Zarządzenie Nr 5/2021
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 05.02.2021 roku
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaśle

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. z 2019 poz. 1795 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Nadaje się Straży Miejskiej w Jaśle Regulamin określający jej strukturę organizacyjną w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr IV/42/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2021
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 05.02.2021 roku

REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ
W JAŚLE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa strukturę organizacyjną z uwzględnieniem zasad i trybu kierowania oraz zakresu
zadań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w Jaśle.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jasła,
2.
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Jaśle,
3.
Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Staży Miejskiej w Jaśle,
4.
Straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Jaśle,
5.
Strażnicy – osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych (strażniczych),
6.
Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Straży Miejskiej w Jaśle,
7.
Ustawie o strażach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 poz. 1795 z późn. zm.).
§3
1. Straż jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła, umiejscowioną w strukturze Urzędu na
prawach wydziału, utworzoną na podstawie Zarządzenia nr 5/92 Burmistrza Miasta Jasła z dnia
31 stycznia 1992 r. w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta Jasła, działającą na
podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713),
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.
zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1282 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
d) niniejszego Regulaminu,
e) innych obowiązujących przepisów.
2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania
z poszanowaniem godności i praw obywateli.
§4
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1. Terenem działania Straży jest Miasto Jasło.
2. Siedziba Straży mieści się w Jaśle przy ul. PCK 2a.
3. Straż używa pieczęci prostokątnej, o treści: „Straż Miejska w Jaśle, ul. PCK 2a,
38-200 Jasło".
§5
Nadzór nad działalnością Straży sprawuje:
1. Burmistrz,
2. W zakresie określonym przez przepisy ustawy o strażach gminnych wojewoda przy pomocy
komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.
§6
Czas pracy Straży określa regulamin pracy Urzędu Miasta Jasła.
§7
1. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się oraz przestrzeganie norm zawartych
w Regulaminie. Fakt zapoznania się z Regulaminem każdy pracownik potwierdza własnoręcznym
podpisem złożonym w obecności bezpośredniego przełożonego bądź pracownika kadr.
2. Regulamin jest dostępny i wiążący dla każdego pracownika Straży.
3. Z postanowieniami Regulaminu musi być zapoznany każdy nowo przyjęty pracownik przez osobę
prowadzącą sprawy kadrowe, a zapoznanie się z Regulaminem nowo przyjęty pracownik potwierdza
własnoręcznym podpisem.

ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna
§8
1. Strażą kieruje Komendant.
2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz.
3. Komendant jest przełożonym wszystkich strażników oraz pracowników zatrudnionych
w Straży.
4. Celem wykonywania zadań Straży Komendant wydaje polecenia i pisma okólne.
§9
1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, wyznaczanych strażników
i pracowników cywilnych.
2. Struktura organizacyjna Straży przewiduje następujące stanowiska:
a) stanowiska kierownicze urzędnicze (strażnicze):
1. Komendant,
2. Z-ca Komendanta – zatrudniany fakultatywnie.
b) stanowiska urzędnicze (strażnicze):
1. Aplikant,
2. Młodszy strażnik,
3. Strażnik,
4. Starszy strażnik,
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5. Młodszy specjalista,
6. Specjalista,
7. Starszy specjalista,
8. Młodszy inspektor,
9. Inspektor,
10. Starszy inspektor,
11. Kierownik,
12. Zastępca komendanta,
13. Komendant.
c) stanowiska urzędnicze:
1. Inspektor ochrony danych osobowych,
2. Sekretarka.
d) stanowiska pomocnicze:
1. Kontroler techniczny monitoringu wizyjnego miasta.
§10
W Straży stopnie i określające je dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją - zajmowanym
stanowiskiem.
§11
1. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się:
a. Komendanta,
b. Z-cę Komendanta (fakultatywnie),
c. Dyżurnych,
d. Zespół patrolowo-interwencyjny,
e. Zespół ds. wykroczeń,
f. Zespół ds. profilaktyki,
g. Zespół kontrolerów technicznych monitoringu wizyjnego,
h. Kancelarię.
2. Limity etatowe zatrudnienia w Straży określa Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komendanta
i Sekretarza Miasta.
3. Schemat organizacyjny Straży określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§12
Komendantowi podlegają bezpośrednio - Zastępca Komendanta, strażnicy i pozostali pracownicy.
§13
Do realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć poza ustaloną strukturą doraźne zespoły
lub komórki złożone ze strażników i innych pracowników Straży.

