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Szanowni Państwo,

Straż Miejska w Gdańsku od lat podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do poprawy ładu i porządku 
publicznego w naszym mieście. Z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej otwarci, transparentni, spraw-
ni, skuteczni i bliżsi mieszkańcom. Codzienna współpraca z Państwem przynosi wymierne rezultaty,  
a nasze zaangażowanie - choć czasami odbierane jako nadmiernie uciążliwe - jest wyrazem troski o dobro 
wspólne oraz odpowiedzialnym rozumieniem naszej służebności wobec mieszkańców.  

Niniejszy raport przedstawia pracę i starania naszego zespołu. Informujemy w nim o konkretnych dzia-
łaniach  podejmowanych w trosce o zapewnienie ładu i porządku w skali nie tylko miasta, ale i dzielnicy.

W roku 2017 za Państwa sugestią skoncentrowaliśmy się na egzekwowaniu przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego na Starym i Głównym Mieście, sprawnym uprzątnięciu przez jednostki miejskie 
zanieczyszczonych terenów, zwalczaniu procederu spalania odpadów oraz na zapewnieniu porządku 
publicznego podczas sezonu letniego. 

Działania przeprowadzone przy współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Gdańskim Zarządem 
Nieruchomości Komunalnych, Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego, Wydziałem Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, Policją oraz wieloma innych instytucji, przyniosły satysfakcjonujące efekty,  
na bazie których chcemy dalej służyć mieszkańcom.

Zachęcając Państwa do lektury raportu, chciałbym podziękować wszystkim za pracę, oddanie i zaan-
gażowanie na rzecz naszego pięknego miasta. 

Z wyrazami szacunku, 
Leszek Walczak 

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
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1. Informacje ogólne

Straż Miejska w Gdańsku została powołana na 
mocy Uchwały nr XXXII/179/91 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 24 września 1991 roku. Swo-
ją działalność rozpoczęła kilka dni później,  
30 września 1991 roku, zatrudniając 35 osób. 
Obecnie jednostka zatrudnia 316 osób. Jej 
główna siedziba mieści się przy ul. Elbląskiej 
54/60 w Gdańsku. 

Formacja pełni obowiązki, które określa Ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. 
Do jej zadań należą między innymi:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych, 
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu 

drogowego, 
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami 

w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do pogo-

towia socjalnego,
 • inicjowanie i udział w działaniach, których 

celem jest zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom krymi-
nogennym.  

Dodatkowe zadania Straży Miejskiej w Gdańsku 
określają przepisy uchwalone przez Radę Miasta 
Gdańska w aktach prawa miejscowego ze szczegól-
nym uwzględnieniem Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Gdańska. Aktem 
prawnym, który reguluje działalność Straży Miejskiej 
w Gdańsku, jest Uchwała nr XXX/808/16 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 27 października 2016 roku. 

Wybrane pozycje ze statystyki Straży Miejskiej 
w Gdańsku za 2017 rok:
 • 59 144 interwencje
 • 22 874 pouczenia
 • 32 009 mandatów karnych na kwotę 2  426 

760 zł
 • 1027 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego
 • 1543 osoby odwiezione do pogotowia socjalne-

go, miejsca zamieszkania lub przekazane policji
 • 692 dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym 396 

usuniętych z drogi
 • 78 nieużytkowanych pojazdów usuniętych 

z drogi
 • 2253 kontrole miejsc przebywania osób bez-

domnych 

Straż Miejska 
w Gdańsku
ul. Elbląska 54/60

80-724 Gdańsk

tel: +48 58 301 30 11

fax: +48 58 346 28 11

strazmiejska@sm.gda.pl

www.strazmiejska.gda.pl
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Stanowiska samodzielne: 
- ds. imprez masowych 
- ds. ruchu drogowego 

Stanowiska samodzielne: 
- radcy prawni 
- ds. analiz i kontroli 
- ds. skarg 
- ds. koordynacji i obsługi     
aaaasekretariatu 
- ds. kontaktu z mediami 
- ds. BHP i PPOŻ 
- ds. IN i OC 
- psycholog 

Zastępca 
ds. Operacyjnych 

Referat Kadr 

Referat 
Administracyjno- 

Gospodarczy 

Referat 
Finansowo- 
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Zastępca 
ds. Prewencji 

Komendant 

Referat 
Organizacji 

Struktura Straży Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku:

Nowością w 2017 roku były przeprowadzone 
pod koniec lutego we współpracy z Wydziałem 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku kon-
trole instalacji grzewczych pod kątem spalania 
w nich odpadów, połączone z pobieraniem pró-
bek popiołu. W siedmiu przypadkach na dziesięć 
laboratoryjna analiza wykazała, że w piecach 
oprócz legalnego opału spalano także substan-
cje niebezpieczne dla środowiska. Straż miejska 
skierowała do sądu siedem wniosków o ukaranie. 
Każdy ze sprawców zanieczyszczania powietrza 
został ukarany grzywną. 
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2. Zatrudnienie i szkolenia

środki trwałe oraz wartości niematerialne w praktyce 
funkcjonowania jednostek sektora finansów publicz-
nych po zmianie rozporządzenia, Kadry 2017, czas 
pracy 2018 oraz zmiany w przepisach kadrowych, 
akta osobowe pracowników 2017, lista płac 2017, 
Symfonia - kadry i płace – warsztaty praktyczne, 
korekty dokumentów płacowych i konsekwencje dla 
rozliczeń z ZUS i US).

 • Szkolenia dla kadry kierowniczej
(tematy: prawo pracy, warsztaty z planowania i kon-
troli zarządczej, Agile Leadership, budowa zespołu 
i współpraca, zasady udostępniania i odmowy udo-
stępniania informacji publicznej, szkolenie z zakresu 
kierowania zespołem pracowniczym dla młodej stażem 
kadry kierowniczej).

 • Zajęcia doskonalące z taktyki i techniki 
podejmowania interwencji
(organizowane przez Komendę Miejską Policji 
w Gdańsku dla stałej, 10-osobowej grupy z Referatu 
Interwencyjnego). 

 • Szkolenia podstawowe dla strażnika gmin-
nego/miejskiego
(trzy szkolenia dla 17 aplikantów). 

 • Konferencja szkoleniowa dla kadry kierow-
niczej Straży Miejskiej w Gdańsku, Straży 
Miejskich z Miast Unii Metropolii Polskich 
i Straży Miejskich (Gminnych) Wojewódz-
twa Pomorskiego w zakresie kadrowo-
-szkoleniowym 
(spotkanie w dniach 25-27 maja 2017 r.; wśród 
uczestników komendanci i pracownicy kadr z 10 
straży miejskich: z Białegostoku, Katowic, Kielc, Kra-
kowa, Lublina, Torunia, Poznania, Szczecina, Chojnic 
i Rumi). 

Wśród priorytetowych zadań Referatu Kadr 
na 2018 rok są działania na rzecz zapewnie-
nia i utrzymania minimalnego poziomu za-
trudnienia pracowników w stosunku do liczby 
posiadanych etatów (plan na koniec roku - co 
najmniej 94%). Wymaga to systematycznego 
prowadzenia kolejnych naborów kandydatów 
do pracy. W celu zapewnienia właściwego 
poziomu kwalifikacji już zatrudnionych osób, 
jak co roku zrealizowane będą szkolenia 
doskonalące dla pracowników (dwa cykle: 
wiosenny i jesienny). Na listopad zaplano-
wano przeprowadzenie procesu corocznych 
ocen pracy wszystkich pracowników Straży 
Miejskiej w Gdańsku. 

31 grudnia 2017 roku w Straży Miejskiej 
w Gdańsku zatrudnionych było 316 osób 
(314,25 etatów), w tym: 247 strażników oraz 69 
pracowników na stanowiskach urzędniczych, 
pomocniczych i obsługi. 98 osób to kobiety 
(31%), a 218 - mężczyźni (69%). Średnia wieku 
pracowników wynosi 44 lata (w przypadku 
kobiet - 40 lat, mężczyzn - 44,5).

W 2017 roku przeprowadzono 5 naborów do 
pracy na różne stanowiska. Zatrudniono 21 osób, 
w tym 19 strażników. W tym czasie ze strażą 
z różnych przyczyn rozstały się 22 osoby, w tym 
21 strażników. 2 pracowników przeszło na eme-
ryturę, 16 odeszło do policji.

Sprawy związane z zatrudnieniem oraz kontrolą 
dyscypliny pracy należą do zadań Referatu Kadr. 
W jego kompetencjach jest także organizacja 
szkoleń pracowników. 

W opisywanym okresie zrealizowano 35 szkoleń 
(31 przez podmioty zewnętrzne, 4 przez własnych 
specjalistów).
 • Szkolenia doskonalące

 — 8 szkoleń dla 187 uczestników w marcu 
i kwietniu 2017 r. (tematy: ratownictwo tech-
niczne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia na 
drodze, pierwsza pomoc przedmedyczna, etyka 
pracy i kultura komunikacji - standardy etyczne 
w relacjach ze współpracownikami oraz miesz-
kańcami, zagadnienia z Vademecum Strażnika 
Miejskiego, ochrona danych osobowych i OC),

 — 12 szkoleń dla 200 uczestników w paździer-
niku 2017 r. ( Tematy: rozwój umiejętności 
prowadzenia rozmowy z mieszkańcem, zmiany 
w Regulaminie Pracy w zakresie udzielania 
urlopów wypoczynkowych na żądanie oraz 
inne zagadnienia dotyczące stosunku pra-
cy, budowanie zespołu i rozwój umiejętno-
ści współpracy oraz komunikacji w grupie). 

 • Szkolenia specjalistyczne
dla strażników i pracowników, w których uczestni-
czyło 166 osób (wśród tematów: prowadzenie czyn-
ności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 
techniki i taktyka przesłuchań świadka w sprawach 
o wykroczenia, przemoc rówieśnicza - jak rozmawiać 
z dziećmi o przemocy, wielokulturowość i różnice 
międzykulturowe, kurs pierwszej pomocy oraz ra-
townika wodnego, kurs sternika motorowodnego, 

Kierownik  

Referatu Kadr:  

Marek Sawicki
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon:  

58 301 30 11  

wew. 129
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3. Baza materialna

Straż Miejska w Gdańsku dysponuje 30 samocho-
dami służbowymi. W swoich zasobach ma także: 
6 motocykli, 6 motorowerów, 19 rowerów oraz  
1 łódź motorową. 

Zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem, 
utrzymanie w stałej gotowości do pracy środków 
transportu i środków łączności, administrowanie 
infrastrukturą informatyczną oraz prowadzenie 
spraw związanych z realizacją zamówień publicz-
nych - to stałe zadania Referatu Administracyj-
no-Gospodarczego. 

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych lub koor-
dynowanych w 2017 roku przez pracowników 
referatu były także: 
 • zakup trzech pojazdów służbowych, 
 • budowa garażu dla skuterów i motocykli 

służbowych, 
 • remont i modernizacja pomieszczeń maga-

zynowych, 
 • rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń sani-

tarnych w budynku przy ul. Elbląskiej 54/60. 

Priorytetowymi zadaniami Referatu Admini-
stracyjno-Gospodarczego na rok 2018 są:
 • zakończenie modernizacji pomieszczeń 

sanitarnych w budynku przy ul. Elbląskiej 
54/60,

 • przygotowanie środków transportu do sezonu 
letniego,

 • przeprowadzenie postępowania na zakup 
mundurów i obuwia,

 • przekazanie Gdańskiemu Centrum Multime-
dialnemu zadań informatycznych oraz utrzy-
mania strony internetowej i BIP,

 • wyposażenie stanowiska dla konsultanta  
II linii wsparcia na Stanowisku Kierowania 
Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Kierownik  

Referatu Adm.-Gosp.:  

Marzena Chudy 

Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 120
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4. Budżet w 2017 roku

DOCHODY KWOTA

mandatowe 1 975 540,17 zł

upomnienia 45 212,30 zł

sprzedaż mienia 4 676,00 zł

pozostałe 20 892,51 zł

RAZEM 2 046 320,98 zł

Realizacja dochodów:

Dochody Straży Miejskiej w Gdańsku wyniosły  
2 046 320,98 zł (co stanowi 148,18% założo-
nego planu), z czego wpływy z mandatów to  
1 975 540,17 zł (96,54% ogólnej sumy dochodów).  

W 2017 roku do Referatu Finansowo-Księgowego 
wpłynęło 32 137 mandatów na łączną kwotę  
2 442 400 zł. Zapłaconych zostało 21 875 man-
datów na kwotę 1 975  540,17 zł. Ściągalność 
wyniosła 71,08%.

Straż wystawiła 11 101 upomnień na łączną kwotę 
128 771,60 zł oraz 9612 tytułów wykonawczych 
na łączną kwotę 657 363 zł. 

 
 
Realizacja wydatków: 
 
Straż Miejska w Gdańsku poniosła wydatki w kwocie 23 138 793,17 zł 
(wykonanie planu - 99,93%). 482 526,54 zł z ogólnej sumy (2,09%) pochłonęły 
wydatki inwestycyjne. 
 

WYDATKI KWOTA 
Bieżące 22 656 266,63 zł 
Inwestycyjne 482 526,54 zł 

RAZEM 23 138 793,17 zł 
 

 

1 975 540,17 zł

45 212,30 zł

4 676,00 zł

20 892,51 zł

Dochody Straży Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku

Mandatowe Upomnienia Sprzedaż mienia Pozostałe

22 656 266,63 zł

482 526,54 zł

Wydatki Straży Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku

Bieżące Inwestycyjne

 
 
Realizacja wydatków: 
 
Straż Miejska w Gdańsku poniosła wydatki w kwocie 23 138 793,17 zł 
(wykonanie planu - 99,93%). 482 526,54 zł z ogólnej sumy (2,09%) pochłonęły 
wydatki inwestycyjne. 
 

WYDATKI KWOTA 
Bieżące 22 656 266,63 zł 
Inwestycyjne 482 526,54 zł 

RAZEM 23 138 793,17 zł 
 

 

1 975 540,17 zł

45 212,30 zł

4 676,00 zł

20 892,51 zł

Dochody Straży Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku

Mandatowe Upomnienia Sprzedaż mienia Pozostałe

22 656 266,63 zł

482 526,54 zł

Wydatki Straży Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku

Bieżące Inwestycyjne

Realizacja wydatków:

Straż Miejska w Gdańsku poniosła wydatki w kwo-
cie 23 138 793,17 zł (wykonanie planu - 99,93%). 
482 526,54 zł z ogólnej sumy (2,09%) pochłonęły 
wydatki inwestycyjne. 

WYDATKI KWOTA

Bieżące 22 656 266,63 zł

Inwestycyjne 482 526,54 zł

RAZEM 23 138 793,17 zł

 

Główny księgowy: 

Patryk Punsewicz 

Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 105
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5. Ochrona  
porządku publicznego

za pośrednictwem numeru 986. Średni czas od 
przyjęcia do rozliczenia interwencji wyniósł  
39 minut i 23 sekundy (przy zakładanym po-
niżej 60 minut). Referat zrealizował także inne 
przyjęte kryteria. Realizacja interwencji porząd-
kowych przekazanych do referatów sięgnęła 
94,5% (plan: powyżej 90%), natomiast odsetek 
niepotwierdzonych interwencji wyniósł 16,01% 
(plan: poniżej 20%).  

