowe 0 0 bez zmian 

Łącznie 748 860 spadek 

 

 Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano 

510 (391*) razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia 

lub przestępstwa przez: 

 lokalne jednostki Policji – 509 (391*), 

 Straż Miejska - 1 

 W ramach współpracy Policji ze Strażami Gminnymi – operatorzy Straży Miejskiej 

w Częstochowie w ramach działań prewencyjnych prowadzonych przez jednostki Komendy Miejskiej 
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Policji - prowadzili obserwacje ukierunkowane na wykrywanie naruszeń porządku publicznego 

w przestrzeni publicznej pod kątem przestrzegania nakazów i zakazów sanitarnych. 

 W trakcie całodobowego dozoru obrazu z kamer operatorzy dokonywali wstępnej kwalifikacji 

zaobserwowanych incydentów i na bieżąco prowadzili wymianę informacji z dyżurnym Straży Miejskiej, 

jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego przekazując informacje dotyczące: 

 Tabela 2. Wstępna klasyfikacja zdarzeń ujawnianych przez operatorów 

lp Rodzaj zdarzenia Liczba 

zgłoszeń 

2021r. 

Liczba 

zgłoszeń 

2020r. 

Uwagi 

1 Ujawnienie osoby leżącej 304 437 spadek 

2 Inne (uwagi komunalne, Akcja Zima , zwierzęta, 

itp.) 

115 154 spadek 

3 Zakłócenia porządku publicznego 78 87 spadek 

4 Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 

wbrew ograniczeniom 

6 5 wzrost 

5 Podejrzenie kradzieży lub niszczenie mienia 44 41 wzrost 

6 Zdarzenia w ruchu drogowym (m.in. kolizje, 

wypadki) 

48 53 spadek 

7 Zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki, 

pobicia) 

10 6 wzrost 

8 Nieuprawnione umieszczanie plakatów 

przypadków, 

1 3 spadek 

9 Awarie infrastruktury 74 69 wzrost 

10 Pożary i miejscowe zagrożenia 11 5 wzrost 

Łącznie 748 860 spadek 

  

 Pozyskiwane dzięki systemowi monitoringu informacje stanowią pomocnicze źródło wiedzy 

o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania poszczególnych podmiotów. Podejmowane działania 

realizowane są poprzez bezpośrednie zadaniowanie służb interwencyjnych lub poprzez wykorzystanie 

istniejących zapisów, jako materiału do dalszych postępowań wyjaśniających. 

 W trakcie całodobowego dozoru jednostkom Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w 2021 

roku przekazano 61 (55*) informacji o ujawnionych zdarzeniach na terenie miasta, które zostały 

przekazane do realizacji przez komisariaty Policji, na terenie których doszło do zdarzenia. 



(*) dane porównawcze za rok 2020 r.       
13  

 Tabela 3 Zestawienie ilości informacji przekazanych wg właściwości lokalnym  
jednostkom Policji 

lp Nazwa komórki współpracującej Liczba 

zgłoszeń  

2021r. 

Liczba 

zgłoszeń 

2020r. 

Uwagi 

1 Komenda Miejska Policji w Częstochowie 43 35 wzrost 

2 I Komisariat Policji: ul. ks. J. Popiełuszki 5 4 13 spadek 

3 II Komisariat Policji: ul. Bór 14 2 1 wzrost 

4 III Komisariat Policji:ul. Kiedrzyńska 98 1 0 wzrost 

5 IV Komisariat Policji: ul. Kopernika 38 9 5 wzrost 

6 VI Komisariat Policji: ul. Łukasińskiego 26 1 1 bez zmian 

Łącznie 61 55 wzrost 

 

     Personel 

 Na dzień 31.12.2021 r. zatrudniony przez Straż Miejską zespół operatorów Miejskiego 

Monitoringu Wizyjnego liczył  22 osoby :   

➢ funkcjonariusz Straży Miejskiej (kierownik) – 1, 

➢ pracownik techniczny (informatyk) – 1, 

➢ operatorzy (pracownicy cywilni) – 20. 

 Obserwacja obrazu z kamer odbywa się w systemie 3 zmianowym. Na każdej zmianie funkcję 

koordynatora pełnią starsi operatorzy posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na 

stanowisku operatora monitoringu wizyjnego. Odpowiadają oni za bezpośredni kontakt ze służbami 

dyżurnymi jednostek współpracujących, dokonują dodatkowej weryfikacji zdarzeń przed bezpośrednim 

przekazaniem ich do jednostek współpracujących. 

