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StraŜ wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straŜy zgodnie z 
ustawą naleŜy w szczególności: 

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie 
określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i 
zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 
klęsk Ŝywiołowych oraz innych miejscowych zagroŜeń, 

• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia do momentu przybycia właściwych słuŜb, a takŜe ustalenie w 
miarę moŜliwości świadków zdarzenia, 

• współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku 
podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich 
zamieszkania jeŜeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach 
zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu i zdrowiu 
innych osób, 

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

• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej, 

• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pienięŜnych dla potrzeb gminy. 

StraŜy przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy uŜyciu 
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku 
gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 

• utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

• przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w 



miejscach publicznych 

• ochrony obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej. 

PowyŜsze zadania kaŜdego roku realizowane są przez StraŜ Miejską 
Konina w pełnym zakresie. 

 
W 2012 roku straŜnicy podejmowali ogółem 10283 interwencji.  

Najwięcej interwencji dotyczyło egzekwowania przepisów o 
bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym 6235 z czego przy pomocy 
Fotoradaru ujawniono 2595 wykroczeń co stanowi 25,2 % ogółu interwencji. 

 
Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów 3640 

to jest 35,4 % ogółu interwencji.  

Interwencje związane z ochroną spokoju i porządku 4048 stanowią 
39,4% wszystkich wykroczeń. 
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W 2012r. do StraŜy Miejskiej zgłoszonych zostało przez mieszkańców 

2790 interwencji z czego 41,3% dotyczyło nieprawidłowości w ruchu 



drogowym. 
 

 

Pouczonych zostało 6058 tj. 60% osób  w tym  w zakresie : 

 

Ochrona spokoju i  porządku publicznego    

31,3% - 3218  

 

Bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji   

27,7% - 2840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ukarano mandatami karnymi 4027 osób co stanowi 39,2% ogółu osób, 
które popełniły wykroczenie,  na  łączną kwotę 521.400 zł. w tym za 
wykroczenia: 

1. porządek i spokój publiczny 

811 osób na kwotę  73 750,- 

2.bezpieczeństwo i porządek w komunikacji 

3216 osób na kwotę 447 650,- 

w tym przy uŜyciu „fotoradaru”  

2387 osób na kwotę 344 800,- 

 

  Średnia kwota mandatu karnego wynosi około 130,- 

 
 

W 2012r. przeprowadzono 3262 postępowania wyjaśniające na 
podstawie których  sporządzonych zostało 198 wniosków o ukaranie i 
skierowanych do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Koninie. 
Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań 
wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia postępowania wyjaśniającego 
postępowaniem mandatowym lub pouczeniem. 

Wnioski kierowano w związku z wykroczeniami przeciwko : 

1. Porządkowi i spokojowi publicznemu          - 19 

2. Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 179 

Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 783 sprawy,  
które dotyczyły przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez straŜników 
miejskich, wykroczeń ujawnionych przy pomocy fotoradaru oraz zdarzeń 
zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. 

 

 

 

 

 

 



Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej samodzielnie  doprowadzili 229 
osób do Izby Wytrzeźwień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z funkcjonariuszami Policji wykonano 148 wspólnych słuŜb 

patrolowych   w tym ; 
 

-  z funkcjonariuszami Referatu Patrolowo –  Interwencyjnego  - 52 

− z funkcjonariuszami byłego Komisariatu Policji w Koninie   - 13                                             
          w tym 8 w godzinach 
nocnych 

− z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego     -  81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponadto wspólnie z Policjantami zabezpieczano 48 imprez i 
uroczystości organizowanych na terenie miasta, w których w róŜnych 
składach osobowych wzięło udział 315 straŜników. StraŜnicy uczestniczyli 
równieŜ w akcjach prowadzonych przez Policję w tym:  

- Bezpieczna droga do szkoły- 18 funkcjonariuszy,  

- Wagarowicz - 6 funkcjonariuszy,  

- Znicz - 18 funkcjonariuszy. 

W 2012r straŜnicy przeprowadzili akcję „STOP 18” – nie 
sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim, którą objęto 200 placówek 
handlowych, w akcji uczestniczyło 12 straŜników. 

StraŜnicy miejscy w godzinach wieczorowo – nocnych wykonali 10 
patroli z udziałem 20 straŜników w autobusach MZK z uwagi na występujące 
zagroŜenia przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. 

Z inicjatywy StraŜy Miejskiej ze środków Stowarzyszenia 
„Bezpieczny Konin”, zakupiono odblaski oraz ksiąŜeczki o tematyce 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym   w drodze do szkoły. StraŜnicy miejscy  
przy udziale Policjantów Wydziału Prewencji  wręczyli uczniom pierwszych 
klas Szkół Podstawowych odblaski oraz ksiąŜeczki, co połączono z prelekcją 
funkcjonariusza Policji i StraŜy Miejskiej na temat bezpieczeństwa w drodze 
do szkoły i powrotu z niej. 

 

 

 

 

 



Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich 
meczy piłki noŜnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. 
Przez cały rok straŜnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny 
organizowane przez miasto . 

