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„Z mieszkańcami, 

dla mieszkańców” 

Straż Miejską 

należy  postrzegać 

nie tylko jako 

podmiot stosujący 

represje, ale przede 

wszystkim jako ten, 

który w razie 

problemów udzieli 

pomocy i wsparcia.  

  

   Słowo od Komendanta 

Szanowni Państwo  

Oddaję w Państwa ręce raport z działalności Straży Miejskiej                         w 

Milanówku za rok 2021. Mam nadzieję,  że jego lektura pozwoli Państwu nie tylko zapoznać się 

z wynikami naszej pracy, ale przede wszystkim dostrzec różne oblicza naszej służby.  

Rok 2021 był kolejnym, w którym milanowscy funkcjonariusze starali się być wszędzie tam, 

gdzie prosili o to sami milanowianie. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na 

komfort życia mieszkańców jest ich poczucie bezpieczeństwa. Dlatego strażnicy miejscy przez 

cały ubiegły rok patrolowali milanowskie ulice zwracając szczególna uwagę na przypadki 

zakłócania spokoju i porządku publicznego. Wszystko po to, by budować zaufanie społeczne                      

i udowodnić, że misją naszej formacji jest w pierwszej kolejności niesienie pomocy 

mieszkańcom.  

  

  

  

Wojciech Wiśniewski 

Komendant  

                                                                                  Straży Miejskiej w Milanówku 



1. Na kartach historii… 

 Pierwsze informacje o strażach miejskich działających na terenie Polski można znaleźć w materiałach 

historycznych pochodzących ze średniowiecza. W tamtych czasach głównymi zadaniami straży było 

zapewnienie bezpieczeństwa miast, sprawowanie kontroli targowej, w tym sprawdzanie prawidłowości w 

miarach i wagach oraz zakazu handlu w niedzielę i inne święta, a także egzekwowanie przestrzegania 

przepisów sanitarno-porządkowych związanych z czystością i porządkiem w mieście. Strażnicy miejscy 

zatrzymywali osoby zakłócające porządek, przestępców, włóczęgów, konwojowali i pilnowali więźniów oraz 

więzienia. Uczestniczyli w przesłuchaniach podejrzanych i egzekucjach oraz wykonywali niektóre kary takie 

jak chłosta czy wypędzenie z miasta. Do obowiązków strażników należał obchód po zmroku bram i ulic 

miejskich, sprawdzanie spokoju i zagrożenia pożarowego. Strażnicy realizowali nie tylko obowiązki 

związane z utrzymaniem codziennego ładu i porządku publicznego w mieście, ale także wykonywali 

czynności poza jego murami pilnując łąk, pastwisk miejskich i grobli.  

Przełożonym straży miejskiej był specjalnie zatrudniany urzędnik zwany kapitanem, hetmanem lub 

hutmanem. Sprawował on również nadzór nad więzieniem miejskim, ratuszem, a także nad pracą kata. 

Hutman posiadał klucze do bram miasta, decydując o wpuszczaniu osób do miasta po zamknięciu bram. W 

miastach, w których nie zatrudniano dowódcy straży miejskiej to burmistrz sprawował bezpośredni nadzór 

nad strażą, a w nocy zastępował go specjalnie powoływany burmistrz nocny.  

 

 

 
Suproniuk, Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII-XVI w., [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i 

Gospodarczych, tom 66, Poznań – Warszawa 2006, s.65 



Jego głównym zajęciem był nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w porze 

nocnej, w tym nad stróżami i strażą nocną oraz więzieniem miejskim.  

Hutman i strażnicy byli jednolicie umundurowani, najczęściej w barwach miejskich, a na 

mundurze posiadali symbol lub herb miasta. Za swoją służbę otrzymywali wynagrodzenie z 

kasy miejskiej. Składali oni również przysięgę, w której zobowiązywali się do posłuszeństwa i 

wierności władzom miejskim, przestrzegania prawa i zachowania tajemnic, dbania o dobro 

miejskie, a także wszystkich mieszkańców i gości traktować sprawiedliwie.  W literaturze 

historycznej spotyka się cały szereg oficjalnych bądź potocznych określeń dla straży i 

strażników: ceklarze, cepacy, circulatores, custodes, custos, cuzarze, czeladź miejska, drążnicy, 

pobudkowie, sagittarii, strażnicy miejscy, stróże nocni, strzelcy, śledzie, vigiles, vigiles 

nocturni. 

Strażnicy miejscy podlegali ochronie prawnej i za jakiekolwiek wystąpienia przeciwko ich 

czci, zdrowiu i życiu groziły surowe kary. Na ich uzbrojeniu znajdowały się pałki, cepy bojowe, 

miecze, włócznie, halabardy, łuki, kusze, hełmy, tarcze, pancerze, półpancerze, a w późniejszym 

okresie broń palna. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania straży miejskich zawarte 

były w statutach miejskich. 