Zgłoszenia przyjęte przez Stanowisko Kierowania 
w 2017 roku:

zagrożenia w ruchu drogowym 12 378

ochrona środowiska i gospodarka 
odpadami 

3703

zakłócenie porządku publicznego 2592

osoby przewiezione do pogotowia 
socjalnego 

1462

dotyczące zwierząt 1365

awarie techniczne 513

zagrożenia zdrowia i życia 283

zagrożenia pożarowe (katastrofy) 58

pozostałe zgłoszenia 4000

5.1 Referat Kierowania

Do głównych zadań Referatu Kierowania 
należą: kontakt telefoniczny z mieszkańcami 
oraz radiowy z patrolami straży miejskiej, 
przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem alar-
mowego numeru 986 i udzielanie odpowiedzi 
obywatelom, zlecanie interwencji strażnikom, 
koordynowanie działań patroli i udzielanie im 
wsparcia, jak również przekazywanie spraw 
do realizacji innym służbom oraz jednostkom 
i instytucjom miejskim, zgodnie z podziałem 
uprawnień oraz kompetencji. W Referacie Kie-
rowania pracuje 15 osób, w tym 14 dyżurnych 
Stanowiska Kierowania.

Dyżurni SK odebrali w ciągu 12 miesięcy 109 040 
telefonów. Przyjęli 43 272 zgłoszenia, z których 
24 892 (57,52%) przekazali do realizacji. W przy-
padku 20 906 spraw (83,99% przekazanych do 
realizacji) strażnicy podjęli interwencje. Liczba 
zgłoszeń niepotwierdzonych wyniosła 3986 
(16,01%). 

Priorytetem w 2017 roku było dalsze skraca-
nie czasu realizacji interwencji, zgłaszanych 

Kierownik 

Referatu Kierowania:  

Mirosław Marjański
Siedziba:  

ul. Wyspiańskiego 9A

Telefon: 58 778 60 14

 dotyczące zwierząt        1 365 
 awarie techniczne            513 
 zagrożenia zdrowia i życia          283 
 zagrożenia pożarowe (katastrofy)           58 
 pozostałe zgłoszenia        4 000 

 

 
 

 
 
1775 zgłoszeń przekierowanych zostało do innych służb i instytucji. Sprawy 
najczęściej trafiały do:  

 Dyżurnego Inżyniera Miasta   654 
 Policji     333 

47,0%

14,1%

9,8%
5,5%

5,2%1,9%1,1%
0,2%

15,2%

Zgłoszenia przyjęte przez Stanowisko Kierowania w 2017 roku
Zagrożenia w ruchu drogowym

Ochrona środowiska
i gospodarka odpadami
Zakłócenie porządku publicznego

Osoby przewiezione
do pogotowia socjalnego
Dotyczące zwierząt

Awarie techniczne
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1775 zgłoszeń przekierowanych zostało do innych 
służb i instytucji. Sprawy najczęściej trafiały do: 

Dyżurnego Inżyniera Miasta 654

Policji 333

Pogotowia Ratunkowego 319

Państwowej Straży Pożarnej 90

Schroniska Promyk 90

Urzędu Miasta 37

innych służb i instytucji  
(m.in. ELDRO, Pogotowia Energetyczne-
go lub Gazowego, spółdzielni mieszka-
niowych)

252

9079 razy dyżurni SK potwierdzali dane osób legi-
tymowanych przez patrole. Liczba spraw przekaza-
nych referatom dzielnicowym SM wyniosła 1386. 

Funkcjonariusze Referatu Kierowania wielokrotnie 
byli zaangażowani w koordynację takich działań 
jak: akcje ratownicze po ulewnych deszczach, 
pożary budynków, wspieranie osób bezdomnych 

(zwłaszcza zimą) oraz udzielanie doraźnej pomocy 
osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach 
(uszkodzenie wózka inwalidzkiego, utrata laski 
przez osobę niewidomą, uwolnienie mieszkanki 
Gdańska, która wskutek niefortunnego zbiegu 
okoliczności została w budynku zamkniętej na 
noc przychodni). 

Priorytety Referatu Kierowania na 2018 rok:
 • dalsze skracanie czasu od przyjęcia do rozli-

czenia interwencji,
 • utrzymanie na poziomie nie większym niż 20% 

niepotwierdzonych interwencji w stosunku do 
wszystkich przyjętych zgłoszeń,

 • praktyki dyżurnych Stanowiska Kierowania 
w referatach dzielnicowych,

 • realizacja planu zabezpieczenia sezonu letniego, 
 • realizacja zadań w ramach II linii Gdańskiego 

Centrum Kontaktu,
 • poprawa komunikacji ze współpracującymi 

jednostkami i instytucjami, w celu usprawnie-
nia realizacji wspólnych zadań,

 • zwiększenie liczby dyżurów w miesiącach, w któ-
rych na numer 986 wpływa najwięcej zgłoszeń,

 • zróżnicowanie czasu rozpoczęcia pracy dyżur-
nych w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń 
przyjmowanych przez Stanowisko Kierowania.

5.2 Referat Interwencyjny

Referat Interwencyjny obejmuje swoim zasię-
giem obszar całego Gdańska. Jego podstawowym 
zadaniem jest realizowanie interwencji zgłasza-
nych na alarmowy numer 986. W referacie pracuje 
39 funkcjonariuszy. 

 
 
9079 razy dyżurni SK potwierdzali dane osób legitymowanych przez patrole. 
Liczba spraw przekazanych referatom dzielnicowym SM wyniosła 1386. 
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zamkniętej na noc przychodni). 
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 realizacja zadań w ramach II linii Gdańskiego Centrum Kontaktu, 
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celu usprawnienia realizacji wspólnych zadań, 
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obsługi zgłoszeń przyjmowanych przez Stanowisko Kierowania. 
 

5.2. Referat Interwencyjny 
 

36,8%

18,8%

18,0%

5,1%
5,1%

2,1%

14,2%

Zgłoszenia przekierowane przez Stanowisko Kierowania do 
innych służb lub instytucji w 2017 roku

Dyżurny Inżynier Miasta

Policja

Pogotowie Ratunkowe

Państwowa Straż Pożarna

Schronisko "Promyk"

Urząd Miasta

Inne służby i instytucje (m.in. ELDRO,
Pogotowie Energetyczne lub Gazowe,
spółdzielnie mieszkaniowe)

Kierownik 

Ref. Interwencyjnego:  

Czesław Belka
Zastępca kierownika: 

Włodzimierz Jank
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 113
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Statystyka:

pouczenia 4633

mandaty 12 139

notatki na wniosek do sądu 150

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia 

1791 

wykroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu i porządkowi w komunikacji

1700

wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego

91

osoby odwiezione do pogotowia 
socjalnego

534

pojazdy usunięte z drogi na parking 
strzeżony

235

zabezpieczenia imprez masowych 167

 

Funkcjonariusze Referatu Interwencyjnego 
stale współpracują z przedstawicielami innych 
służb i instytucji. W 2017 roku odbyli 333 wspól-
ne patrole z pracownikami Zarządu Transportu 
Miejskiego oraz 272 patrole z policjantami  
(544 interwencje: 240 pouczeń, 277 mandatów, 
23 zawiadomienia mandatowe, 4 notatki na 
wniosek do sądu). W ramach działań zwalcza-
jących nielegalny handel na terenie miasta  
38 razy asystowali przy czynnościach, wyko-
nywanych przez pracowników Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni. 

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • pierwsza pomoc udzielona kobiecie z udarem 

mózgu oraz mężczyźnie z zawałem serca, 
 • pomoc w odnalezieniu dziecka zagubionego 

podczas Jarmarku św. Dominika, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa małoletniemu, 

który był pod opieką nietrzeźwej matki,
 • odnalezienie wózka dziecięcego z rzeczami 

osobistymi i dokumentami, 
 • ujęcie sprawcy kradzieży 350 dolarów i prze-

kazanie go policji, 
 • ujęcie kilku osób poszukiwanych przez 

policję, 
 • przeprowadzenie kaczki wraz z młodymi 

przez ruchliwe ulice w centrum miasta do 
stawu.  

Priorytety Referatu Interwencyjnego na rok 
2018:
 • podejmowanie skutecznych działań w strefach 

ograniczonego postoju w centrum Gdańska,
 • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego 

w rejonie ulic: Szerokiej, Węglarskiej, św. Du-
cha, Złotników, Szklary,

 • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego 
w rejonie ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Mot-
ławska, Stągiewna, Chmielna,

 • zabezpieczenie sezonu letniego,
 • zabezpieczanie imprez masowych.
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5.3 Referaty Dzielnicowe

W strukturze Straży Miejskiej w Gdańsku działa sześć 
referatów dzielnicowych. Każdy z nich obejmuje swoim 
zasięgiem określoną część miasta i jest odpowiedzialny 

za realizację zadań porządkowych na tym obszarze. 
Każdy referat dzielnicowy podzielony jest na sektory, 
do których przypisani są strażnicy dzielnicowi. 

5.3.1 Referat Dzielnicowy I

Referat I obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: 
Oliwa, VII Dwór, Przymorze Małe, Przymorze 
Wielkie oraz Żabianka-Jelitkowo-os. Tysiąclecia-
-Wejhera. Obszar o powierzchni 29,43 km2 za-
mieszkuje 84 780 osób. W referacie zatrudnionych 
jest 25 funkcjonariuszy.  

Oliwa jest dzielnicą o zabudowie w większości 
domów jedno- i wielorodzinnych. Nieruchomoś-
ciami zarządzają głównie administracje prywatne 
oraz Biuro Obsługi Mieszkańców. Głównymi 
problemami porządkowymi dzielnicy są zanie-
czyszczone tereny oraz właściciele psów, którzy 
nie stosują się do obowiązujących przepisów.  
1 kwietnia 2017 roku na terenie Oliwy wprowadzo-
no Strefę Ograniczonego Postoju wraz ze Strefą 
Płatnego Parkowania, co między innymi poskut-
kowało zwiększoną liczbą podjętych interwencji 
drogowych. Dzielnicowy: insp. Wojciech Dębski 

VII Dwór to niewielka dzielnica z niską zabudową 
jednorodzinną oraz blokami wielomieszkaniowy-
mi. Rejon niezwykle spokojny, którego jedynym 
problemem są zaśmiecone tereny. Dzielnicowy: 
st. insp. Katarzyna Bobowicz 

Przymorze Małe cechuje zabudowa złożona 
głównie z domków jedno- i wielorodzinnych. 
Tereny administrowane są przez zarządców 
prywatnych oraz Biuro Obsługi Mieszkańców. 
Głównymi problemami porządkowymi tej dzielni-
cy są: spożywanie alkoholu w miejscach objętych 
zakazem, zanieczyszczone tereny oraz wykro-
czenia drogowe (w dużej mierze ze względu na 
utworzoną tu Strefę Ograniczonego Postoju wraz 
ze Strefą Płatnego Parkowania). Dzielnicowy:  
st. insp. Magdalena Kaźmierczyk 

Przymorze Wielkie to dzielnica o wysokiej zabu-
dowie, w której dominują bloki wielomieszkaniowe 
oraz charakterystyczne falowce, zarządzane przez 

Kierownik 

Ref. Dzielnicowego I:  

Andrzej Aniołczyk 

Zastępca kierownika: 

Paweł Zabrocki 
Siedziba:  

ul. Gospody 19a

Telefon: 58 556 32 30
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prywatne administracje. Głównymi problemami 
mieszkańców są: spożywanie alkoholu w miejscach 
objętych zakazem, psy bez odpowiedniego nadzoru 
(Park Reagana) oraz wykroczenia drogowe (szcze-
gólnie w sezonie letnim w rejonie plaż). Dzielnico-
wy: insp. Michał Wicher 

Żabianka – Jelitkowo – os. Tysiąclecia – Wejhera 
to dzielnica o różnorodnej zabudowie (domki jed-
norodzinne, bloki wielomieszkaniowe), z dużymi 
obszarami parkowymi oraz pasem nadmorskim. 
Zarządzana głównie przez administracje prywatne. 
Najpoważniejszymi problemami porządkowymi 
dzielnicy są właściciele psów, którzy nie przestrze-
gają obowiązujących przepisów, a także spożywanie 
alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz wykro-
czenia drogowe, których liczba znacząco wzrasta 
w okresie letnim. Dzielnicowi: st. insp. Kazimierz 
Garbowski, insp. Dariusz Obałkowski 

W 2017 roku Referat I prowadził 798 spraw dziel-
nicowych, dotyczących:

spraw porządkowych 428

porządku i bezpieczeństwa w komu-
nikacji 

141

pojazdów nieużytkowanych 110

ochrony środowiska 41

zwierząt 33

nielegalnego handlu 25

spożywania alkoholu w miejscach 
objętych zakazem 

20

Funkcjonariusze Referatu I podjęli 6087 inter-
wencji:

pouczenia 1535

mandaty 3626  
(244 800 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia 

896

wnioski do sądu 30

Referat I wielokrotnie podejmował w 2017 roku 
współpracę z innymi służbami i instytucjami. 
Razem z Policją organizowane były wspólne 
patrole dzielnicowe w Oliwie oraz patrole 
interwencyjne w rejonie pasa nadmorskiego. 
Celem działań z Gdańskim Zarządem Dróg 
i Zieleni była likwidacja nielegalnego handlu 
przy targowisku „Zielony Rynek”. Z Urzędem 
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Miar i Wag prowadzone były wspólne kon-
trole placówek handlowych pod kątem lega-
lizacji wag i odważników. Razem z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie kontynuowano 
kontrole miejsc przebywania osób bezdom-
nych, zwłaszcza w okresie zimowym. Ponadto 
Referat I ściśle współpracował z radami dzielnic 
oraz zarządcami osiedli i budynków, by jak 
najskuteczniej rozwiązywać bieżące problemy  
mieszkańców. 

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • zapewnienie bezpieczeństwa małemu dziecku 

w wózku, z którym spacerował nietrzeźwy 
ojciec, 

 • pierwsza pomoc udzielona mężczyźnie leżące-
mu na chodniku z obrażeniami głowy i silnym 
krwotokiem,

 • odzyskanie skradzionego roweru i podjęcie 
dalszych działań, których efektem było ujęcie 
złodzieja oraz przekazanie go policji,

 • uwolnienie i przekazanie do schroniska ran-
nego kota, który utknął w komorze silnika 
jednego z zaparkowanych pojazdów. 

Priorytety Referatu I na 2018 rok:
 • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego 

w strefach ograniczonego postoju w Oliwie 
i na Przymorzu Małym, 

 • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego 
w rejonie biurowców „Alchemia” w Oliwie,

 • współpraca z Gdańskim Zarządem Dróg 
i Zieleni w celu likwidacji nielegalnego han-
dlu w rejonie targowiska „Zielony Rynek” na 
Przymorzu Małym,

 • zacieśnienie współpracy z radami dzielnic oraz 
administratorami osiedli.

W związku z przejściem na emeryturę z koń-
cem 2017 roku kierownika Referatu I Andrzeja 
Aniołczyka, jego funkcję przejął Paweł Zabrocki. 
Zastępcą kierownika został Damian Lellek. 
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5.3.2 Referat Dzielnicowy II

Referat II obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: 
Śródmieście, Aniołki, Młyniska, Letnica, Nowy 
Port. Obszar o powierzchni 18,25 km2 zamiesz-
kuje 46 665 osób. W referacie zatrudnionych jest  
23 funkcjonariuszy.  