ROZDZIAŁ III
Zakres zadań dla poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych
§14
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Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1. w zakresie bieżącego kierowania Strażą:
a. planowanie, organizowanie i kierowanie działaniami Straży,
b. koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą podległych strażników
i pozostałych pracowników Straży oraz dokumentacją prowadzoną w Straży,
c. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych zadań,
d. ustalanie zasad i wytycznych do sporządzenia planów i programów działania,
e. organizowanie i utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami
współdziałającymi ze Strażą (zwłaszcza z Policją) w zakresie zapobiegania popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,
f. zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków wyposażenia, w tym nadzór nad
właściwą eksploatacją pojazdów służbowych,
g. organizowanie szkoleń doskonalących i stosownych instruktaży, jak również nadzór
nad ich przebiegiem,
h. nadzór nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,
i. dokonywanie bieżącej analizy stanu zagrożenia porządku publicznego na terenie
miasta i dostosowywanie do niego pracy Straży,
j. przygotowanie projektu budżetu miasta w zakresie Straży oraz nadzór nad jego
prawidłową realizacją,
k. ustalanie szczegółowego harmonogramu czasu pracy strażników i pozostałych
pracowników Straży oraz dokonywanie jego szczegółowego rozliczenia,
l. przeciwdziałanie występowaniu w Straży negatywnych zjawisk w zakresie stosunków
międzyludzkich takich jak mobbing czy dyskryminacja oraz niezwłoczne wyjaśnienie
wszelkich przypadków wskazujących na ich występowanie,
m. administrowanie przetwarzaniem danych osobowych w ramach zadań realizowanych
przez Straż,
2. w zakresie prewencji:
a. analizowanie meldunków i raportów z pracy podległych strażników o rodzaju
i miejscach występowania naruszeń porządku publicznego i lokalizowanie zagrożeń,
b. wykorzystanie do takich analiz sygnałów i informacji pochodzących z lokalnych
mediów oraz mieszkańców,
c. opracowywanie skutecznych metod i środków przeciwdziałania wymienionym
zagrożeniom,
d. opracowywanie i wdrażanie przyjętych programów prewencyjnych,
e. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i instytucjami społecznymi
w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym,
3. w zakresie przedsięwzięć administracyjno - biurowych i szkoleniowych:
a. bieżący nadzór nad poprawnością i zasadnością sporządzanych wniosków o ukaranie
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
b. nadzorowanie prawidłowości prowadzonych postępowań mandatowych i systemu ich
rozliczeń,
c. przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem Straży
i jej pracowników oraz ich rzetelne załatwianie,
d. sporządzanie stosownych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Straży
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i rezultatów prowadzonych działań,
e. projektowanie, opracowywanie i wykonywanie wewnętrznych aktów normatywnych,
f. nadzór nad realizacją planów urlopowych.
4. Podczas nieobecności Komendanta bieżącą działalnością Straży kieruje upoważniony
strażnik.
§15
1. W przypadku zatrudnienia Zastępcy Komendanta do jego zadań należy:
a. zastępowanie Komendanta podczas jego nieobecności,
b. analizowanie skuteczności wykonywanych zadań Straży,
c. bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego w oparciu o dostępne
informacje i podejmowanie stosownych działań,
d. wyznaczanie pracownikom Straży doraźnych zadań,
e. prowadzenie okresowych odpraw strażników, mających na celu analizę bieżących
zadań i sposobu ich realizacji,
f. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie zleconym przez Komendanta oraz
wykonywanie innych zadań zleconych przez niego,
g. nadzorowanie i koordynowanie pracy oraz zapewnienie im sprawnego
i prawidłowego funkcjonowania Straży,
h. utrzymanie bieżących kontaktów z Komendą Powiatową Policji w Jaśle.
2. W przypadku braku zatrudnienia Zastępcy Komendanta, jego obowiązki wykonuje uprawniony
strażnik.