 

 

Z. Góralski, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000, s. 17 

J. Suproniuk, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., Przegląd Historyczny, 

Tom 90, Zeszyt 2, wyd. PAN, Warszawa 1999, s. 117-129. 



1. Nasza jednostka 

Historia Straży Miejskiej w Milanówku sięga roku 1991, kiedy na podstawie  Zarządzenia 

nr 11/91 Burmistrza Miasta Milanówka Pana Ryszarda Szadkowskiego z dnia 15 stycznia 1991 

roku zostaje utworzony referat Urzędu Miasta- Straż Miejska.  Pierwsza siedzibą straży stał się 

budynek magistratu mieszczący się na ul. Fiderkiewicza.  Początkowo formacja funkcjonowała                      

w strukturze Urzędu Miejskiego w Milanówku jako referat. Na początku zatrudnionych było 12 

osób, pierwszym komendantem został p. Wojciech Damm. 

Głównymi zadaniami Straży Miejskiej było wykonywanie czynności administracyjno-

porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie miasta. Początki 

nie były łatwe. Straże gminne funkcjonowały w oparciu     o przepisy prawa zebrane w Ustawie 

o policji.  Taki stan prawny  trwał do 29 sierpnia 1997 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o 

strażach gminnych. Były to pierwsze przepisy ustawowe regulujące szczegółowo zakres praw i 

obowiązków strażników miejskich. W 1997 roku zaprezentowano rozwiązania, które 

kompleksowo usprawniają funkcjonowanie straży gminnych i miejskich. Przepisy tej ustawy 

były wielokrotnie nowelizowane, zmianom ulegał także zakres uprawnień i obowiązków 

strażników. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa o strażach gminnych (Dz.U.2013.1383.j.t. z późn. zm.) 

 

Zadania straży miejskiej oraz uprawnienia funkcjonariuszy reguluje również szereg innych powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych, w tym m.in.: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128), 

 ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2015.1094), 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2016.1713), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487), 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519) 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250). 

 ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374, z póżn. zm.). 
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REALIZOWANE ZADANIA 



Wnioski do Sądów 0 

STATYSTYKA ZA ROK 2021 
LICZBA INTERWENCJI 

58 8850 

Liczba mandatów Kwota mandatów 

[NAZWA KATEGORII]; 5654 

[NAZWA KATEGORII]; 1594 

[NAZWA KATEGORII]; 70 

[NAZWA KATEGORII];753 

LICZBA INTERWENCJI 8071   

mieszkańców własna policja/inne instytucje dyżurny



STATYSTYKA ZA ROK 2021 
MONITORING – PODZIAŁ ZGŁOSZEŃ  

[NAZWA KATEGORII]; 201 

[NAZWA KATEGORII]; 156 

 pozostałe 35 
Zgłoszenia monitoringu 392 

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wykroczenia drogowe pozostałe



STATYSTYKA ZA ROK 2021 
RODZAJE WYKROCZEŃ 

520 

71 

690 

68 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

WYKROCZENIA PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU 

 WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU OSÓB I MIENIA 

 WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI W 
KOMUNIKACJI 

 WYKROCZENIA PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI PUBLICZNEJ 

 WYKROCZENIA PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTKU PUBLICZNEGO 



STATYSTYKA ZA ROK 2021 
RODZAJE WYKROCZEŃ 
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STATYSTYKA ZA ROK 2021 
RODZAJE WYKROCZEŃ 
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STATYSTYKA ZA ROK 2021 
EKO PATROL 

Liczba podjętych interwencji wobec zwierząt:  743 

Większość dotyczyła psów: 406 

w tym skontrolowano warunki trzymania psów – 30 przypadków. 

Odłowiono 79 psów. 

 



STATYSTYKA ZA ROK 2021 
EKO PATROL 

Pozostałe interwencje dotyczyły:  

• Dzików - 158 

• Jeży - 6 

• Kun- 2 

• Królików - 4 

• Szczurów – 1 

• Lisów -3 

• Ptaków 81 

• Saren - 12 

• Wiewiórek - 8 

• Węży – 6 

 



STATYSTYKA ZA ROK 2021 
EKO PATROL 

W 2021r. Przeprowadzono kontrole obejmujących sprawdzenie 

prawidłowej gospodarki odpadami ciekłymi, kontrole wymogów 

oznaczenia posesji w numer porządkowy, sprawdzenie warunków 

trzymania zwierząt, w tym także kontroli palenisk. 



DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

Straż Miejska w Milanówku aktywnie dba również o 

bezpieczeństwo mieszkańców poprzez działania 

dotyczące infrastruktury drogowej na terenie miasta. 

W 2021 roku strażnicy podjęli ponad 90 interwencji, 

które dotyczyły takich zagrożeń jak uszkodzone znaki 

drogowe, latarnie, uszkodzona nawierzchnia czy, też 

innych potencjalnych niebezpieczeństw w tej sferze 

działalności. 

 



INTERWENCJE WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH 

W 2021 r. podjęto ogółem 221 interwencji wobec 

nietrzeźwych. Działania strażników miejskich mają na celu 

zarówno ochronę zdrowia i życia osób w stanie upojenia 

alkoholowego, jak i ograniczenie w przestrzeni publicznej 

zachowań niebezpiecznych lub nieobyczajnych.  

Interwencje podejmowane przez strażników miejskich w 

istotny sposób odciążają w tym zakresie działania służb 

medycznych i Policji.  

Zatrzymano i przekazano do Policji dwóch nietrzeźwych 

kierowców. 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

Głównym zadaniem jest zapobieganie i eliminowanie 
zjawisk patologicznych występujących na terenie i w 
pobliżu placówek oświatowych, a także w miejscach 
gromadzenia się młodzieży. 

 patrolowanie rejonów bezpośrednio przyległych do 
szkół i boisk szkolnych, 

 podejmowanie interwencji po sygnałach otrzymanych 
od przedstawicieli szkół, 

 reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą 
alkoholu nieletnim, 

 reagowanie w przypadku uchylania się uczniów od 
obowiązku szkolnego, 

 kontrola miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

 współpraca z dyrektorami szkół i pedagogami 
szkolnymi. 

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczą również w działaniach 

akcyjnych i zabezpieczeniach takich jak: 

     „Bezpieczna droga do szkoły” – zabezpieczenie najbardziej 

niebezpiecznych przejść dla pieszych, z których korzystają dzieci 

idące na zajęcia do szkół, 

 Ponadto dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży strażnicy 

miejscy w czasie wakacji kontrolowali na rowerach place zabaw 

pod kątem obostrzeń sanitarnych i spożywania alkoholu przez 

nieletnich.  

W tym roku w związku z obostrzeniami sanitarnymi spotkań 

profilaktycznych było mniej, a niektóre zostały całkowicie zawieszone 



BEZPIECZEŃSTWO KOBIET  - KURS SAMOOBRONY 

Ze względu na obostrzenia oraz sytuacje 

epidemiologiczną w kraju zajęcia zostały 

zawieszone. 



DZIAŁANIA EDUKACYJNO- INFORMACYJNE 
 

Organizacja akcji: 

 Bądź widoczny – noś odblaski 

 Znakowanie rowerów, 

 Kontrole pieców, 

 Odblaskowa choinka, 

 Odpalanie aut zimą, 

Udział w akcji: 

 Dowóz osób niepełnosprawnych i starszych do 
lokali komisji wyborczych 

 Udział w akcjach charytatywnych na rzecz 
mieszkańców Milanówka 

 Oddawaliśmy krew 

 

 

 



ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH 
 

 

Straż Miejska uczestniczyła w ciągu roku  

w zabezpieczeniach : 

 miejsc zdarzeń,  

 niebezpiecznych sytuacji,  

  uroczystości kościelnych,  

 uroczystości państwowych oraz 
samorządowych.  

 

 

 

 



ZABEZPIECZENIA  
 

 

 

 

Niejednokrotnie byliśmy pierwsi na miejscu 

zdarzeń,  udzielając pierwszej pomocy przy 

wypadkach komunikacyjnych lub gasząc płonące 

samochody. 

W 2021r. Straż Miejska w Milanówku  71 razy 

aktywnie uczestniczyła w zabezpieczaniu skutków 

nawałnicy, zdarzeń drogowych i innych tego typu 

incydentów.  

 

 
 

 



PODSUMOWANIE 

 

Na bieżąco działania Straży Miejskiej w Milanówku można śledzić na stronie internetowej www.strazmiejska.milanowek.pl 

 

Planowane działania Straży Miejskiej w Milanówku: 

 

 Rozwijanie działań z zakresu profilaktyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

 Zwiększenie aktywności i bezpieczeństwa mieszkanek Milanówka poprzez kontynuowanie kursów samoobrony 
prowadzonych przez instruktorów- strażników 

 Wspieranie działań pro ekologicznych, m.in.  kontrole w zakresie ochrony środowiska, w zakresie prowadzonych przez 
Urząd Miejski w Milanówku działaniach zarządzania energią, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz  informacji 
nt możliwości poprawy efektywności energetycznej. 

 

 

 

http://www.strazmiejska.milanowek.pl/