Śródmieście jest dzielnicą, która pełni funkcje 
reprezentacyjne, licznie odwiedzaną przez miesz-
kańców i turystów. Jest również ważnym punktem 
na komunikacyjnej mapie miasta. Na jej terenie jest 
wiele miejsc, które tętnią życiem przez całą dobę. 
W Śródmieściu kumulują się także liczne zjawiska 
niepożądane, między innymi: wykroczenia dro-
gowe, nielegalny handel, żebractwo. Na terenie 
dzielnicy bytuje wiele osób bezdomnych. Dzielni-
cowi: st. insp. Mariusz Jakubowski, mł. insp. 
Jan Jankowski, st. spec. Piotr Klein, mł. spec. 
Paweł Biedrzycki

Aniołki cechuje różnorodność. Północna część 
dzielnicy ma charakter willowy, natomiast połu-
dniową część zajmują: kolonia bloków mieszkalnych 
i ogródki działkowe. Mieści się tam również Uniwer-
syteckie Centrum Kliniczne. Lokalizacja licznych kli-
nik i przychodni specjalistycznych na niewielkim te-
renie oraz ograniczona liczba miejsc parkingowych 
powodują, że podstawowym problemem dzielnicy 
są wykroczenia drogowe. Dzielnicowi: mł. insp. 
Jan Jankowski, mł. spec. Paweł Biedrzycki 

Letnica jest dzielnicą o charakterze mieszkaniowo-
-przemysłowym, która od kilku lat dynamicznie się 
rozwija. Przez jej teren przebiega bardzo ważny 
ciąg komunikacyjny z tunelem pod Martwą Wisłą. 
Zlokalizowany jest tam Stadion Energa Gdańsk, 
a obok mieści się siedziba Międzynarodowych Tar-

gów Gdańskich Amberexpo. W dniach, w których 
odbywają się imprezy targowe lub rozgrywane są 
mecze, w dzielnicy panuje wzmożony ruch pojaz-
dów. Popełniane są wykroczenia drogowe, dochodzi 
też do przypadków zakłócania ładu i porządku 
publicznego (spożywanie alkoholu i zaśmiecanie). 
Dzielnicowi: st. insp. Piotr Milewski, st. spec. 
Andrzej Baj

Młyniska to przemysłowo-mieszkaniowa dzielnica 
Gdańska. Na jej terenie działają wielkie zakłady 
przemysłowe (Gdańska Stocznia Remontowa, Stocz-
nia Gdańska, Stocznia Północna, Elektrociepłownia 
Gdańsk). Zatrudniają one wielu pracowników, 
którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Przypad-
ki popełniania wykroczeń (spożywanie alkoholu, 
palenie tytoniu) na przystankach tramwajowych 
i autobusowych są liczne. Prośby o podejmowanie 
interwencji w takich przypadkach napływają do 
straży miejskiej między innymi od rady dzielnicy. 
Dzielnicowi: st. insp. Mariusz Jakubowski,  
st. spec. Piotr Klein

Nowy Port leży w północnej części miasta nad 
brzegiem morza. Dzielnica ma charakter miesz-
kaniowo-portowo-przemysłowy. Na jej terenie 
najczęściej dochodzi do zdarzeń związanych ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach objętych 
zakazem oraz zakłócaniem ładu i porządku pub-
licznego. Mieszkańcy zgłaszają także uciążliwości 
wynikające z puszczania psów bez nadzoru oraz 
pozostawiania psich odchodów w miejscach 
publicznych. W 2017 roku w dzielnicy nasilił się 
problem zrzutów gruzu, przepełnionych worków 
z odpadami budowlanymi oraz pozostawiania 
starego sprzętu AGD i RTV przy wiatach śmietni-
kowych. Dzielnicowi: st. insp. Piotr Milewski, 
st. spec. Andrzej Baj 

Kierownik 

Ref. Dzielnicowego II:  

Grzegorz Pawlak 
Zastępca kierownika: 

Rafał Kowalczyk 

Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 150

 odholowania pojazdów 95 
 spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem    56 
 zaniedbywania obowiązków przez właścicieli psów    34 

 

 
 

 
 
Strażnicy dzielnicowi odbyli 61 dyżurów w siedzibach rad osiedli. Przyjęli 19 
spraw, wszystkie zrealizowali. 
 
Funkcjonariusze Referatu II podjęli 6779 interwencji: 

 pouczenia        2432 
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W 2017 roku Referat II prowadził sprawy dzielni-
cowe, dotyczące:

czystości 819

wykroczeń drogowych 179

pojazdów nieużytkowanych (wraków) 131

odholowania pojazdów 95

spożywania alkoholu w miejscach ob-
jętych zakazem 

56

zaniedbywania obowiązków przez 
właścicieli psów 

34

Strażnicy dzielnicowi odbyli 61 dyżurów w sie-
dzibach rad osiedli. Przyjęli 19 spraw, wszystkie 
zrealizowali. 

Funkcjonariusze Referatu II podjęli 6779 interwencji:

pouczenia 2432

mandaty 3390  
(241 940 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia

902

wnioski do sądu 55

Wśród działań podejmowanych przez strażni-
ków z Referatu II w 2017 roku wymienić należy 
wielokrotnie powtarzane akcje, których celem 
było zwalczanie nielegalnego handlu. Działa-
nia prowadzone były razem z pracownikami 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Zajęcie 
nielegalnego straganu przez przedstawicieli 
GZDiZ w asyście strażników miejskich jest na-
jefektywniejszą formą zwalczania procederu. 
Innym poważnym wyzwaniem były interwen-
cje wobec sprawców wykroczeń drogowych 
popełnianych na terenie Strefy Ograniczonego 
Postoju. Jej wprowadzenie ograniczyło i tak 
niewystarczającą liczbę miejsc postojowych, 
co w sezonie letnim kilka razy spowodowało 
poważne utrudnienia w ruchu na niektórych 
ulicach Starego i Głównego Miasta. Liczne 
kontrole ruchu drogowego na tym obszarze 

prowadził w 2017 roku mieszany patrol, złożony 
ze strażnika miejskiego oraz policjanta. 

W sezonie letnim Referat II (we współpracy 
z Referatem Interwencyjnym) dysponuje 
patrolem wodnym. Strażnicy na pokładzie 
łodzi motorowej kontrolują wody kanałów 
portowych, Motławy i Opływu Motławy oraz 
Martwej i Śmiałej Wisły. Zwracają uwagę na 
bezpieczeństwo żeglarzy, reagują na przypadki 
kąpieli w miejscach objętych zakazem. Patrolu-
ją także nabrzeża pod katem niszczenia wydm 
i roślinności umacniającej. Od kilku lat rejs z pa-
trolem wodnym Straży Miejskiej w Gdańsku jest 
licytowany w ramach aukcji na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • ujęcie i przekazanie policji kilku kierowców, 

którzy prowadzili pojazdy mimo orzeczonego 
zakazu,

 • pomoc załodze uszkodzonej żaglówki w rejo-
nie Górek Zachodnich oraz holowanie dryfu-
jącej motorówki na kanale portowym,

 • zabezpieczenie budynku, z którego na chodnik 
spadały cegły,

 • liczne działania dotyczące zwierząt (przenie-
sienie nad wodę łabędzia, który zablokował 
torowisko na Podwalu Przedmiejskim; zabez-
pieczenie egzotycznego węża, pozostawio-
nego w pojemniku w wiacie śmietnikowej; 
uwolnienie ptaka ze studzienki kanalizacyjnej 
oraz sowy śnieżnej uwiązanej na sznurku; 
pomoc udzielona łabędziowi atakowanemu 
przez inne łabędzie). 



20

Straż Miejska w Gdańsku 
Raport 2017

Priorytety Referatu II na 2018 rok: 
 • kontrole punktów gromadzenia odpadów przy 

restauracjach na Starym i Głównym Mieście,
 • wzmożone działania w strefach ograniczonego 

postoju na Głównym Mieście i Aniołkach,
 • kontrole ruchu rowerów pod kątem ich spraw-

ności i wyposażenia (w rejonie węzła „Błędnik”),
 • akcja „Pupil” w dzielnicach: Aniołki, Młyniska 

i Letnica, 
 • zabezpieczenie sezonu letniego oraz Jarmarku 

św. Dominika.

5.3.3 Referat Dzielnicowy III

Referat III obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: 
Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brzeźno, Strzyża, 
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje. Obszar o po-
wierzchni 17,05 km2 zamieszkuje 95 785 osób. 
W referacie zatrudnionych jest 22 funkcjonariuszy.  

Wrzeszcz Dolny jest dużą dzielnicą mieszkaniowo-
-handlowo-usługową, przeważnie o niskiej zabu-
dowie wielorodzinnej. Na jej terenie zlokalizowane 
są akademiki Politechniki Gdańskiej. Funkcjonuje 
tam również duże targowisko, które przyciąga 
mieszkańców innych dzielnic miasta. W ubiegłym 
roku w dzielnicy otwarto galerię handlową, co przy-
czyniło się do zwiększenia ruchu kołowego w tym 
rejonie. Administratorami posesji są: Gdański Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych, LWSM Wrzeszcz oraz 
prywatni zarządcy. Głównymi problemami porząd-
kowymi dzielnicy są: nieporządek przy wiatach 
śmietnikowych, spożywanie alkoholu w miejscach 
objętych zakazem oraz wykroczenia drogowe. 
Dzielnicowy: mł. insp. Emilian Jesionowski 

Kierownik 

Ref. Dzielnicowego III:  

Artur Młodawski 
Zastępca kierownika: 

Wojciech Żuchowski 
Siedziba:  

al. Grunwaldzka 186

Telefon: 58 344 33 27

Wrzeszcz Górny to duża dzielnica mieszkaniowo-
-handlowo-usługowa, w której dominuje zabudowa 
wielorodzinna. Na jej terenie zlokalizowana jest 
Politechnika Gdańska oraz domy akademickie 
zarówno tej uczelni, jak i Uniwersytetu Gdańskiego. 
Działają też centra handlowe, które przyciągają 
mieszkańców innych dzielnic miasta. Administra-
torami posesji są: Gdański Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych, LWSM Wrzeszcz oraz prywatni 
zarządcy. Głównymi problemami porządkowymi 
dzielnicy są: nieporządek przy wiatach śmietniko-
wych, spożywanie alkoholu w miejscach objętych 
zakazem oraz wykroczenia drogowe. Dzielnicowy: 
spec. Andrzej Szulc 

Brzeźno jest w sezonie letnim głównie dzielnicą 
turystyczną, a poza sezonem mieszkaniową. Do-
minuje tam niska zabudowa. W rejonie pasa nad-
morskiego funkcjonują stałe oraz sezonowe punkty 
handlowo-gastronomiczne. Administratorami 
nieruchomości są: GZNK, Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Brzeźno” oraz prywatni zarządcy. Głównymi 
problemami dzielnicy są: nieporządek przy wiatach 
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śmietnikowych, spożywanie alkoholu w miejscach 
objętych zakazem oraz niewłaściwa opieka nad 
zwierzętami. W sezonie letnim znacząco zwiększa 
się liczba wykroczeń drogowych. Dzielnicowy:  
st. insp. Marcin Kmiećkowiak 

Strzyża jest spokojną dzielnicą mieszkaniową, 
z zabudową niską lub średnią. Na jej terenie działa 
wiele szkół oraz punktów usługowych. Najwięcej 
wykroczeń popełnianych jest w rejonie Wyższej 
Szkoły Bankowej, której liczni słuchacze parkują 
swoje pojazdy wbrew przepisom. Poza tym główny-
mi problemami dzielnicy są: spożywanie alkoholu 
w miejscach objętych zakazem oraz niewłaściwa 
opieka nad zwierzętami. Dzielnicowy: mł. insp. 
Jarosław Hildebrandt 

Zaspa-Młyniec i Zaspa-Rozstaje to duże dzielnice 
mieszkaniowo-handlowo-usługowe, na ogół o wy-
sokiej zabudowie wielorodzinnej. Administratorami 
budynków są przeważnie Spółdzielnie Mieszkaniowe 
„Młyniec”, ”Rozstaje” i „Zaspa”. W ostatnim czasie 
deweloperzy budują tam wiele nowych domów 
wielorodzinnych. Głównymi problemami dzielnic są: 
niewłaściwa opieka nad zwierzętami oraz pojazdy 
nieużytkowane. Mieszkańcy zgłaszają również wiele 

przypadków osób bezdomnych, które koczują na 
klatkach schodowych bloków oraz w innych po-
mieszczeniach na terenie osiedli. Dzielnicowi: insp. 
Maciej Skwiot (Zaspa-Młyniec) oraz st. spec. Piotr 
Weichbroth (Zaspa-Rozstaje) 

W 2017 roku Referat III prowadził 1434 sprawy 
dzielnicowe, dotyczące między innymi:

czystości 283

wykroczeń drogowych 154

ochrony środowiska 58

zwierząt 27

Funkcjonariusze Referatu III podjęli 6490 inter-
wencji:

pouczenia 2889

mandaty 2986  
(239 170 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia 

563

wnioski do sądu 52

 ochrony środowiska     58 
 zwierząt       27  

 

 
 
Funkcjonariusze Referatu III podjęli 6490 interwencji: 

 pouczenia        2889 
 mandaty        2986 (239 170 zł) 
 informacje o popełnieniu wykroczenia      563 
 wnioski do sądu           52 

 
Referat III podjął w 2017 roku szereg działań na rzecz rozwiązania problemów z 
parkowaniem w kwartale ulic: Kraszewskiego, Prusa, Fredry, Niemcewicza i 
Krzemienieckiej. We współpracy z Radą Dzielnicy, która przeprowadziła 
konsultacje z mieszkańcami oraz zarządcą dróg, zmieniono oznakowanie i 
wyznaczono miejsca parkingowe. W tej chwili strażnicy nie dostają już zgłoszeń 
dotyczących niewłaściwego parkowania w tym rejonie. Funkcjonariusze z 
Referatu III doprowadzili także do likwidacji składowiska pojazdów 
nieużytkowanych przy ulicy Wrzeszczańskiej 19. Na poboczu drogi 
zaparkowanych było 7 wraków. W wyniku pisemnych monitów pojazdy usunęli 
ich właściciele. Tylko w jednym przypadku trzeba było zastosować procedury 
administracyjne. Również dzięki zaangażowaniu strażników powstał zgodny z 
przepisami punkt gromadzenia odpadów przy ulicy Wojska Polskiego 18. 
Wcześniej pojemniki stały w pasie drogowym, co w przypadku ich przepełnienia 
skutkowało zanieczyszczeniem okolicy.  
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Referat III podjął w 2017 roku szereg działań na 
rzecz rozwiązania problemów z parkowaniem 
w kwartale ulic: Kraszewskiego, Prusa, Fredry, 
Niemcewicza i Krzemienieckiej. We współpracy 
z Radą Dzielnicy, która przeprowadziła kon-
sultacje z mieszkańcami oraz zarządcą dróg, 
zmieniono oznakowanie i wyznaczono miejsca 
parkingowe. W tej chwili strażnicy nie dostają 
już zgłoszeń dotyczących niewłaściwego 
parkowania w tym rejonie. Funkcjonariusze 
z Referatu III doprowadzili także do likwida-
cji składowiska pojazdów nieużytkowanych 
przy ulicy Wrzeszczańskiej 19. Na poboczu 
drogi zaparkowanych było 7 wraków. W wy-
niku pisemnych monitów pojazdy usunęli ich 
właściciele. Tylko w jednym przypadku trzeba 
było zastosować procedury administracyjne. 
Również dzięki zaangażowaniu strażników 
powstał zgodny z przepisami punkt gromadze-
nia odpadów przy ulicy Wojska Polskiego 18. 
Wcześniej pojemniki stały w pasie drogowym, 
co w przypadku ich przepełnienia skutkowało 
zanieczyszczeniem okolicy.

Funkcjonariusze z Referatu III ściśle i stale współ-
pracowali w 2017 roku z Policją, Gdańskim Za-
rządem Nieruchomości Komunalnych, Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie, Towarzystwem im. św. Brata 
Alberta, Urzędem Miar oraz radami dzielnic.  

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • przekazanie policji dwóch nastolatek, które 

w miejscu publicznym paliły marihuanę,
 • zabezpieczenie budynku, z którego na chodnik 

spadały elementy elewacji,
 • wsparcie podczas akcji chwytania młodej sar-

ny, która biegała po ruchliwej ulicy,
 • pomoc w uwolnieniu krogulca, który utknął na 

jednym z balkonów. 