§16
Wyznaczony przez Komendanta do jego zastępstwa strażnik wykonuje uprawnienia
bezpośredniego przełożonego w stosunku do innych strażników oraz pracowników cywilnych,
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§17
Dyżurny Straży w trakcie pełnienia służby jest przełożonym strażników zespołu patrolowointerwencyjnego pełniących w tym czasie służbę w zakresie kompetencji wskazanych w §20
oraz pracowników cywilnych pod nieobecność bezpośredniego przełożonego. Dyżurny kieruje
i jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości działań realizowanych rutynowo i w sposób
nadzwyczajny przez pełniących służbę strażników pod nieobecność Komendanta, Zastępcy lub
wyznaczonego uprawnionego strażnika.
§18
Do zadań Dyżurnych należy w szczególności:
1. zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony
porządku publicznego,
2. przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgłoszeń i interwencji,
3. koordynowanie pracy patroli w terenie,
4. sporządzanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań,
5. współdziałanie z innymi służbami na terenie miasta,
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6. utrzymywanie łączności z patrolami i innymi służbami na terenie miasta,
7. bieżąca współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, Komendą Powiatową Policji w Jaśle, Państwową
Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami w zakresie:
a. ratowania życia, zdrowia oraz mienia,
b. usuwania awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz likwidacji
innych zagrożeń,
8. analizowanie zdarzeń, zagrożeń, ostrzeganie oraz przekazywanie informacji,
9. współpraca ze stanowiskiem monitoringu wizyjnego miasta Jasła oraz pomoc w obsłudze
monitoringu,
10. prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem notatnikami służbowymi,
11. przyjmowanie wystawionych blankietów mandatów karnych od strażników oraz druków
MRD i przekazywanie ich właściwym pracownikom,
12. ustalanie danych osobowych w dostępnych bazach danych dla potrzeb pracy Straży,
13. obsługa połączeń telefonicznych w budynku Straży,
14. przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji oraz kierowanie ich do właściwych
pracowników,
15. składanie codziennych meldunków z przebiegu służby wraz z wnioskami,
16. sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę,
a także dysponowanie posiadanymi środkami,
17. nadzór nad wyposażeniem w środki przymusu bezpośredniego strażników oraz innym
wyposażeniem będącym w dyspozycji Straży,
18. nadzór merytoryczny nad poprawnością działań i realizowanych interwencji poprzez:
a/ wydawanie poleceń i dyspozycji zapewniających skuteczną realizację zadań służbowych
zgodnie z literą prawa, przepisami wewnętrznymi i dyspozycjami Komendanta lub jego Zastępcy,
b/ udzielanie zgody na zmianę miejsca pełnienia służby w zależności od własnej oceny
sytuacji i własnego rozeznania pozostających w jego dyspozycji sił i środków,
c/ udzielanie zgody na wyjścia służbowe i prywatne strażnikom i pracownikom cywilnym
straży wraz z dokumentowaniem ich w odpowiednich rejestrach.
19. zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących
wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach.
§19
W przypadku stwierdzenia stanu uniemożliwiającego pełnienie służby przez strażnika, Dyżurny
zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia decyzji wykluczającej jej pełnienie,
udokumentowanie stwierdzonego stanu rzeczy i niezwłocznego powiadomienia przełożonego.
§20
Do zadań Zespołu patrolowo-interwencyjnego należy realizacja ustawowych zadań Straży,
a w szczególności:
1. patrolowanie przypisanych rejonów, diagnozowanie występujących tam zagrożeń,
podejmowanie współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami, instytucjami
i społecznością lokalną z uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń oraz
pojawiających się potrzeb,
2. czuwanie nad porządkiem i egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym
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w zakresie posiadanych kompetencji,
3. reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa ze szczególnym uwzględnieniem