 

    Infrastruktura 

 Na dzień 31.12.2021 roku w skład systemu monitoringu miasta wchodziły 102 punkty 

kamerowe w których zainstalowane zostało 122 urządzeń (kamer) tj. 

 kamer szybkoobrotowych – 97 

 kamer stało pozycyjnych – 25 

 

 Ogółem z zainstalowanych urządzeń pozyskiwane są 182 obrazy (zapisywane na macierzy 

dyskowej oraz prezentowane na stanowiskach operatorskich) z miejsc publicznych objętych dozorem 

kamer. 
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             W chwili obecnej obszar objęty dozorem kamer miejskiego monitoringu znajduje się na terenie 

odpowiedzialności służbowej: 

 I Komisariat Policji przy ul. ks. J.Popiełuszki 5 ; 

 II Komisariat Policji przy ul. Bór 14; 

 III Komisariat Policji przy ul.  Kiedrzyńska 98; 

 IV Komisariat Policji przy ul. Kopernika 38; 

 V Komisariat Policji przy ul. Czecha 28 

 VI Komisariat Policji przy ul. Łukasińskiego 26. 

 Z uwagi na ilości obsługiwanych urządzeń i obrazów na dzień 31.12.2021 r. na potrzeby obsługi 

obrazu zdarzeń z miejsc publicznych przeznaczono: 

 6 podwójnych stanowisk operatorskich zlokalizowanych w Centrum Obsługi Monitoringu, 

 2 samodzielne stanowiska operatorskie zlokalizowane w pomieszczeniach: oficera dyżurnego 

Komendy Miejskiej Policji oraz  w pomieszczeniu Wydziału Kryminalnego KMP Częstochowa, 

 1 stanowisko podglądowe zlokalizowane w pomieszczeniu dyżurnego Straży Miejskiej, 

 6 stanowisk podglądowych w pomieszczeniach dyżurnych I, II, III, IV, V, VI Komisariatów Policji 

w Częstochowie. 

 Dodatkowo  do weryfikacji poprawności gromadzenia odpadów w wyznaczonych miejscach 

oraz przeciwdziałania zjawisku powstawania dzikich wysypisk śmieci  Straż Miejska w Częstochowie 

wykorzystuje 5 szt przenośnych autonomicznych foto urządzeń  (tzw. kamery fotopułapki). 

 

Ocena wpływu monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w obszarze objętym dozorem kamer.    

 W oparciu o powyższe zestawienia należy zauważyć dwa kierunki zmian. W zakresie 

prewencyjnego oddziaływania systemu w przestrzeni publicznej zmniejsza się ogólna ilość ujawnionych 

obserwacji i zgłoszeń. Wpływ na to mieć może zarówno mniejsza aktywność osób w przestrzeni 

publicznej jak i zwiększająca się ilość obrazów prezentowanych na stanowiskach operatorskich będąca 

konsekwencją zwiększania ilości kamer. W tym zakresie pojawia się potrzeba poszukiwania 

mechanizmów wsparcia pracy operatorów ze strony zaawansowanych technologii informatycznych  

oraz równorzędnie monitorowanie możliwości interwencyjnych ogniw patrolowych. Sukcesywnie 

Zwiększa się natomiast zapotrzebowanie na zapis archiwalny z kamer z przeznaczeniem na materiał 

dowodowy (510 zdarzeń) w ramach prowadzonych przez Policję postępowań. W tym zakresie istotnym 

ograniczeniem staje się czasochłonny proces wymiany informacji pomiędzy systemem monitoringu 

wizyjnego a wnioskującymi podmiotami.  Nie ulega jednak wątpliwości, że w zakresie dowodowym 

istniejące zapisy w znaczącej mierze stanowią istotne źródło informacji niezbędnych w procesie 

wykrywczym. 

 

Wykaz działań strażników miejskich 

wobec osób niestosujących się do okresowych zakazów i zaleceń służb sanitarnych, 
obowiązujących podczas stanu epidemii COVID-19 

w okresie od 1.01.2021 - 31.12.2021 r. 
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L.p. Rodzaj zakazu Liczba 
mandatów 

Łączna kwota 
mandatów 

Pouczenie Wniosek do 
sądu 

1 art. 116 § 1a KW (brak 
maseczki) 

524 36 540 3 991 39 

2 art. 116 § 1a KW (obiekty 
handlowe) 

89 3 600 191 4 

3 art. 116 § 1a KW 
(gromadzenie się osób) 

59 2 050 254 1 

4 art. 116 § 1a KW (transport 
zbiorowy) 

3 300 10 0 

 

 

 

 Informowanie społeczności lokalnej – współpraca z prasą, radiem, tv,  itp. 