Priorytety Referatu III na 2018 rok: 
 • realizacja interwencji wobec osób zakłócają-

cych ład i porządek w miejscach wskazanych 
przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny,

 • kontrole ogródków działkowych pod kątem 
spalania odpadów zielonych,

 • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego 
w strefie ograniczonego postoju we Wrzeszczu,

 • realizacja planu zabezpieczenia sezonu letniego,
 • zmniejszenie liczby zgłoszeń dotyczących 

parkowania pojazdów nieuprawnionych na 
postoju taxi przy ulicy Grunwaldzkiej 105,

 • wyeliminowanie przypadków zakłócania ładu 
i porządku publicznego w rejonie punktu 
gromadzenia odpadów przy ul. Lendziona 16. 

Kierownik 

Ref. Dzielnicowego IV: 

Tomasz Zubek 

Zastępca kierownika: 

Irmina Młodawska 

Siedziba:  

ul. Orfeusza 2

Telefon: 58 344 32 84

5.3.4 Referat Dzielnicowy IV 

Referat IV obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: 
Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień. Obszar o po-
wierzchni 59,63 km2 zamieszkuje 39 766 osób. 
W referacie zatrudnionych jest 23 funkcjonariuszy.  

Osowa jest dzielnicą mieszkaniową, w której do-
minuje zabudowa jedno- i wielorodzinna. Są też 
ogrody działkowe. Jej najważniejszymi problemami 
porządkowymi są: spalanie odpadów w instalacjach 
domowych oraz w ogródkach, brak właściwego 

nadzoru nad zwierzętami oraz podrzucanie śmieci 
na tereny miejskie. Z uwagi na sąsiedztwo lasów, na 
terenie dzielnicy często pojawiają się dzikie zwie-
rzęta. Dzielnicowi: st. insp. Marcin Langowski,  
mł. insp. Tomasz Majewski, mł. str. Łukasz 
Gawin, apl. Michał Ćwikliński 

Matarnię charakteryzuje zabudowa jedno- oraz 
wielorodzinna. Na terenie dzielnicy funkcjonują: 
duże centrum handlowe oraz port lotniczy. Są też 
liczne ogrody działkowe. Wśród najważniejszych 
problemów porządkowych Matarni wymienić  
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należy: wykroczenia drogowe, podrzucanie śmieci 
na tereny miejskie, nieporządek na terenie ogrodów 
działkowych oraz wypuszczane bez nadzoru psy 
(nierzadko są ich całe watahy). Mieszkańcy skarżą 
się również na zanieczyszczanie dróg, powodowane 
przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z placów bu-
dowy. Dzielnicowy: mł. insp. Piotr Dawidowski 

Kokoszki są dzielnicą mieszkaniowo-przemysłową. 
Dominuje zabudowa jednorodzinna, w której 
sąsiedztwie działają firmy i zakłady produkcyjne. 
Mieszkańcy najczęściej zgłaszają strażnikom przypadki 
spalania odpadów w instalacjach domowych oraz 
wykroczenia drogowe popełniane przez kierowców 
pojazdów ciężarowych. Do poważniejszych 
problemów porządkowych dzielnicy należą także: 
brak nadzoru nad zwierzętami, niesprzątanie po 
psach, zaśmiecanie miejsc publicznych i podrzucanie 
nieczystości na tereny miejskie oraz prywatne 
niezabezpieczone. Dzielnicowi: st. insp. Robert 
Koszykowski, st. spec. Piotr Górski 

Jasień to dzielnica, w której obok zabudowy jed-
norodzinnej powstają nowe osiedla z budynkami 
wielorodzinnymi, funkcjonują centra handlowe 
i ogrody działkowe. Najwięcej zgłoszeń mieszkań-

ców dotyczy nieprawidłowego parkowania w stre-
fach zamieszkania na terenie nowych osiedli. Inne 
ważne problemy porządkowe tej części miasta to: 
podrzucanie śmieci na tereny miejskie, nieporządek 
w rejonie placów budowy oraz brak odpowiedniego 
nadzoru nad zwierzętami. Dzielnicowi: mł. insp. 
Sebastian Falk, mł. str. Robert Forcz 

W 2017 roku Referat IV prowadził sprawy dzielni-
cowe, dotyczące między innymi:

czystości posesji i innych terenów 595

organizacji i kontroli ruchu drogo-
wego 

151

ochrony środowiska 141 

usuwania pojazdów i wraków 85

opieki nad zwierzętami 78

używania alkoholu i tytoniu w miej-
scach objętych zakazami 

13 

ograniczania nielegalnego handlu 10

Funkcjonariusze Referatu IV podjęli 7836 inter-
wencji:

pouczenia 3709

mandaty 2961  
(257 090 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia 

1044

przekazane innym organom 9

wnioski do sądu 113

Funkcjonariusze podjęli liczne działania dyscy-
plinujące właścicieli psów (nadzór nad zwierzę-
tami oraz sprzątanie po nich). Prowadzili stałe 
i doraźne kontrole pod kątem spalania odpadów  

 ochrony środowiska        141  
 usuwania pojazdów i wraków         85 
 opieki nad zwierzętami          78 
 używania alkoholu i tytoniu w miejscach objętych zakazami    13  
 ograniczania nielegalnego handlu        10 

 

 
 

 
 
Funkcjonariusze Referatu IV podjęli 7836 interwencji: 

 pouczenia        3709 
 mandaty        2961 (257 090 zł) 
 informacje o popełnieniu wykroczenia   1044 
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Sprawy dzielnicowe prowadzone przez Referat IV w 2017 
roku
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terenów
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w miejscach objętych zakazami
Ograniczanie nielegalnego
handlu
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w przydomowych piecach, zajmowali się przy-
padkami podrzucania śmieci na tereny miejskie, 
dzikimi wysypiskami oraz nieużytkowanymi, 
porzuconymi pojazdami.  

Referat IV razem z Gdańskim Zarządem Dróg 
i Zieleni przeprowadził akcję usuwania sześciu 
nielegalnie ustawionych lawet z reklamami. 
Także we współpracy z GZDiZ rozwiązany został 

problem nieprawidłowego parkowania w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Balcerskiego. 
Na wniosek straży miejskiej zmieniono w tym 
rejonie organizację ruchu. Wraz z pracownikami 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” 
funkcjonariusze uczestniczyli w akcjach odławia-
nia bezpańskich psów.  

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku: 
 • odnalezienie poszukiwanego pensjonariusza 

Domu Seniora „Kalina”, 
 • pierwsza pomoc udzielona potrąconemu 

przez auto mężczyźnie, którego strażnicy 
znaleźli na przejściu dla pieszych, 

 • ujawnienie nielegalnej wycinki drzew i przeka-
zanie sprawy Wydziałowi Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku,

 • zabezpieczenie akcji przepłaszania dzików 
z terenu dzielnicy Osowa (razem z Policją oraz 
przedstawicielami Koła Łowieckiego TUR),

 • udział w akcji sadzenia drzew przy Lipnickiej 
Drodze. 

Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska wyróżniony 
został mł. insp. Piotr Dawidowski, który na terenie 
powiatu kartuskiego w drodze do pracy zauważył 
pojazd prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę. 
Strażnik doprowadził do zatrzymania mężczyzny 
przez Policję. 

Priorytety Referatu IV na 2018 rok:
 • kontrole instalacji grzewczych, 
 • kontrole ogródków działkowych, 
 • podejmowanie interwencji wobec sprawców 

wykroczeń drogowych (także rowerzystów),
 • podejmowanie interwencji wobec osób pod 

wpływem alkoholu, zakłócających porządek 
publiczny,

 • egzekwowanie obowiązków właścicieli psów, 
 • kontrole stanu czystości oraz porządku.
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Kierownik 

Ref. Dzielnicowego V: 

Adam Bieliński 
Zastępca kierownika: 

Jacek Tarasewicz 

Siedziba:  

ul. Wilanowska 2

Telefon: 58 322 52 04

5.3.5 Referat Dzielnicowy V

Referat V obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: 
Chełm (północna część), Ujeścisko-Łostowice (na 
północ od ul. Świętokrzyskiej), Wzgórze Mickie-
wicza, Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo oraz 
Brętowo. Obszar o powierzchni ok. 26,02 km2 
zamieszkuje ok. 106 840 osób. Pod względem 
liczby mieszkańców jest to największy referat 
Straży Miejskiej w Gdańsku. Zatrudnionych jest 
w nim 22 funkcjonariuszy.  

Chełm jest dzielnicą mieszkaniową o zróżnicowanej 
zabudowie. Na jej terenie stoją zarówno duże bloki 
z prefabrykatów, jak i mniejsze budynki wieloro-
dzinne oraz jednorodzinne domki. Dzielnicowi:  
st. str. Sławomir Jabłoński, st. str. Milian Kotlarek 

Dzielnica Ujeścisko-Łostowice ma charakter 
szybko rozwijającego się przedmieścia o funkcjach 
głównie mieszkalnych. Dzielnicowi: st. insp. 
Jarosław Zimny, st. spec. Barbara Rutkowska 

Wzgórze Mickiewicza to duży kompleks domków 
jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej, 
bliźniaczej lub szeregowej. Dzielnicowi: st. insp. 
Jarosław Zimny, st. spec. Barbara Rutkowska 

Siedlce  są dzielnicą o charakterze głównie 
mieszkaniowym ze zróżnicowaną zabudową, 
przede wszystkim wielorodzinną. Dzielnicowi: 
insp. Andrzej Sigda, st. spec. Krzysztof Hellak 

Suchanino to mieszkaniowa część Gdańska. 
Większość zabudowy to wysokie budynki wieloro-
dzinne, bloki z prefabrykatów, powstałe w latach 70.  
XX wieku. Na obszarze dzielnicy znajdują się też 
domki jednorodzinne. Dzielnicowi: insp. Andrzej 
Sigda, st. spec. Krzysztof Hellak 

Piecki-Migowo  są dzielnicą zdominowaną 
przez wielki zespół mieszkaniowy o charakterze 
sypialnianym Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej «Morena». Na terenie tym funkcjonu-
je również szereg mniejszych osiedli z budynkami 
wielorodzinnymi. Występuje także zabudowa jed-
norodzinna i szeregowa. Dzielnicowi: mł. insp. 
Marek Gorzewski, str. Magdalena Chojnacka 

Brętowo ma charakter głównie mieszkaniowy. 
Zabudowa dzielnicy jest niejednorodna. Na osiedlu 
Niedźwiednik dominują bloki mieszkalne z prefa-
brykatów, z kolei w Matemblewie domy jednoro-
dzinne. Dzielnicowi: mł. insp. Marek Gorzewski,  
str. Magdalena Chojnacka 

Dzielnice, które obejmuje swoim zasięgiem Re-
ferat V, mają na ogół gęstą zabudowę oraz dużą 
liczbę mieszkańców. Skutkuje to między innymi 
deficytem miejsc parkingowych oraz licznymi 
interwencjami drogowymi. Do problemów często 
zgłaszanych przez mieszkańców należą także: 
zanieczyszczone tereny, nieporządek w rejonie 

tym funkcjonuje również szereg mniejszych osiedli z budynkami wielorodzinnymi. Występuje 
także zabudowa jednorodzinna i szeregowa. Dzielnicowi: st. spec. Marek Gorzewski, str. 
Magdalena Chojnacka 
 
Brętowo ma charakter głównie mieszkaniowy. Zabudowa dzielnicy jest niejednorodna. Na 
osiedlu Niedźwiednik dominują bloki mieszkalne z prefabrykatów, z kolei w Matemblewie 
domy jednorodzinne. Dzielnicowi: st. spec. Marek Gorzewski, str. Magdalena Chojnacka 
 
Dzielnice, które obejmuje swoim zasięgiem Referat V, mają na ogół gęstą 
zabudowę oraz dużą liczbę mieszkańców. Skutkuje to między innymi deficytem 
miejsc parkingowych oraz licznymi interwencjami drogowymi. Do problemów 
często zgłaszanych przez mieszkańców należą także: zanieczyszczone tereny, 
nieporządek w rejonie punktów gromadzenia odpadów, spożywanie alkoholu w 
miejscach objętych zakazem oraz niesprzątanie nieczystości po zwierzętach. 
 
W 2017 roku Referat V prowadził 2321 spraw dzielnicowych, dotyczących 
między innymi: 

 interwencji podjętych pod nieobecność sprawców wykroczeń  1040 
 kontroli terenów i posesji pod względem czystości     404 
 usuwania pojazdów i wraków         301 
 organizacji i kontroli ruchu drogowego       164 
 kontroli miejsc pobytu osób bezdomnych      122 
 właściwej opieki nad zwierzętami          61 

 

 
 
Funkcjonariusze Referatu V podjęli 8664 interwencji: 
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punktów gromadzenia odpadów, spożywanie 
alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz 
niesprzątanie nieczystości po zwierzętach. 

W 2017 roku Referat V prowadził 2321 spraw dziel-
nicowych, dotyczących między innymi:

interwencji podjętych pod nieobec-
ność sprawców wykroczeń 

1040

kontroli terenów i posesji pod wzglę-
dem czystości 

404

usuwania pojazdów i wraków 301

organizacji i kontroli ruchu drogo-
wego 

164

kontroli miejsc pobytu osób bezdom-
nych

122

właściwej opieki nad zwierzętami 61

Funkcjonariusze Referatu V podjęli 8664 inter-
wencji:

pouczenia 3682

mandaty 3804 
(385 850 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia

1035

przekazane innym organom 3

wnioski do sądu 140

Aby zaradzić problemom najczęściej zgłaszanym 
przez mieszkańców, w 2017 roku na terenie Refera-
tu V wielokrotnie podejmowane były intensywne 

działania. Przykładem może być choćby Akcja Pupil, 
w ramach której na teren jednego osiedla w tym sa-
mym czasie kierowano aż trzy patrole. Ich zadaniem 
było egzekwowanie obowiązków właścicieli psów. 
Wzmożone kontrole prowadzone były także w miej-
scach, w których powtarzały się przypadki zakłóca-
nia ładu i porządku publicznego. Funkcjonariusze 
regularnie zapraszali do współpracy ekspertów, by 
wraz z nimi wypracowywać najdogodniejsze dla 
mieszkańców rozwiązania z zakresu ruchu drogo-
wego. Kierownictwo referatu pozostawało w stałym 
kontakcie z radami dzielnic oraz zarządcami osiedli, 
by na bieżąco móc reagować na wszelkie przekazy-
wane przez nich sygnały.  

Razem z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
strażnicy z Referatu V brali udział w akcji usuwa-
nia nielegalnie ustawionych lawet z reklamami. 
Odbyli też z policjantami 21 wspólnych patroli. 
Wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie podejmowali liczne działania na rzecz 
osób bezdomnych. Stale współpracowali z Gdań-
skim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, 
Biurami Obsługi Mieszkańców oraz wspólnotami 
i spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • pierwsza pomoc dla ośmiolatka, potrąconego 

na przejściu dla pieszych,
 • ujęcie i przekazanie w ręce policji mężczyzny, 

który w tramwaju groził współpasażerom 
pistoletem pneumatycznym,
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Kierownik 

Ref. Dzielnicowego VI:  

Mirosław Radka 

Zastępca kierownika: 

Anna Karpińska 

Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

w. 103

 • zaopiekowanie się kilkuletnim chłopcem, który 
wykorzystał nieuwagę swojej mamy, uciekł jej 
i biegł środkiem ulicy,

 • ujawnienie znacznej ilości narkotyków w sto-
jącym na parkingu pojeździe, w którym prze-
bywały osoby bezdomne,

 • zabezpieczenie dwóch egzotycznych gadów: 
legwana zielonego, porzuconego na klatce 
schodowej jednego z bloków i agamy brodatej 
znalezionej na tui oraz przekazanie ich specja-
liście ds. weterynarii. 