 

 

 

 

 

 

Przez cały 2012 rok w kaŜdą niedzielę prowadzone były przez 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej działania porządkowe i kontrolne na giełdzie 
towarowo – samochodowej. W szczególności prowadzone były kontrole 
giełdy pod kątem handlu w miejscach wyznaczonych i zgodnie z wykupionym 
miejscem, przejezdności dróg dojazdowych oraz pomoc i asysta 
pracownikom administracji giełdy. 

Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej przeprowadzili ponad 500 kontroli 
targowisk miejskich. 

W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz 
jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta, StraŜ Miejska 
przekazała 812 spraw do Wydziałów Urzędu Miejskiego i  instytucji 
działających na terenie miasta, które dotyczyły między innymi: 

1. Wydziału Drogownictwa  – 142 sprawy,  w tym dotyczące między 
innymi: 

− nieprawidłowości na drogach i chodnikach 
− uszkodzone znaki drogowe 
− uszkodzone studzienki kanalizacyjne  
− niewłaściwe oznakowanie 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Wydziału Gospodarki Komunalnej  - 64  spraw które dotyczyły: 

- nieporządki w administrowanym terenie, 

- dewastacje mienia komunalnego, 

- wycięcie drzew, kosmetyka krzewów. 

 

 

 

 

                                                                      

 
3. Wydziału Ochrony Środowiska – 8 spraw, które dotyczyły; 

- nielegalnej wycinki drzew,  

- wypalania nieczystości, 

- zanieczyszczenia ziemi materiałami    ropopochodnymi, 
- dzikich wysypisk,                                                                      

 
 

 

 



4. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami -3 sprawy dotyczące: 

- wyciętych i pozostawionych drzew, 

- nieporządków w kompleksie garaŜy, 

- kontenerów na odzieŜ w miejscu niedozwolonym.                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Wydziału Spraw Lokalowych  2 sprawy dotyczące: 

- zabezpieczenia budynku przed dewastacją, 

- zabezpieczenia mieszkania na ul. Nadrzecznej. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Wydziału Podatków i opłat 105 spraw dotyczących: 

- Strefy Płatnego Parkowania, 

- braku opłaty targowej.                                              

 



Sprawy przekazane do innych instytucji - 484 w tym do : 

- PGK i M Sp. Z o. o         - 88  

- Telekomunikacja Polska S.A      - 10  

- Konserwator sygnalizacji świetlnej    - 12  

- Konserwator oświetlenia ulicznego    - 21  

- Schronisko dla zwierząt        - 59  

- Prywatni właściciele posesji      - 52 

- Pogotowie ratunkowe       -   4 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  -  15 

- Państwowa StraŜ PoŜarna      -  15 

- PKP          -    5 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego -  10 

- Miejski Zakład Komunikacji                -    3 

- Agromax                                                        -    3 

- StraŜe Gminne – Miejskie , pomoc prawna   -112 

- inne         -105  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas codziennych działań funkcjonariusze StraŜy Miejskiej 
udzielili w 37 przypadkach asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i 
instytucji. 

W zakresie realizacji Uchwały  Nr 646 Rady Miasta Konina z dnia 31 
marca 2010r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Konina, funkcjonariusze StraŜy Miejskiej, prowadząc kontrole 
w mieście, doprowadzili do uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów 
komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta. 

W okresie  od 01 kwietnia do października 2012r prowadzona była 
przez StraŜ Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji prywatnych, 
zakładów pracy i obiektów uŜyteczności publicznej dotycząca utrzymania 
czystości i porządku.  

Skontrolowano 3504 nieruchomości w tym : 

- 3168 prywatnych, 

- 336 obiektów usługowo-handlowych.  

W 521 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły 
między innymi : 

• braku rachunków na wywóz nieczystości i wyposaŜenia nieruchomości 
w odpowiedni pojemnik, 

• braku oznaczenia numerem posesji, 



• nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, 

• nie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz brak szczepień, 

• brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Pouczono 369 osób, mandatami karnymi ukarano 50 osób na kwotę 
4.350 zł. Ponadto do właścicieli lub administratorów skierowano 86 pism 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości.  

Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych StraŜy 
Miejskiej, które spowodowały  w większości przypadków usunięcie wcześniej 
ujawnionych nieprawidłowości. 

Akcja „Posesja” prowadzona przez StraŜ Miejską od 2002 roku 
przynosi zauwaŜalne efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w 
mieście dzikie wysypiska stałych odpadów komunalnych. Z roku na rok 
stwierdzamy  coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji 
prywatnych.   

Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku  w 
mieście StraŜ Miejska zwracała uwagę na pozostawione pojazdy w stanie 
wskazującym na ich nie uŜywanie (brak powietrza w kołach, brak tablic 
rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 13 pojazdów, które 
kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  

Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy 
termin do ich usunięcia.  Właściciele w większości przypadkach zastosowali 
się do zaleceń i usunęli pojazdy. W pięciu przypadkach właściciele nie 
zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na 
parking strzeŜony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, StraŜ 

Miejska została wyznaczona jako jednostka do której kierowane są przez Sąd 
Rejonowy w Koninie osoby skazane na wykonywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r prace były 
wykonywane przez 10 osób, które przepracowały 479 godzin. Osoby skazane 
wykonywały prace na terenie miasta pod nadzorem funkcjonariuszy StraŜy 
Miejskiej. 

Pracami porządkowymi objęto 39 ulic. Z terenów miejskich zebrano 
ponad 380 m3 nieczystości stałych, które zostały odebrane przez podmioty 
wskazane przez Wydział  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Do zadań StraŜy Miejskiej naleŜy równieŜ nadzór oraz obsługa 

monitoringu miejskiego.   

W 2012 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 33 
kamery, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 16 kamer stacjonarnych. 
Ponadto do centrum monitoringu zostało włączonych 16 kamer 
zabezpieczających obiekty uŜytku publicznego z uwagi na ciągłą dewastację 
mienia. 

Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez StraŜ 
Miejską.  

 



 

Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie StraŜy Miejskiej i 
posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyŜurnym 
Komendy Miejskiej Policji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z 
oficerem dyŜurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej 
współpracy oficer dyŜurny moŜe bezpośrednio oddziaływać na podejmowane 
czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w 
zasięgu kamer.  Monitoringiem objęto rejony  najbardziej zagroŜone 
działalnością przestępczą oraz  uczęszczane przez mieszkańców i osoby 
przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS,  tunel dworca PKP, skwery 
miejskie i centrum miasta.  

Przez okres od 2001 roku a więc od zastosowania kamer w 
rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe zagroŜenia 

Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną 
albowiem szybka reakcja słuŜb mundurowych (Policji, StraŜy Miejskiej) na 
występujące zagroŜenia pozwala zapobiegać przede wszystkim 
przestępczości przeciwko Ŝyciu i zdrowiu.  

W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą 
czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem StraŜ Miejska realizuje jedną 
z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. 

Od 20 maja 2012r StraŜ Miejska decyzją Prezydenta Miasta została 
wyznaczona do obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.  

W skład SPP wchodzi obecnie 20 parkomatów których codzienną 
obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech  kontrolerów Strefy Płatnego 
Parkowania.  

 



 

 

 

 

Dodatkowo bieŜącą kontrolę nad właściwym postępowaniem 
kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują straŜnicy,    
którzy w ramach codziennych obowiązków wystawili 1050 raportów 
kierowcom którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili 
stosownej opłaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania 
wystawili 6100 takich raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej straŜnicy i 
kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania dodatkowej opłaty na kwotę 
co najmniej 214.500 zł.  

Zadania StraŜy Miejskiej na  kaŜdy następujący po sobie rok są 
przedstawiane i planowane w sprawozdaniu rocznym z działalności StraŜy 
Miejskiej. 

Sprawozdania są przedkładane do zapoznania Radzie Miasta 
Konina. 
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Zadania  

StraŜy Miejskiej   

w Koninie  

na 2013 r. 

� realizacja ścisłej współpracy pomiędzy StraŜą Miejską a Policją 
poprzez wspólne patrole prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych 
StraŜy Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o 
zagroŜeniach i nieprawidłowościach występujących w mieście, 

� udział funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w akcjach organizowanych 
przez    Policje, 

� kierowanie słuŜb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie 
trwania imprez, 

� obserwowanie i rejestrowanie przy uŜyciu środków technicznych 
/monitoring/ obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Dalsza 
rozbudowa monitoringu miejskiego 

� stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada,ul. Wodnej, zieleniaka na 
ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowo-
samochodowej przy ul. Podwale, 

� udział straŜników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych 
przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, 
dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia, 
„Bezpieczna szkoła”, „Znicz” itp., 

� na bieŜąco informować odpowiednie słuŜby o nieprawidłowoœciach 
występujących w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, 
niewłaściwej nawierzchni dróg oraz zieleni ograniczającej widoczność 
głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyŜowań, 

� reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w 
miejscach niedozwolonych, 



� prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta 
samochodów, których stan techniczny wskazuje na ich nie uŜywanie, 

� osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagroŜenia ich Ŝycia lub zdrowia i gdy 
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca 
zamieszkania lub Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 
Alkoholowym i Przemocy, 

� uczestniczyć w spotkaniach z młodzieŜą z programem zapobiegania 
przestępczości, negatywnych skutków spoŜywania alkoholu oraz 
środków odurzających, 

� prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieŜy 
pod kątem spoŜywania alkoholu oraz zaŜywania środków 
odurzających. 

Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez 
publicznych, udzielać pomocy Policji i innym słuŜbom w ochronie porządku 
podczas ich trwania.  

Realizować inne zadania wynikajace z Ustawyz dnia 29 sierpnia 
1997 r. o straŜach gminnych oraz wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych. 

 

telefon alarmowy :  

- 986 -  
 

 

 

 

 

 