 

  W 2021 roku realizując obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o strażach gminnych – 

odnotowano w lokalnej prasie 704 (1210*) informacje o wydarzeniach, interwencjach, komunikatach 

i działaniach prewencyjnych realizowanych przez częstochowską Straż Miejską. 

 Przedstawiciele Straży Miejskiej udzielili w 2021 roku 96 (204*) wywiadów radiowych i TV 

(84 dla radia i 12 dla tv) poświęconych tematyce realizacji zadań określonych w ustawie o strażach 

gminnych. W ramach w/w działań za pośrednictwem lokalnych mediów informowano również 

społeczność lokalną o zagrożeniach i dopuszczalnych sposobach przeciwdziałania takim sytuacjom. 

 Łącznie w 2021 roku było wyemitowanych 800 (1414*) informacji w lokalnej prasie, radu i tv. 

  Za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Straży Miejskiej w Częstochowie 

(www.sm.czestochowa.pl) na bieżąco informowano mieszkańców o efektach pracy strażników miejskich, 

realizowanych zadaniach lub zaistniałych wydarzeniach. 

 W 2021 roku opublikowano za pośrednictwem strony internetowej 280 (373*) informacji.   

  

  

http://www.sm.czestochowa.pl/


(*) dane porównawcze za rok 2020 r.       
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 W 2021 roku zatrudnienie w Straży  Miejskiej wynosiło: 

 wg stanu na dzień 01 stycznia – 108 (101*) osób, 

 wg stanu na dzień 31 grudnia – 114 (108*) osób. 

 

 Powiatowy Urząd Pracy sfinansował koszt szkolenia podstawowego dla 8 (6*) nowo 

zatrudnionych aplikantów, łącznie w wysokości ok. 25 600 zł (18 000*) jednocześnie wypłacając 

im dodatki szkoleniowe w okresie 31 dniowego odbywania szkolenia podstawowego dla strażników 

miejskich, które skutkowały oszczędnością w wydatkach Straży na wynagrodzeniach pracowniczych 

w wysokości około 28 560 zł (24 800 zł). W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

zatrudniono 6 (0*) bezrobotnych osób w ramach robót publicznych w Referacie ds. Obsługi Monitoringu 

Wizyjnego Miasta Częstochowy. Tytułem zatrudnienia tych osób uzyskano z Powiatowego Urzędu 

Pracy refundację wynagrodzeń w wysokości 70 842,09 zł (8 212,40* zł) 

 

 Wyniki działań Straży za 2021 r. w ramach prowadzonego przez Straż Miejską 

w Częstochowie Biura Rzeczy Znalezionych. 

 

 Do prowadzonego przez Straż Miejską w Częstochowie na mocy umowy z dnia 29.12.2004 r. o 

nr Or.IV.0719-1/05 zawartej z Prezydentem Miasta Częstochowy a począwszy od dnia 17.10.2015 r. na 

mocy Uchwały Nr 167.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r., Biura Rzeczy 

Znalezionych w 2021 r. przyjęto 57 (24*) depozytów, w tym m.in. 26 (12*) telefonów komórkowych, 5 

(3*) portfeli, 7 (2*) par kluczy (w tym kluczyki do samochodów). Odmówiono przyjęcia 4 (1*) przedmiotów 

z uwagi iż nie spełniały przesłanek do przyjęcia depozytu określonych w ustawie o rzeczach 

znalezionych. 7 (3*) spośród przyjętych depozytów udało się zwrócić właścicielom zagubionych rzeczy. 

 Za pośrednictwem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Częstochowie w 2021 r. do Biura 

przekazano 5 (8*) tablic rejestracyjnych. Wszystkie tablice zostały zwrócone do właściwych Wydziałów 

Komunikacji. 

 Do właściwych instytucji odpowiedzialnych za wydanie danych dokumentów zwrócono również 

odnalezione przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Częstochowie bądź odnalezione przez 

mieszkańców miasta i przekazane funkcjonariuszom dokumenty 21 (17*) osób, w tym dowody osobiste, 

prawa jazdy, karty Narodowego Funduszu Zdrowia, karty bankomatowe, bilety miesięczne MPK itp. 

Osoby na nazwiska, których wydano złożone do Biura Rzeczy Znalezionych dokumenty zostały w miarę 

możliwości poinformowane pisemnie o przekazaniu w/w dokumentów do właściwych instytucji. 

 