Priorytety Referatu V na 2018 rok:
 • przeciwdziałanie spalaniu odpadów w domo-

wych instalacjach grzewczych, 
 • ograniczanie spożywania alkoholu w miej-

scach objętych zakazem, 
 • przypominanie właścicielom zwierząt o ich 

obowiązkach, 
 • dyscyplinowanie sprawców wykroczeń dro-

gowych,
 • eliminowanie przypadków nielegalnego handlu.

 nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt       27 
 przestrzegania przepisów drogowych przez rowerzystów   25 
 sprzątania nieczystości po psach (kontrole)       22 

 

 
 
Funkcjonariusze Referatu VI podjęli 5711 interwencji: 

 pouczenia         2522 
 mandaty         2734 (151 830 zł) 
 informacje o popełnieniu wykroczenia      353 
 przekazane innym organom            1 
 wnioski do sądu          101 

 
Sprawy porządkowe w dzielnicach, zgłaszane Referatowi VI, strażnicy 
realizowali na bieżąco. Oprócz kontroli, których celem było wyeliminowanie 
wskazanych uciążliwości, funkcjonariusze regularnie prowadzili działania 
prewencyjne, by w miarę możliwości zapobiegać występowaniu niepożądanych 
zjawisk. Liczne nieprawidłowości ujawnili i usunęli w ramach akcji 
porządkowych "Zima" i "Wiosna". 96% spraw dotyczących nieporządku na 
posesjach, które prowadził Referat VI, zostało zakończonych z pozytywnym 
skutkiem. Pozostałe, które wymagają czasochłonnych ustaleń (sprawy spadkowe, 
brak właścicieli terenów, nieodbierana korespondencja), są wciąż w toku.  
 
Wspólne działania Referatu VI z Leśnictwem Sobieszewo, Urzędem Morskim 
oraz Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni doprowadziły do prawidłowego 
oznakowania dróg w rejonie plaż, zmiany organizacji parkowania oraz 
uniemożliwienia pojazdom wjazdu na tereny leśne. Strażnicy zapobiegli też 
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Inne

5.3.6 Referat Dzielnicowy VI

Największy terytorialnie Referat VI obejmuje 
swoim zasięgiem dzielnice: Orunia-Św. Wojciech-
-Lipce, Chełm (południowa część), Ujeścisko-
-Łostowice (na południe od ul. Świętokrzyskiej), 
Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-
-Górki Zachodnie oraz Wyspa Sobieszewska. 
Obszar o powierzchni ok. 113,14  km2 zamieszkuje 
ok. 64 330 osób. W referacie zatrudnionych jest  
24 funkcjonariuszy.  

Orunia-Św.Wojciech-Lipce to dzielnica o cha-
rakterze mieszkaniowo-przemysłowo-rolniczym. 
Największą i najgęściej zaludnioną jej częścią jest 
jej północny obszar (Orunia). Najpoważniejszymi 
problemami porządkowymi dzielnicy są: spalanie 
odpadów w domowych instalacjach grzewczych, 
spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 
oraz nielegalne wysypiska odpadów. Dzielni-
cowi: st. insp. Arkadiusz Wachowski, insp. 
Sławomir Jendrzejewski, mł. str. Michał 
Hoffman 
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Chełm/Ujeścisko-Łostowice (południowe części 
dzielnic) to mieszkaniowa część miasta, w której 
dominują budynki wielorodzinne oraz jednoro-
dzinne domki. Skargi mieszkańców dotyczą między 
innymi: nieprawidłowego parkowania pojazdów na 
nowo powstających osiedlach, zanieczyszczania 
jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z placów budowy 
i nielegalnych zrzutów ziemi. Dzielnicowi: st. spec. 
Adam Rusiłowski, mł. str. Damian Liedtke 

Zabudowę Olszynki stanowią domy wolnostojące 
oraz altanki przystosowane do funkcji mieszkalnych. 
Jest tam wiele ogrodów działkowych. Nizinny, 
w niektórych miejscach depresyjny teren poprzeci-
nany jest licznymi rowami melioracyjnymi. Wśród 
problemów porządkowych dzielnicy wymienić na-
leży: spalanie odpadów w domowych instalacjach 
grzewczych, spożywanie alkoholu w miejscach obję-
tych zakazem, nielegalne wysypiska odpadów oraz 
nieprawidłową gospodarkę ściekami. Dzielnicowi: 
st. insp. Rafał Przęczek, spec. Mariusz Wyborski 

Rudniki  są dzielnicą o charakterze głównie 
przemysłowym, z niewielką liczbą mieszkańców. Do 
najważniejszych problemów porządkowych należą 
tam: spalanie odpadów w domowych instalacjach 
grzewczych, spożywanie alkoholu w miejscach 

objętych zakazem, nielegalne wysypiska odpadów 
oraz nieprawidłowa gospodarka ściekami. Dziel-
nicowi: st. insp. Aleksander Kmiećkowiak,  
mł. str. Agata Beringer 

Położona na Wyspie Portowej Przeróbka ma cha-
rakter przemysłowo-mieszkaniowy. Dzielnica jest 
zamieszkana w jej południowej części. Zabudowę 
stanowią budynki wielorodzinne, w tym także duże 
bloki z prefabrykatów oraz domki jednorodzinne. 
Główne problemy porządkowe dzielnicy to: spalanie 
odpadów w domowych instalacjach grzewczych, 
spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem 
oraz obecność dzikich zwierząt. Dzielnicowi: st. spec. 
Andrzej Hinz, mł. str. Adam Krzyżanowski  

Stogi są kolejną dzielnicą położoną na Wyspie 
Portowej. Tłumy mieszkańców Gdańska i turystów 
przyciąga latem kąpielisko morskie. Mieszkaniowa 
część dzielnicy położona jest między Lasem Miej-
skim, łąkami pasa nadmorskiego a Martwą Wisłą. 
Wśród problemów porządkowych występujących 
na tym terenie są między innymi: spalanie odpadów 
w domowych instalacjach grzewczych, spożywanie 
alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz obec-
ność dzikich zwierząt. W sezonie letnim dochodzą 
do tego wykroczenia drogowe oraz niszczenie zieleni 
na drogach dojazdowych do plaż. Dzielnicowi:  
st. spec. Andrzej Hinz, mł. str. Adam Krzyżanowski 

Krakowiec-Górki Zachodnie to dzielnica miesz-
kaniowo-przemysłowo-rolnicza, położona we 
wschodniej części Wyspy Portowej. Jej północną 
część zajmuje nadmorski las z pasem wydm. 
Do najważniejszych problemów porządkowych 
dzielnicy należą: spalanie odpadów w domowych 
instalacjach grzewczych, spożywanie alkoholu 
w miejscach objętych zakazem oraz obecność 
dzikich zwierząt. Latem w tym rejonie znacząco 
rośnie liczba wykroczeń drogowych. Dochodzi 
też do licznych przypadków niszczenia zieleni 
na drogach dojazdowych do plaż. Dzielnicowi:  
st. spec. Andrzej Hinz, mł. str. Adam Krzyżanowski 
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Wyspa Sobieszewska  leż y w ujściu Wisły. 
W północnej części porośnięta jest lasem, z wy-
dmami w pasie nadmorskim. Ma status obszaru 
chronionego krajobrazu. Na wyspie istnieją dwa 
rezerwaty ornitologiczne. Dominuje zabudowa 
jednorodzinna. Wśród najistotniejszych prob-
lemów porządkowych są: spalanie odpadów 
w domowych instalacjach grzewczych i niele-
galne wysypiska odpadów. W sezonie letnim po-
pełnianych jest tam wiele wykroczeń drogowych. 
Na dojazdach do plaż bywa niszczona zieleń. 
Dzielnicowi: st. insp. Dariusz Krupiński, mł. str. 
Michał Bednarek 

W 2017 roku Referat VI prowadził 1639 spraw 
dzielnicowych, dotyczących między innymi:

interwencji pod nieobecność sprawcy 
(postępowania wyjaśniające) 

413

kontroli terenów pod względem 
czystości 

298

kontroli miejsc przebywania osób 
bezdomnych 

244

spożywania alkoholu w miejscach ob-
jętych zakazem 

237

organizacji i kontroli ruchu drogo-
wego 

110

właściwej opieki nad zwierzętami 86

działań ekologicznych i ochrony śro-
dowiska 

81

współpracy z Policją i innymi in-
stytucjami w zakresie utrzymania 
ładu, porządku i przestrzegania 
prawa 

77

usuwania pojazdów i wraków 60

Funkcjonariusze Referatu VI podjęli 5711 inter-
wencji:

pouczenia 2522

mandaty 2734  
(151 830 zł)

wszczęte postępowania w sprawach 
o wykroczenia 

353

przekazane innym organom 1

wnioski do sądu 101

Sprawy porządkowe w dzielnicach, zgłaszane 
Referatowi VI, strażnicy realizowali na bieżąco. 
Oprócz kontroli, których celem było wyelimino-
wanie wskazanych uciążliwości, funkcjonariusze 
regularnie prowadzili działania prewencyjne, by 
w miarę możliwości zapobiegać występowaniu 

niepożądanych zjawisk. Liczne nieprawidłowości 
ujawnili i usunęli w ramach akcji porządkowych 
„Zima” i „Wiosna”. 96% spraw dotyczących niepo-
rządku na posesjach, które prowadził Referat VI, 
zostało zakończonych z pozytywnym skutkiem. 
Pozostałe, które wymagają czasochłonnych usta-
leń (sprawy spadkowe, brak właścicieli terenów, 
nieodbierana korespondencja), są wciąż w toku.  

Wspólne działania Referatu VI z Leśnictwem Sobie-
szewo, Urzędem Morskim oraz Gdańskim Zarzą-
dem Dróg i Zieleni doprowadziły do prawidłowego 
oznakowania dróg w rejonie plaż, zmiany organi-
zacji parkowania oraz uniemożliwienia pojazdom 
wjazdu na tereny leśne. Strażnicy zapobiegli też 
parkowaniu na pasie zieleni nowo wyremontowa-
nej ulicy Nowotnej. Funkcjonariusze ściśle współ-
pracowali z GZDiZ również w kwestii likwidacji 
nielegalnych wysypisk śmieci. Asystowali też 
pracownikom Gdańskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych podczas wykonywanych przez 
nich czynności. Wspólne działania przeciwko 
spalaniu odpadów w domowych instalacjach 
grzewczych oraz w związku z niewłaściwą 
gospodarką odpadami (zrzuty ziemi i odpadów 
budowlanych na terenach miejskich, nieporządek 
na prywatnych posesjach) podejmowane były 
wraz z przedstawicielami Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z zarządcami 
wspólnot mieszkaniowych funkcjonariusze 
współpracowali w zakresie utrzymania porządku 
i czystości na terenach należących do tych 
wspólnot. Odbyli też 37 dyżurów w siedzibach 
rad dzielnic. 
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Wśród interwencji podjętych w 2017 roku:
 • błyskawiczne usunięcie w bezpieczne miejsce 

pojazdu, który utknął na przejeździe kolejowym,
 • eskorta dla samochodu, którym ojciec wiózł 

do szpitala ranne dziecko,
 • pierwsza pomoc udzielona kilku osobom, 

poszkodowanym w wypadkach drogowych,
 • skuteczne działania mediacyjne z mężczyzną, 

który leżał na kruchym lodzie na zamarzniętym 
Opływie Motławy,

 • zapewnienie opieki chorej kobiecie, która 
błąkała się w odludnej części miasta,

 • liczne przypadki przywracania porządku na za-
śmieconych terenach miejskich i prywatnych,

 • czynne wsparcie w gaszeniu pożaru traw. 

Priorytety Referatu VI na 2018 rok:
 • kontrole domowych instalacji grzewczych pod 

kątem spalania odpadów,

 • kontrole stanu sanitarno-porządkowego 
ogródków działkowych,

 • skuteczna egzekucja przepisów w zakresie 
czystości w mieście (kolejne akcje „Zima” 
i „Wiosna”),

 • realizacja interwencji wobec osób pod wpły-
wem alkoholu, które zakłócają porządek 
publiczny,

 • działania wobec rowerzystów popełniających 
wykroczenia drogowe, 

 • zabezpieczenie sezonu letniego - ze szczegól-
nym uwzględnieniem zlotu harcerzy, który 
odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia na 
Wyspie Sobieszewskiej,

 • egzekwowanie obowiązków właścicieli psów, 
 • kontrole miejsc przebywania osób bezdom-

nych,
 • udział w posiedzeniach rad dzielnic.

Kierownik 

Referatu Monitoringu: 

Anna Jank
Siedziba: ul. Elbląska 

54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 115

5.4 Referat Monitoringu 

Referat Monitoringu prowadzi całodobową ob-
serwację rejonów objętych zasięgiem 377 kamer.  
Na stanowiskach operatorów (w systemie ciągłym, 
całodobowym) pracuje 41 osób. W 6 studiach 
lokalnych obsługiwanych jest jednocześnie  
8 stanowisk operatorskich (podwójna obsada przy 
Komisariatach Policji I i II). 

Zgłoszenia dotyczące podejrzenia popełnienia 
czynów zabronionych operatorzy przekazują 
policji, której patrole podejmują następnie 
interwencje. Do przedstawicieli innych służb 
przekazywane są informacje o awariach i innych 
sytuacjach nietypowych (m.in. o zniszczeniach ele-
mentów miejskiej infrastruktury, uszkodzeniach 
sygnalizacji świetlnej, zwierzętach na ulicach, 

oblodzonych chodnikach, pozostawionych bez 
opieki bagażach).  

Na podstawie porozumienia z dnia 18.11.2011 r. 
zawartego przez Gminę Miasta Gdańsk, Komendę 
Miejską Policji w Gdańsku i Straż Miejską w Gdańsku, 
zadania związane z utrzymaniem i obsługą Miejskiego 
Systemu Monitoringu Wizyjnego zostały podzielo-
ne między: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Ko-
mendę Miejską Policji w Gdańsku oraz Straż Miejską 
w Gdańsku. WBiZK - właściciel i administrator systemu 
odpowiada za jego utrzymanie i rozbudowę. Policja 
organizuje w swoich komisariatach pomieszczenia dla 
potrzeb studiów lokalnych, w których zainstalowany 
jest sprzęt sterujący, oglądowy, rejestrujący i archi-
wizujący. Straż miejska zapewnia obsługę stanowisk 
operatorów. Jest też odpowiedzialna za przegrywanie 
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Wśród interwencji zrealizowanych dzięki 
zgłoszeniom od operatorów monitoringu 
w 2017 roku:
 • pomoc udzielona nietrzeźwemu nastolatkowi, 

który nie był w stanie poruszać się o własnych 
siłach,

 • zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy, który 
miał w wydychanym powietrzu 2,75 promila 
alkoholu,

 • zatrzymanie chuliganów, którzy w nocy na 
parkingach uszkadzali auta,

 • zatrzymanie złodzieja roweru, który wcześniej 
odbywał już wyrok za podobne przestępstwa,

 • zatrzymanie wandala, który w środku nocy 
niszczył miejski klomb. 

materiałów archiwalnych dla potrzeb policji, proku-
ratury, sądów, straży miejskiej oraz innych instytucji, 
które uzyskały zgodę administratora systemu na 
pisemnie złożonym wniosku. Zarejestrowany obraz 
zdarzeń przechowywany jest przez okres nie krótszy 
niż 20 dni i nie dłuższy niż 60 dni. 

Studia lokalne systemu miejskiego monitoringu 
zlokalizowane są w sześciu Komisariatach Policji 
w Gdańsku:
1. KP I (Orunia) ul. Platynowa 6f, 
2. KP II (Śródmieście) ul. Długa Grobla 4, 
3. KP III (Wrzeszcz) ul. Biała 1a,
4. KP IV (Oliwa) ul. Kaprów 14, 
5. KP V (Przymorze) ul. Obrońców Wybrzeża 19, 
6. KP VIII (Siedlce) ul. Kartuska 245b. 