czynów o charakterze chuligańskim, aktów niszczenia mienia, czynów godzących
w spokój i porządek publiczny,
4. ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz przewóz osób do policyjnej izby
zatrzymań,
5. prowadzenie działań proekologicznych, egzekwowanie przestrzegania określonych
przepisami wymogów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie i ochrony
środowiska,
6. zabezpieczanie imprez sportowych, kulturalnych i religijnych,
7. utrzymanie łączności radiowej z Dyżurnym Straży,
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Miasta Jasła,
9. patrolowanie terenów szkolnych i miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży,
10. współpraca z zarządami osiedli w zakresie zapewnienia porządku publicznego
i czystości na terenie osiedli,
§21
Do zadań Zespołu kontrolerów technicznych monitoringu wizyjnego miasta należy w szczególności:
1. ujawnianie przestępstw, wykroczeń i wypadków poprzez obserwowanie
i rejestrację za pomocą kamer monitoringu zdarzeń, które zachodzą w miejscach
publicznych,
2. niezwłoczne przekazywanie dyżurnemu Straży, patrolom Straży lub Policji informacji
o zaobserwowanych zagrożeniach i czynach zabronionych w obszarze objętym
obserwacją,
3. utrwalanie i zabezpieczanie dowodów przestępstwa lub wykroczenia,
4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej poprzez obserwację przy
użyciu kamer,
5. prowadzenie raportów, dokumentowanie ujawnionych zdarzeń mających charakter
wykroczenia lub przestępstwa zgodnie z przyjętą metodyką,
§22
Do zadań Zespołu ds. wykroczeń należy w szczególności:
1. prowadzenie czynności wyjaśniających,
2. prowadzenie spraw karnych oraz reprezentowanie Straży w postępowaniach w zakresie
spraw o wykroczenia,
3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem mandatów karnych,
4. wyposażenie Straży w środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie oraz
prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
5. gromadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym
rzeczowym wykazem akt.
§23
Do zadań Zespołu profilaktyki należy w szczególności:
1. prowadzenie działań profilaktycznych na terenie placówek szkolno - oświatowych,
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2. patrolowanie terenów szkolnych i miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży,
3. prowadzenie postępowań w stosunku do nieletnich w zakresie spraw o wykroczenia,
4. organizowanie szkoleń na temat występujących zagrożeń dla rodziców, nauczycieli,
pedagogów itp.,
5. współpraca z instytucjami, jednostkami w zakresie profilaktyki dla dzieci i młodzieży.
§24
Do zadań Kancelarii należy w szczególności:
1. prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Straży,
2. prowadzenie gospodarki materiałami i wyposażeniem,
3. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta.
§25
Do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należy:
1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie,
2. monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie
ochrony danych osobowych, w tym działania zwiększające świadomość, szkolenia
pracowników Straży uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym
audyty;
3. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§26
Komendant nadzoruje przestrzeganie postanowień Regulaminu.
§27
1. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży następuje w trybie przewidzianym do jego
nadania.
2. Prawa i obowiązki pracowników Straży, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy
związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy o strażach gminnych oraz inne przepisy wykonawcze.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2021
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 05.02.2021 roku

Schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Jaśle
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KOMENDANT

ZASTĘPCA KOMENDANTA
(fakultatywnie)

DYŻURNI

ZESPÓŁ PATROLOWO INTERWENCYJNY
ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI
ZESPÓŁ KONTROLERÓW
MONITORINGU WIZYJNEGO
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
KANCELARIA
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