W 2017 roku operatorzy monitoringu ujawnili 
i zarejestrowali obraz 2914 zdarzeń, w tym:

spożywanie alkoholu 1286

osoby wymagające przewiezienia do 
pogotowia socjalnego 

186

nieprawidłowe parkowanie 104

zakłócanie ładu i porządku publicznego 96

bójki i rozboje 89

nielegalne plakaty, graffiti 78

osoby leżące na ziemi lub ławkach 
(przekazane przez policję pogotowiu 
ratunkowemu) 

70

kradzieże 20

dewastacje i uszkodzenia mienia 19

nielegalny handel 15

 spożywanie alkoholu        1286 
 osoby wymagające przewiezienia do pogotowia socjalnego    186 
 nieprawidłowe parkowanie         104 
 zakłócanie ładu i porządku publicznego         96 
 bójki i rozboje             89 
 nielegalne plakaty, graffiti           78 
 osoby leżące na ziemi lub ławkach  

(przekazane przez policję pogotowiu ratunkowemu)      70 
 kradzieże              20 
 dewastacje i uszkodzenia mienia          19 
 nielegalny handel             15 
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Studio w Komisariacie Policji II przez 18 lat 
miało swoją siedzibę przy ul. Piwnej 32/35. Od  
16 grudnia 2017 roku operatorzy pracują w no-
wym budynku KP II przy ul. Długa Grobla 4. Do 
końca września 2017 roku kierownikiem Referatu 
Monitoringu była Jolanta Guzikowska, która na-
stępnie przeszła na emeryturę.  

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku otrzymał 
12 stycznia 2017 roku od Komendanta Komisaria-
tu Policji IV w Gdańsku pisemne podziękowanie 

za zgłoszenie, przekazane Policji przez operatora 
monitoringu Wojciecha Kamińskiego, które do-
prowadziło do zatrzymania sprawcy kradzieży 
i odzyskania mienia.

Od stycznia 2018 roku przewidziane są zmo-
toryzowane patrole (w radiowozach policji), 
ściśle współpracujące ze studiami monitoringu. 
Przekazywane przez operatorów zgłoszenia re-
alizować będą wspólnie: policjant oraz strażnik 
miejski. 

Kierownik 

Referatu Wykroczeń: 

Mariusz Kaźmierczak
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 149

5.5 Referat Wykroczeń 

Do zadań Referatu Wykroczeń należy w szcze-
gólności przygotowanie i prowadzenie spraw 
o wykroczenia (zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa), przeprowadzanie czyn-
ności wyjaśniających, sporządzanie dokumentacji, 
kierowanie wniosków o ukaranie do sądu i wystę-
powanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia, będących 
w zakresie działania straży, jak również składanie 
środków odwoławczych od wyroków. Pracownicy 

Referatu Wykroczeń sprawują czynny nadzór nad 
pracownikami prowadzącymi czynności wyjaś-
niające w pozostałych referatach Straży Miejskiej 
w Gdańsku. Oskarżyciele publiczni - oprócz spra-
wowanego nadzoru - udzielają tym pracownikom 
bezpośredniej pomocy w tym zakresie. 

W referacie zatrudnionych jest 6 osób. Pięcioro 
oskarżycieli prowadzi czynności wyjaśniające 
w sprawach o wykroczenia, jeden uczestniczy 
w rozprawach w sądach (II, VIII i XI Wydział Karny 
w Gdańsku).  



33

Straż Miejska w Gdańsku 
Raport 2017

Statystyka Referatu Wykroczeń za rok 2017:

sprawy, które wpłynęły do referatu 1894

wnioski o ukaranie do sądu 1436

sprawy zakończone pouczeniem 145

sprawy zakończone mandatem 53

sprawy zakończone umorzeniem 
z powodu przedawnienia 

125

sprawy zakończone umorzeniem 
z innych powodów (brak znamion wy-
kroczenia, niewykrycie sprawcy, inne)

62

kary porządkowe na świadków 42

sprawy w sądzie, w których brał udział 
oskarżyciel publiczny 

189

W 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku uniewin-
nił osoby w czterech sprawach za wykroczenie  
z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń (niewskazanie 
sprawcy wykroczenia drogowego). Od wyro-
ków tych referat złożył apelację. Sąd Okręgowy 
w Gdańsku uwzględnił ją, uznając podniesioną 
w apelacji argumentację straży miejskiej za zasad-
ną. Zaskarżone wyroki zostały uchylone. Wszystkie 
cztery sprawy skierowano do ponownego rozpa-
trzenia przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
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6. Profilaktyka

nieletnich. Angażowali się też w przedsięwzię-
cia, których celem było ograniczanie zjawisk 
kryminogennych.

6.1 Profilaktyka szkolna

W 2017 roku w szkołach podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich strażnicy przeprowadzili 
2786 zajęć, w których uczestniczyło 53784 osób. 
Mundurowi uświadamiali nieletnim z jaką od-
powiedzialnością trzeba się liczyć w przypadku 
popełnienia czynu karalnego, przestrzegali 
młodych ludzi przed konsekwencjami sięgania 
po środki odurzające i alkohol, uczyli ich także 
poprawnego segregowania odpadów i namawiali 
do przestrzegania zasad ekologii. Najmłodsi po-
znawali razem ze strażnikami podstawy bezpie-
czeństwa w domu, na placu zabaw, w drodze do 
szkoły, podczas letniego i zimowego wypoczynku. 
Dzieci uczyły się prawidłowego przechodzenia 
przez jezdnię, bezpiecznej jazdy na rowerze, 
jak reagować na zaczepki obcej osoby i co robić 
w przypadku spotkania z agresywnym zwierzę-
ciem. W zajęciach „Postępowanie ze zwierzętami” 
uczestniczy służbowy pies Marley przygotowany 
do pracy z dziećmi.

Referat Profilaktyki działa od 2000 roku. 
W 2017 roku pracowało w nim 20 funkcjona-
riuszy, w większości z wyższym wykształceniem 
oraz przygotowaniem do pracy z młodzieżą. Do 
stałych zadań strażników należały: współpraca 
z placówkami oświatowymi i wychowawczymi 
oraz realizacja zajęć profilaktycznych w ramach 
13 oferowanych programów. Mundurowi 
podejmowali działania na rzecz zapobiegania 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez 

Kierownik 

Referatu Profilaktyki: 

Agnieszka Solecka
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 117

Program profilaktyczny
Liczba zrealizowanych  

zajęć
Liczba osób objętych 

programem

1. Bezpieczne dzieciństwo 678 16 034

2. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne 526 10 404

3. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć 423 8112

4. Postępowanie ze zwierzętami 407 6734

5. Dopalacze - czy warto? 182 3402

6. Autochodzik 262 3283

7. Umiem pomagać – pierwsza pomoc przedmedyczna 141 2625

8. Strażnik trzeźwości 53 1018

9. EKO-strażnik 26 590

10. Bezpieczny senior 29 574

11. Bezpiecznie na rowerze (Miasteczko Ruchu Drogowego) 24 438

12. Ekologiczna klasa – wiem jak segregować odpady 23 361

13. Cały świat w naszej klasie 12 209
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6.2 Współpraca z instytucjami  
i organizacjami

Oprócz stałej współpracy ze szkołami i placówka-
mi oświatowymi, w 2017 roku Referat Profilaktyki 
realizował też działania z Policją, Teatrem Minia-
tura oraz innymi strażami gminnymi i miejskimi 
województwa pomorskiego. Jedynym w swoim 
rodzaju i unikatowym w skali kraju przedsięwzię-
ciem jest Klasa Bezpieczeństwa Publicznego pod 
patronatem Straży Miejskiej w Gdańsku, w której 
mundurowi prowadzą niektóre zajęcia. Ogromne 
zainteresowanie wzbudziło pojawienie się strażni-
ków na scenie Teatru Miniatura. Mundurowi w za-
skakujący sposób realizują tam z najmłodszymi 
edukacyjne zadania, pojawiając się w obsadzie 
jednego ze spektakli. 

6.2.1 Współpraca z Policją – patrol 
szkolny 

Od 9 lat wspólnym przedsięwzięciem strażników 
z Referatu Profilaktyki i funkcjonariuszy Komendy 
Miejskiej Policji w Gdańsku jest patrol szkolny. 
Mundurowi sprawdzają, czy nic złego nie dzie-
je się na terenie szkół, w ich sąsiedztwie oraz 
w innych miejscach, w których bywa młodzież. 
Obecność funkcjonariuszy przy placówkach 
oświatowych odstrasza dilerów narkotyków oraz 
inne osoby, które mogłyby dopuścić się czynów 
karalnych wobec nieletnich. Natomiast uczniowie, 
widząc mundurowych, unikają sięgania po papie-
rosy i inne używki. W 2017 roku zrealizowanych 
zostało 159 takich patroli. 

6.2.2 Współpraca z Teatrem Miniatura 

„Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!” – edu-
kacyjny spektakl dla dzieci, przygotowany został 
przez Miejski Teatr Miniatura we współpracy ze 
Strażą Miejską w Gdańsku. Autorskie przedstawie-
nie aktorów Magdaleny Żulińskiej i Piotra Kłudki to 
żartobliwa opowieść dla dzieci od lat 4, nawiązująca 
do znanej baśni braci Grimm. Spektakl uczy samo-
dzielności i ostrożności. Biorą w nim udział strażnicy 
miejscy, którzy przypominają najmłodszym podsta-

wowe zasady bezpieczeństwa. Praktycznie ćwiczą 
z najmłodszymi między innymi jak prawidłowo 
zachować się na przejściu dla pieszych lub w przy-
padku spotkania z niebezpiecznym psem.  

Przedstawienie miało swoją premierę 29 stycznia 
2017 roku. W kolejnych miesiącach spektakl cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. Funkcjonariusze 
wystąpili w 45 przedstawieniach dla 4484 osób. 

6.2.3 Olimpiada Wiedzy  
o Bezpieczeństwie 

Już po raz 11. zainaugurowana została jesienią  
2017 roku kolejna Olimpiada Wiedzy o Bezpie-
czeństwie. Konkurs dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych organizowany jest przez Straż Miejską 
w Gdańsku i Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną 
we współpracy ze strażami gminnymi i miejskimi 
z województwa pomorskiego. Olimpiada rozwija 
w młodzieży poczucie odpowiedzialności za swoje 
postępowanie i wspólne dobro. Uczniowie poznają 
przepisy prawa oraz uprawnienia instytucji, które 
stoją na jego straży. Wszystko to służy poprawie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W organizację X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwa pod hasłem „Ja strażnik…”, której finał odbył 
się 16 marca 2017 roku w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku, zaangażowało się  
9 straży miejskich: z Gdańska, Chojnic, Kościerzy-
ny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Staro-
gardu Gdańskiego i Tczewa. O indeks GWSH oraz 
inne atrakcyjne nagrody ubiegało się 24 finalistów. 
Zwycięzcą został Sebastian Wicki z Kościerzyny.  



36

Straż Miejska w Gdańsku 
Raport 2017

W roku szkolnym 2017/18 odbywa się XI Olim-
piada pod hasłem „Stop Smogowi!”. Do konkursu 
zgłosiło się 1315 uczniów. Tym razem konkurs 
współorganizuje 10 straży - miejskie z: Gdańska, 
Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelpli-
na, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa oraz 
gminna z Kościerzyny. Finał XI Olimpiady zapla-
nowano na 22 marca w Starogardzkim Centrum 
Kultury w Starogardzie Gdańskim. Konkurs objęli 
honorowym patronatem: Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty oraz 
Prezydent Miasta Gdańska. 

6.2.4 Współpraca z IV LO w Gdańsku – 

Klasa Bezpieczeństwa Publicznego 

Od trzech lat w IV Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdańsku istnieje Klasa Bezpieczeństwa Pub-
licznego, której patronuje między innymi Straż 
Miejska. Poza realizacją tradycyjnego progra-
mu przygotowującego do matury, uczniowie 
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez 
strażników miejskich, pracowników służby 
penitencjarnej oraz policjantów. Mówiąc o co-
dziennych sprawach i problemach Gdańska, 
strażnicy uświadamiają młodym ludziom 
potrzebę aktywnego angażowania się w lo-
kalne przedsięwzięcia. Zachęcają ich także do 
podejmowania działań na rzecz najbliższego 
otoczenia, pokazują zalety pracy dla samo-
rządu. W pierwszym roku nauki młodzi ludzie 
poznają wraz ze strażnikami „Ochronę porządku 
publicznego”. W drugiej klasie - „Prawo lokalne” 
i „Prawo wykroczeń”. Program trzeciej klasy 
przewiduje „Prawo ruchu drogowego”. 

6.2.5 Małe Formy Teatralne 

VI przegląd Małych Form Teatralnych „Jestem bez-
pieczny na drodze” odbył się 4 grudnia 2017 roku 
w Teatrze Miniatura. Zadaniem przedszkolaków 
i ich wychowawców było przygotowanie krótkich 
przedstawień, związanych z bezpieczeństwem na 
drodze. Swoje umiejętności zaprezentowali pod-
opieczni gdańskich Przedszkoli nr 4, 22, 66, 71 i 75. 

Wszystkie uczestniczące w konkursie placówki 
nagrodzono upominkami. Współorganizatorem 
przeglądu jest Wydział Rozwoju Społecznego 
Urzędu Miasta Gdańska. 

6.2.6 Współpraca z mieszkańcami – 

festyny i imprezy miejskie 

W 62 imprezach plenerowych, zorganizowa-
nych na terenie całego Gdańska, wzięli udział 
strażnicy z Referatu Profilaktyki w 2017 roku. 
Uczestnikom festynów mundurowi przypomi-
nali o codziennych zasadach bezpieczeństwa, 
zachęcali ich do udziału w konkursach, rozda-
wali materiały informacyjne i edukacyjne oraz 
drobne gadżety. Za każdym razem chodziło o to, 
by dzięki wspólnej zabawie nauczyć się czegoś 
pożytecznego. Funkcjonariusze wzięli udział 
m.in. w Mundurowym Dniu Dziecka w oliwskim 
ZOO, Dniu Otwartym Pomorskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego oraz w dzielnicowych festy-
nach w Brzeźnie, Brętowie, Kokoszkach, na Oru-
ni, Przymorzu Małym, Strzyży i Suchaninie. Do 
tego dodać należy liczne imprezy organizowane 
przez placówki oświatowe z całego Gdańska. Za 
każdym razem strażnicy oferowali na swoich 
stoiskach ulotki oraz materiały edukacyjne, 
które były dobrym pretekstem do porozmawia-
nia o sprawach porządkowych, przestrzeganiu 
dobrosąsiedzkich zasad, jak również o kłopot-
liwych sytuacjach, w rozwiązywaniu których 
strażnicy mogą okazać się pomocni. Wielkie 
zainteresowanie nie tylko wśród najmłodszych 
wzbudzało zawsze pojawienie się strażowej 
maskotki czyli Lwa Leosia. 
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6.3 Akcje i kampanie społeczne 

Referat Profilakatyki inicjuje, organizuje i realizuje 
liczne przedsięwzięcia adresowane do wszystkich 
mieszkańców Gdańska lub wybranych grup, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
Mają one głównie charakter edukacyjny. Ich celem 
bywa także pomoc potrzebującym. 

6.3.1 Bezpieczna droga do szkoły 

Pod koniec sierpnia i na początku września priory-
tetowym zadaniem strażników jest zapewnienie 
najmłodszym bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły. Wspólną akcję pod hasłem „Bezpieczna 
droga do szkoły” zorganizowali w 2017 roku 
mundurowi z 22 straży miejskich i gminnych 
województwa pomorskiego. 

Gdańscy funkcjonariusze przeprowadzili w ostat-
nich dniach wakacji kontrole infrastruktury przy 
44 szkołach i placówkach oświatowych. Zwracali 
uwagę na oznakowanie przejść dla pieszych, 
sprawdzali stan zabezpieczeń i bacznie obser-
wowali, czy w najbliższym otoczeniu nie ma 
potencjalnych zagrożeń dla uczniów. Przez pierw-
sze dwa tygodnie września przy 49 gdańskich 
szkołach podstawowych wystawiono 127 patroli. 
Strażnicy uczyli najmłodszych bezpiecznego 
zachowania na drodze oraz właściwego przecho-
dzenia przez jezdnię. Rozdawali też odblaskowe 
opaski. Podczas praktycznych ćwiczeń na ulicy nie 
lada atrakcją był Lew Leoś. Maskotka gdańskiej 
straży cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
dzieci. 

6.3.2 Kampania społeczna „Razem 
dbamy o nasze Miasto” 

W ofercie Referatu Profilaktyki dla rad dzielnic 
oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 
są ulotki z informacjami o ważnych kwestiach 
związanych z utrzymaniem porządku, ekologią 

i ochroną środowiska. Funkcjonariusze zwracają 
szczególną uwagę, żeby przygotowywane przez 
nich materiały miały jasną, komunikatywną formę, 
były proste i przejrzyste – tak aby ich przekaz miał 
szansę trafić do jak najszerszego grona. 

6.3.3 „Zostań Mikołajem” - strażnicy  

na dziecięcych oddziałach szpitalnych 

6 grudnia 2017 roku funkcjonariusze Referatu 
Profilaktyki odwiedzili gdańskie szpitale dziecięce. 
Towarzyszyła im strażowa maskotka - Lew Leoś. 
W ramach spotkań mundurowi wręczali małym 
pacjentom słodkie upominki. Omawiali też z nimi 
zasady bezpiecznego zachowania. Strażnicy od-
wiedzili: Szpital Dziecięcy przy ul. Polanki, Szpital 
Copernicus im. Św. Wojciecha, Szpital Copernicus 
im. Mikołaja Kopernika oraz Szpitalny Oddział 
Leczenia Zeza i Niedowidzenia.  

W 2017 roku strażnicy z Referatu Profilaktyki 
zaangażowali też wszystkich pracowników 
Straży Miejskiej w Gdańsku w dwie akcje cha-
rytatywne: „Każdy może pomóc” oraz „Pomoc 
dla schroniska”. Więcej informacji na ich temat 
w rozdziale 11. „Akcje charytatywne”. 
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6.4 Komunikacja społeczna 

Jednym z zadań Referatu Profilaktyki jest stały 
kontakt z mieszkańcami oraz mediami. Za pośred-
nictwem strony internetowej www.strazmiejska.
gda.pl inspektorzy ds. komunikacji społecznej 
przekazywali informacje o pracy gdańskich straż-
ników. W 2017 roku zamieścili 154 wiadomości 
oraz artykułów na temat działań podejmowanych 
przez mundurowych. Opisywali zdarzenia, pod-

czas których strażnicy stawiali czoła zagrożeniom 
i sytuacjom kryzysowym, służyli radą i wsparciem 
dla mieszkańców, udzielali potrzebującym pierw-
szej pomocy przedmedycznej, patrolowali miejsca 
przebywania osób bezdomnych, pomagali zwie-
rzętom i podejmowali kontrole. Umieszczali na 
stronie także teksty publicystyczne i edukacyjne, 
których celem było kształtowanie właściwych 
postaw społecznych oraz przypominanie miesz-
kańcom i administratorom posesji o ich obo-
wiązkach. Stałym elementem takich artykułów 
były informacje o ustawowych uprawnieniach 
strażników oraz o sankcjach, które grożą za nie-
przestrzeganie przepisów. 

Priorytetowe zadania Referatu Profilaktyki 
na 2018 rok:
 • organizacja XII Olimpiady Wiedzy o Bezpie-

czeństwie,
 • realizacja projektu „Ekologiczna klasa”, poświę-

conego poprawnej segregacji odpadów,
 • realizacja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 

połączonej z przeglądem infrastruktury drogo-
wej w pobliżu placówek oświatowych,

 • kontynuacja działań teatralnych: organizacja 
VII przeglądu Małych Form Teatralnych oraz 
udział w kolejnych spektaklach „Jasiek i Mał-
gośka, czyli uważaj, robaczku!”,

 • realizacja filmu edukacyjnego dla najmłod-
szych „Lew Leoś w wielkim mieście”, w którym 
omówione zostaną sytuacje istotne z punktu 
bezpieczeństwa dziecka - między innymi: 
kontakt z obcą osobą, bezpieczna zabawa, 
bezpieczna droga do szkoły, 

 • realizacja programu „Wiem, znam, działam!” - 
zajęcia z samoobrony dla seniorów.
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7. Stanowiska samodzielne

Efektem współpracy inspektora ds. środowiska 
ze Strażą Ochrony Kolei w ramach akcji „Infra-
struktura” były kontrole punktów skupu metali.  

Inspektor ds. środowiska reprezentowała Straż 
Miejską podczas II Panelu Obywatelskiego 
w Gdańsku. Temat spotkania: „Jak poprawić jakość 
powietrza w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń 
z domowych pieców grzewczych i lokalnych kot-
łowni węglowych”.

Priorytety inspektora ds. środowiska na 2018 
rok:
 • kontynuacja działań związanych z pobie-

raniem próbek popiołu, które pozwalają 
stwierdzić, czy właściciel nieruchomości spalał 
odpady w domowej instalacji grzewczej,

 • stała współpraca ze strażnikami dzielnicowymi 
w zakresie realizacji spraw porządkowych,

 • szkolenia dla funkcjonariuszy straży miejskiej 
w zakresie ochrony środowiska.

Samodzielni inspektorzy specjalizują się w dzie-
dzinach, z którymi na co dzień mają do czynienia 
funkcjonariusze dzielnicowi i interwencyjni. 
Służą merytoryczną wiedzą oraz wsparciem 
wszystkim strażnikom i pracownikom Straży 
Miejskiej w Gdańsku. Ściśle współpracują z innymi 
jednostkami miejskimi, służbami, instytucjami 
oraz organizacjami. Prowadzą też konsultacje 
z przedstawicielami straży gminnych i miejskich 
z całej Polski. 

7.1 Inspektor ds. środowiska 

W 2017 roku inspektor ds. środowiska na bieżąco 
udzielała referatom dzielnicowym merytorycznego 
wsparcia, interpretując nowe akty prawne oraz 
analizując i aktualizując procedury postępowania 
dotyczące ochrony środowiska. W 2017 roku obsłu-
żyła też 2 866 zgłoszeń, które wpłynęły na aplikację 
Gdańska Mapa Porządku - w 717 przypadkach 
adresatem zgłoszeń była straż miejska. Do odpo-
wiednich jednostek trafiły 134 sprawy nielegalnych 
wysypisk odpadów na terenach miejskich i Skarbu 
Państwa. Dzięki ścisłej współpracy z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gdańskim Zarządem 
Nieruchomości Komunalnych, wszystkie wskazane 
tereny zostały uporządkowane.  

Jednym ze stałych zadań inspektora ds. środo-
wiska był udział w spotkaniach z przedstawi-
cielami instytucji i jednostek odpowiedzialnych 
za czystość, porządek oraz ochronę środowiska 
(m.in. Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych). 

We współpracy z Wydziałem Środowiska, straż 
miejska zainaugurowała w 2017 roku działania 
w zakresie pobierania próbek popiołu do analizy 
laboratoryjnej, która pozwala jednoznacznie okre-
ślić czy właściciel nieruchomości spalał odpady 
w domowym urządzeniu grzewczym. W 70% przy-
padków stwierdzono w popiele substancje, których 
obecność świadczyła o współspalaniu w piecu 
odpadów. Postępowania przed sądem zakończyły 
się nałożeniem grzywien na sprawców wykroczeń.  

Inspektor  

ds. środowiska: 

Dorota Gwizdalska 
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 112
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7.2 Inspektor ds. ruchu 
drogowego

Efektem działań inspektora ds. ruchu drogo-
wego w 2017 roku było między innymi 57 wnio-
sków złożonych do Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. W dużej mierze dotyczyły 
one - zgodnie z uprawnieniami straży miej-
skiej - zapewnienia ładu i porządku w zakresie 
zatrzymania oraz postoju pojazdów. Między 
innymi chodziło o uporządkowanie i dostoso-
wanie liczby miejsc postojowych do potrzeb 
pojazdów TAXI przy ulicy Heweliusza. Z kolei 
na ulicy Chmielnej, w związku z prowadzoną 
budową, zaistniała potrzeba wyznaczenia tym-
czasowego ciągu pieszego na jezdni. Poprawiło 
to znacznie bezpieczeństwo pieszych w tym 
miejscu. Inny wniosek dotyczył oznakowania 
odcinka ulicy Wałowej, z którego korzystają 
autobusy komunikacji miejskiej, znakami „zakaz 
zatrzymywania” z tabliczką informującą o usu-
nięciu pojazdu na koszt właściciela. Autobusom 
zapewniono sprawny przejazd, co ma istotne 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
komunikacji publicznej.

Inspektor ds. ruchu drogowego uczestniczył w po-
nad 30 spotkaniach z przedstawicielami rad osiedli 
i zarządcami nieruchomości na terenie miasta. 
Udzielał informacji i porad w zakresie prawidłowej 
organizacji ruchu drogowego na terenach, które są 
zarządzane przez wymienione podmioty.

Priorytety inspektora ds. ruchu drogowego 
na 2018 rok:
 • analiza procedur działania w ramach kontroli 

ruchu drogowego,
 • składanie wniosków do Komisji ds. bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego,
 • kontrola realizacji działań w zakresie ruchu 

drogowego (dokumentacja, wyposażenie 
pojazdów),

 • kontrola działań patroli drogowych,
 • nadzór na oznakowaniem porządkującym 

zatrzymanie oraz postój pojazdów w rejonie 
Starego i Głównego Miasta.

Inspektor ds. ruchu 

drogowego: 

Leszek Syguła 

Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 147

7.3 Inspektor ds. imprez 
masowych 

Zadaniem inspektora ds. imprez masowych 
jest koordynacja działań, związanych z zabezpie-
czaniem przez strażników miejskich uroczystości 
miejskich, zgromadzeń publicznych, koncertów, 
imprez sportowych i festynów.

W 2017 roku przygotowanych zostało 169 takich 
zabezpieczeń, w tym:

imprez masowych, koncertów, rozgrywek 
sportowych 

85

imprez targowych, konferencji (m.in. Jar-
mark św. Dominika) 

25

uroczystości (m.in. składanie kwiatów) 21

festynów rodzinnych, innych zabezpieczeń 19

zgromadzeń publicznych 15

asyst miejskich, wydarzeń szczególnych 4

W zabezpieczanie wydarzeń zaangażowanych 
było 1779 funkcjonariuszy (627 patroli zmotory-
zowanych i 226 pieszych).

Priorytety inspektora ds. imprez masowych 
na 2018 rok:
 • kontrola realizacji planów zabezpieczeń wy-

darzeń szczególnych, odbywających się na 
terenie miasta, 

 • opracowanie planu zabezpieczenia sezonu 
letniego,

 • opracowanie planu zabezpieczenia Jarmarku 
św. Dominika.

Inspektor ds. imprez 

masowych: 

Grzegorz Cieślikowski 
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 147
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7.4 Inspektor ds. kontaktu  
z mediami 

Do zadań inspektora ds. kontaktu z mediami 
należy między innymi: stała współpraca z dzien-
nikarzami i redakcjami środków masowego 
przekazu, przygotowanie materiałów prasowych, 
reagowanie na nierzetelne publikacje w mediach 
lub takie, które mogą wpłynąć negatywnie na 
wizerunek jednostki, publikowanie artykułów 
na stronie Straży Miejskiej w Gdańsku, obsługa 
portali Twitter i YouTube, inicjowanie działań 
promocyjnych i wizerunkowych, współpraca 
z rzecznikami innych instytucji miejskich i Biurem 
Prasowym Urzędu Miasta Gdańska.  

W 2017 roku inspektor ds. kontaktu z mediami 
opublikował 181 artykułów na stronie interne-
towej Straży Miejskiej, 14 filmików na kanale 
YouTube i ponad 700 informacji na portalu Twitter. 
Zaproponował mediom 89 tematów i informacji 
i odpowiedział na 144 zapytania dziennikarzy, 
czego efektem są co najmniej 483 udokumento-
wane publikacje.  

Inspektor ds. kontaktu z mediami uczestniczył 
w wydarzeniach z udziałem strażników (m.in. 
akcje liczenia bezdomnych, kontrole pieców po-
łączone z pobieraniem próbek popiołu) i przygo-
towywał materiały (tekst, zdjęcia, nagrania video), 
z których korzystali dziennikarze. Brał też udział 
w spotkaniach z mieszkańcami (m.in. z cyklu 
„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk).  

Nowością w 2017 roku było uruchomienie ser-
wisu dźwiękowego, co spotkało się z życzliwym 

przyjęciem zwłaszcza przez redakcje radiowe. 
Do niektórych artykułów na stronie internetowej 
dołączane są pliki mp3 z wypowiedziami funkcjo-
nariuszy. Jest to udogodnienie dla dziennikarzy, 
którzy mogą przygotowywać informacje bez 
potrzeby odwiedzania siedziby straży miejskiej 
w celu dokonania nagrania. Dzięki temu redakcje 
chętniej i częściej sięgają po proponowane przez 
straż materiały. Na życzenie dziennikarza w formie 
dźwiękowej może zostać przygotowana i przesła-
na drogą elektroniczną każda inna wypowiedź.  

Inspektor ds. kontaktu 

z mediami: 

Wojciech Siółkowski 
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 133

Wśród tematów, po które dziennikarze sięgali 
w 2017 roku najczęściej:
 • pobieranie próbek popiołu z pieców pod 

kątem spalania w nich odpadów,
 • akcja „Twój pies”, adresowana do właścicieli 

czworonogów, 

Udzielał informacji i porad w zakresie prawidłowej organizacji ruchu drogowego 
na terenach, które są zarządzane przez wymienione podmioty.  
 
starszy inspektor Leszek Syguła  
Siedziba: ul. Elbląska 54/60 
Telefon: 58 301 30 11 wew. 147 
 
Priorytetowym działaniem na 2018 rok będzie szczególny nadzór nad 
oznakowaniem porządkującym zatrzymanie i postój pojazdów w rejonie Starego 
i Głównego Miasta. 
 

7.3. Inspektor ds. Imprez Masowych 
 

Zadaniem inspektora ds. imprez masowych jest koordynacja działań, związanych 
z zabezpieczaniem przez strażników miejskich uroczystości miejskich, 
zgromadzeń publicznych, koncertów, imprez sportowych i festynów.  
 
W 2017 roku przygotowanych zostało 169 takich zabezpieczeń, w tym: 

 imprez masowych, koncertów, rozgrywek sportowych   85 
 imprez targowych, konferencji (m.in. Jarmark św. Dominika)  25 
 uroczystości (m.in. składanie kwiatów)     21 
 festynów rodzinnych, innych zabezpieczeń     19 
 zgromadzeń publicznych       15 
 asyst miejskich, wydarzeń szczególnych       4 
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Wydarzenia zabezpieczane przez Straż Miejską w Gdańsku w 2017 roku
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(m.in. Jarmark św. Dominika)
Uroczystości
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Asysty miejskie, wydarzenia
szczególne
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 • pomoc udzielana osobom bezdomnym,
 • działania strażników przeciwko żebractwu 

(współpraca z MOPR),
 • reorganizacja miejsc postojowych przy Dwor-

cu Głównym PKP (inicjatywa straży miejskiej),
 • wprowadzenie na terenie Gdańska stref 

ograniczonego postoju i późniejsze działania 
strażników w tych strefach,

 • egzotyczne gady znalezione na terenie miasta,
 • ratowanie łabędzia, który wylądował na toro-

wisku tramwajowym,
 • nietoperz w siedzibie straży miejskiej. 

Z inicjatywy inspektora ds. kontaktu z mediami 
w maju 2017 roku Straż Miejska w Gdańsku 
włączyła się w akcję dziennika „Fakt”, której 
celem była zbiórka pieniędzy na asystor kaszlu 
dla Pomorskiego Hospicjum Dziecięcego. Więcej 
informacji na ten temat w rozdziale 11. „Akcje 
charytatywne”. 

Priorytety inspektora ds. kontaktu z mediami 
na 2018 rok:
 • budowanie potencjału zespołu prasowego, 

powstałego z początkiem 2018 roku - po 
przeniesieniu inspektorów ds. komunikacji 
społecznej z Referatu Profilaktyki do Pionu 
Komendanta (szkolenia), 

 • przebudowa strony internetowej Straży Miej-
skiej w Gdańsku i dostosowanie jej do aktu-
alnych oczekiwań użytkowników (w związku 
z planowanym przeniesieniem witryny na ser-
wery Gdańskiego Centrum Multimedialnego), 

 • informacyjno-edukacyjna akcja dotycząca za-
sad obowiązujących w strefach zamieszkania 
i strefach ograniczonego postoju (przygo-
towanie ulotki w ramach kampanii „Razem 
dbamy o Nasze Miasto”).
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Kierownik 

Referatu Organizacji: 

Paweł Jankowski 
Siedziba:  

ul. Elbląska 54/60

Telefon: 58 301 30 11 

wew. 131

8. Akty prawne, kancelaria,  
składnica akt

Referat Organizacji, w którym zatrudnionych jest 
13 osób, odpowiada za kancelarię oraz składnicę akt. 
Zajmuje się również procesem wydawania i aktuali-
zacji aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 
Straży Miejskiej w Gdańsku. Pracownicy referatu peł-
nią całodobowy dyżur w siedzibie przy ul. Elbląskiej 
54/60, udzielając informacji interesantom. 

Aktualnie w Straży Miejskiej w Gdańsku obo-
wiązuje 88 aktów wewnętrznych: 85 zarządzeń  
i 3 polecenia Komendanta. W 2017 roku kan-
celaria przyjęła od mieszkańców oraz instytucji  
8 618 pism oraz wysłała 11 417 pism, co daje 
ponad 20 000 operacji kancelaryjnych (otwarcie, 
rejestracja, wprowadzenie w obieg oraz wysłanie). 
Składnica akt przyjęła od komórek organizacyj-
nych straży 651 tomów akt, których czas prze-
chowywania wynosi od 3 do 25 lat. Dokonano 
też brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
o łącznej masie 970 kilogramów.



44

9. Współpraca z innymi służbami,  
instytucjami oraz mieszkańcami

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (organizacja 
ruchu drogowego, sprawy porządkowe),

 • Dyżurny Inżynier Miasta (awarie, zagrożenia, 
stan miejskiej infrastruktury, sprawy porządko-
we, martwe zwierzęta),

 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go (zagrożenia, dzikie zwierzęta na terenie 
miasta),

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych, Biura Obsługi Mieszkańców (sprawy 
porządkowe, organizacja ruchu drogowego),

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pomoc 
osobom bezdomnym, zapobieganie zjawisku 
żebractwa, paczki świąteczne dla podopiecz-
nych MOPR),

 • Zarząd Transportu Miejskiego (wspólne 
patrole na przystankach, reagowanie na zda-
rzenia, które skutkują utrudnieniami w funk-
cjonowaniu komunikacji miejskiej),

 • Schronisko „Promyk” (bezpańskie zwierzęta 
na terenie miasta),

 • Stowarzyszenie OTOZ Animals (zwierzęta 
zaniedbane, chore, przetrzymywane w złych 
warunkach),

 • Policja (wspólne patrole, zabezpieczenia, 
przekazywanie spraw wykraczających poza 
uprawnienia straży miejskiej, zdarzenia ujaw-
nione przez operatorów monitoringu),

 • Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna 
(zdarzenia drogowe, pożary, powodzie, lokalne 
zagrożenia, katastrofy),

 • rady dzielnic, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości 
i budynków (sprawy porządkowe, organizacja 
ruchu drogowego),

 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe 
(realizacja programów profilaktycznych, 
przedsięwzięcia edukacyjne, zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą),

 • Straż Ochrony Kolei (kontrole punktów skupu 
metali),

 • Urząd Miar i Wag (kontrole placówek handlo-
wych pod kątem legalizacji wag i odważników),

 • Prefektura Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego (wspólne akcje 
i działania – „Bezpieczna droga do szkoły”, „Twój 
Pies”, szkolenia, wymiana doświadczeń). 

Powodzenie działań strażników miejskich oraz ich 
skuteczność zależą w wielu sytuacjach od dobrej 
i sprawnej współpracy z wydziałami Urzędu 
Miasta Gdańska, jednostkami miejskimi, innymi 
służbami, instytucjami, organizacjami i stowarzy-
szeniami. Należą do nich między innymi:
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego (zagrożenia, dzikie zwierzęta na 
terenie miasta, miejski monitoring),

 • Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku (sprawy porządkowe, ochrona 
środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczaniu 
środowiska, kontrole instalacji grzewczych pod 
kątem spalania w nich odpadów),
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Motto Straży Miejskiej w Gdańsku „Z mieszkańca-
mi i dla mieszkańców” jest de facto priorytetowym 
zadaniem każdego funkcjonariusza i pracownika 
jednostki. Podstawę działań mundurowych stano-
wi stały kontakt z gdańszczanami, wsłuchiwanie 
się w ich potrzeby, problemy, uwagi i zastrzeżenia. 
Stały dostęp do straży i strażników zapewniają 
mieszkańcom:
 • alarmowy numer 986,
 • możliwość skontaktowania się przez telefon, 

pocztą, drogą elektroniczną (email, formularz 
zgłoszeniowy na stronie internetowej, Twitter),

 • kontakt osobisty z patrolami lub referatami 
dzielnicowymi,

 • dyżury funkcjonariuszy w siedzibach rad 
dzielnic,

 • spotkania (m.in z cyklu „Twoja dzielnica - Twój 
Gdańsk”),

 • imprezy plenerowe, festyny. 

Każdego roku jesienią Straż Miejska w Gdańsku 
prosi mieszkańców o wypełnienie na stronie 
internetowej ankiety oraz wskazanie najbardziej 
dokuczliwych problemów porządkowych w dziel-
nicach. Badanie przeprowadzone w październiku 

2017 roku wykazało, że dla gdańszczan najbar-
dziej kłopotliwe są: psie odchody (17,81% gło-
sów), parkowanie aut wbrew przepisom (17,27%), 
zaśmiecanie miejsc publicznych (16,57%), 
spożywanie alkoholu w miejscach objętych za-
kazem (14,40%) oraz zakłócanie ładu i porządku 
publicznego (10,23%). Wyniki ankiety oraz liczba 
i rodzaj zgłoszeń przekazywanych na alarmowy 
numer 986 są wykorzystywane przy planowaniu 
zadań referatów dzielnicowych na kolejny rok. 
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10.  Skargi i pochwały

Do 19 zmniejszyła się liczba interesantów przyję-
tych przez Komendanta Straży Miejskiej w spra-
wach skarg i wniosków (w 2016 roku - 29).

Straż Miejska odebrała w 2017 roku 105 podzię-
kowań (rok 2016 – 85). Najczęściej, bo 59 razy 
przekazywały je szkoły i przedszkola. 34 podzięko-
wania wpłynęły od urzędów i jednostek miejskich. 
Indywidualni mieszkańcy przesłali 12 podziękowań.

Adresatami podziękowań byli: 

Referat Profilaktyki 55

Referat Dzielnicowy VI 12

Referat Dzielnicowy V 7 

Referat Dzielnicowy I 5 

Referat Dzielnicowy IV 4 

Referat Dzielnicowy II 3

Referat Dzielnicowy III 3

Ogólnych podziękowań dla Straży Miejskiej 
w Gdańsku było 16.

W 2017 roku do Straży Miejskiej w Gdańsku 
wpłynęło 26 skarg, spośród których jedną 
uznano za zasadną, jedną za częściowo zasadną, 
21 skarg za bezzasadne, a 3 pozostawiono bez 
rozpoznania. 

Liczba skarg wpływających do Straży Miejskiej 
w minionym roku nieznacznie wzrosła w po-
równaniu do roku 2016, kiedy to odnotowano  
20 skarg. Należy jednak podkreślić, że stosunek licz-
by skarg do liczby podjętych interwencji zmniejszył 
się. Gdańscy strażnicy interweniowali w 2017 roku  
59 144 razy, podczas gdy w 2016 roku podjęto 
40 580 interwencji. Stosunek skarg do podję-
tych interwencji w 2017 roku wyniósł 0,04%,  
a w roku poprzednim - 0,05%. W 2017 roku jedna 
skarga przypadła średnio na 2275 interwencji,  
natomiast w 2016 roku – na 2029 interwencji.

Warto zauważyć, jak pokazuje poniższy wykres, 
że liczba skarg w ostatnich latach utrzymuje 
się na niskim poziomie w porównaniu z latami 
2010-13.  

dokuczliwych problemów porządkowych w dzielnicach. Badanie 
przeprowadzone w październiku 2017 roku wykazało, że dla gdańszczan 
najbardziej kłopotliwe są: psie odchody (17,81% głosów), parkowanie aut wbrew 
przepisom (17,27%), zaśmiecanie miejsc publicznych (16,57%), spożywanie 
alkoholu w miejscach objętych zakazem (14,40%) oraz zakłócanie ładu i 
porządku publicznego (10,23%). Wyniki ankiety oraz liczba i rodzaj zgłoszeń 
przekazywanych na alarmowy numer 986 są wykorzystywane przy planowaniu 
zadań referatów dzielnicowych na kolejny rok. 
 

10.  Skargi i pochwały 
 

starszy inspektor Sławomir Krzywonos  
Siedziba: ul. Elbląska 54/60 
Telefon: 58 301 30 11 wew. 118 
 

W 2017 roku do Straży Miejskiej w Gdańsku wpłynęło 26 skarg, spośród których: 
jedną uznano za zasadną, jedną za częściowo zasadną, 21 skarg za bezzasadne, a 
3 pozostawiono bez rozpoznania. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba 
skarg wzrosła o 30% (2016 – 20 skarg, 2015 - 10, 2014 - 25).  

 
 

Gdańscy strażnicy interweniowali w 2017 roku 59 076 razy. Stosunek skarg do 
podjętych interwencji wyniósł 0,04% (w roku 2016 - 0,05%). Jedna skarga 
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11.  Akcje charytatywne

11.3 Przyjaciele Domu „Przy 
Lesie”

Już od kilku lat pracownicy Straży Miejskiej 
w Gdańsku przygotowują świąteczne niespo-
dzianki dla podopiecznych Domu Dziecka „Przy 
Lesie”, który mieści się w Gdańsku Świbnie. Każ-
dego roku w grudniu prowadzona jest zbiórka 
m.in. artykułów spożywczych, kosmetycznych, 
słodyczy i zabawek, które przekazywane są 
mieszkańcom Domu „Przy Lesie” podczas wspól-
nej Wigilii. W 2017 roku akcję wsparli pracownicy 
Wydawnictwa Medycznego „Via Medica”. 

Strażnicy pomagają podopiecznym placówki nie 
tylko od święta. Niejednokrotnie angażowali się 
w prace remontowe i porządkowe w Domu „Przy 
Lesie” oraz w otaczającym go ogrodzie.

11.4 Zbiórka na asystor kaszlu 
dla dzieci z hospicjum

Do udziału w akcji zaprosiła straż miejską trój-
miejska redakcja dziennika „Fakt”. Potrzebne były 
pieniądze na koflator dla Pomorskiego Hospicjum 
Dziecięcego. 

Pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku chętnie 
angażują się w akcje charytatywne i niesienie 
pomocy potrzebującym. 

11.1 Pomoc dla Kaszub

Po tragicznej nawałnicy, jaka nawiedziła w sierpniu 
2017 roku kilka regionów Polski, przedstawiciele 
wszystkich referatów Straży Miejskiej w Gdańsku 
czynnie włączyli się w usuwanie skutków żywiołu. 
Zostali skierowani do prac porządkowych na tere-
nie gminy Sulęczyno. Prowadzili je między innymi 
w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz, 
z którego korzystają osoby niepełnosprawne, 
paraolimpijczycy, dzieci oraz młodzież. Pomagali 
też w uprzątaniu prywatnych posesji poszkodo-
wanych przez wichurę mieszkańców. 

11.2 Każdy może pomóc

Wszyscy pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku 
włączyli się w akcję „Każdy może pomóc”, zorgani-
zowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
Efektem tego zaangażowania było 30 paczek 
świątecznych dla dzieci z potrzebujących rodzin. 
Pracownicy socjalni przygotowali 800 listów, 
w których najmłodsi pisali o swoich marzeniach. 
Część tych marzeń spełnili pracownicy straży. 
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Asystor kaszlu pomaga najbardziej chorym 
maluchom w odkrztuszaniu. Koleżeńska zbiórka 
pieniędzy wśród pracowników straży zaowoco-
wała wpłatą 668,02 złotych na konto Fundacji 
„Faktu”. Akcji towarzyszyło wspólne bieganie 
po plaży w Brzeźnie w ramach cyklu Run Beach 
Morning. Uczestniczyli w nim między innymi 
członkowie Klubu Biegowego Straży Miejskiej 
w Gdańsku. 

11.5 Pomoc dla Schroniska 
„Promyk”

Uczniowie Klasy Bezpieczeństwa Publicznego 
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku wraz 
ze strażnikami miejskimi zorganizowali w maju 
2017 roku zbiórkę na rzecz zwierząt ze Schro-
niska „Promyk”. Potrzebna była specjalistyczna 
karma, smycze, koce, prześcieradła i ręczniki. 
Zgromadzone dobra zostały przekazane placów-
ce. Funkcjonariusze i licealiści mogli przy okazji 
zwiedzić schronisko i z bliska zobaczyć, jak żyją 
jego czworonożni podopieczni. 

Warto dodać, że w 2017 roku po raz czwarty wy-
stawiony został na licytację WOŚP rejs z patrolem 
wodnym Straży Miejskiej w Gdańsku. Na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekaza-
liśmy tym razem 2225 złotych i 1 grosz. Zwycięzca 
aukcji (mieszkaniec Wielkopolski) zrealizował 
swoją wygraną 24 lipca.

W gdańskiej straży działa Klub Honorowych Daw-
ców Krwi, należący do Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej. Regularnie 
oddaje krew ponad 20 pracowników jednostki.  
Rekordzista w 2017 roku oddał krew 6 razy. 
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12.  Priorytety działania  
Straży Miejskiej w Gdańsku na 2018 rok

Głównym priorytetem w 2018 roku pozostaną 
starania o utrzymanie ładu i porządku publiczne-
go w mieście, obejmujące wytypowane wspólnie 
z Państwem sprawy i problemy. 

Skonkretyzowane cele obejmą długofalowe dzia-
łania dyscyplinujące kierowców, którzy nie prze-
strzegają przepisów ruchu drogowego na Starym 
i Głównym Mieście oraz w strefach ograniczonego 
postoju. W trosce o czystość przyjrzymy się re-
stauratorom oraz wywiązywaniu się przez nich 
z obowiązku posiadania punktów gromadzenia 
odpadów. Dopilnujemy też porządku w rejonie 
targowiska na Przymorzu. Będziemy namawiali do 
przyjmowania postaw ekologicznych, kontrolo-
wali nieruchomości pod kątem spalania odpadów 
oraz zachęcali młodszych mieszkańców w ramach 
programu profilaktycznego „Ekologiczna klasa” do 
dbałości o nasze środowisko. 

Największy wysiłek, tak jak w poprzednich latach, 
włożymy na zapewnienie ładu i porządku podczas 

sezonu letniego i Jarmarku św. Dominika oraz 
przy zabezpieczeniu Zlotu Związku Harcerstwa 
Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej. 

We wszystkich tych działaniach liczymy na Pań-
stwa współpracę i wsparcie.


