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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie zakresu i sposobu wspó∏pracy Policji ze stra˝ami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowa-
nia przez Komendanta G∏ównego Policji nadzoru nad dzia∏alnoÊcià stra˝y

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 130, poz. 1190) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Obowiàzek wspó∏pracy Policji ze stra˝ami
gminnymi (miejskimi) powstaje w chwili powo∏ania
stra˝y gminnej (miejskiej), zwanej dalej „stra˝à”,
i przekazania regulaminu stra˝y w∏aÊciwemu teryto-
rialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. 

§ 2. 1. Policja wspó∏pracuje ze stra˝ami w zakresie
realizacji ich ustawowych zadaƒ. 

2. Wspó∏praca Policji i stra˝y polega w szczególno-
Êci na: 

1) sta∏ej wymianie informacji o zagro˝eniach wyst´-
pujàcych na okreÊlonym terenie w zakresie bez-
pieczeƒstwa ludzi i mienia, spokoju i porzàdku pu-
blicznego;

2) zorganizowaniu systemu ∏àcznoÊci Policji i stra˝y,
uwzgl´dniajàcego lokalne potrzeby i mo˝liwoÊci
oraz zapewniajàcego utrzymanie sta∏ej ∏àcznoÊci
mi´dzy jednostkami Policji i stra˝y;

3) koordynowaniu rozmieszczenia s∏u˝b policyjnych
i stra˝y, z uwzgl´dnieniem zagro˝eƒ wyst´pujà-
cych na danym terenie; 

4) wspólnym prowadzeniu dzia∏aƒ porzàdkowych
w celu zapewnienia spokoju i porzàdku w miej-
scach zgromadzeƒ, imprez artystycznych, rozryw-
kowych i sportowych, a tak˝e w innych miejscach
publicznych; 

5) organizowaniu wspólnych szkoleƒ oraz çwiczeƒ
policjantów i stra˝ników gminnych (miejskich),
zwanych dalej „stra˝nikami”;

6) wymianie informacji w zakresie obserwowania
i rejestrowania przy u˝yciu Êrodków technicznych
obrazu zdarzeƒ w miejscach publicznych.

§ 3. 1. Szczegó∏owe formy i sposoby wspó∏pracy
w∏aÊciwych terytorialnie jednostek Policji i stra˝y

okreÊlone zostanà w porozumieniu zawartym pomi´-
dzy w∏aÊciwym terytorialnie komendantem Policji
a wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta). 

2. Komendanci jednostek organizacyjnych Policji
i komendanci stra˝y realizujà wspó∏prac´, o której mo-
wa w § 2, w szczególnoÊci poprzez: 

1) okresowe spotkania komendantów w celu dokony-
wania ocen zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi oraz
porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego, a tak˝e
wytyczania wspólnych zadaƒ;

2) wzajemne, bie˝àce konsultacje w zakresie wykony-
wanych zadaƒ;

3) organizowanie odpraw w przypadku koniecznoÊci
podj´cia wspólnych zadaƒ Policji i stra˝y;

4) wyznaczenie policjantów i stra˝ników do utrzymy-
wania bie˝àcych kontaktów.

§ 4. W∏aÊciwy terytorialnie komendant wojewódz-
ki Policji, za poÊrednictwem komendanta powiatowe-
go (miejskiego, rejonowego) Policji, udziela stra˝om
pomocy w zakresie: 

1) wsparcia stra˝y w czynnoÊciach, w których si∏y
stra˝y sà niewystarczajàce; 

2) zapewnienia, na wniosek wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta) lub komendanta stra˝y, fachowej
kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawo-
wego lub szkoleƒ specjalistycznych stra˝ników. 

§ 5. 1. Komendant G∏ówny Policji sprawuje facho-
wy nadzór nad stra˝ami w zakresie: 

1) znajomoÊci przez stra˝ników przepisów prawa do-
tyczàcych u˝ycia broni palnej bojowej oraz Êrod-
ków przymusu bezpoÊredniego i praktycznych
umiej´tnoÊci ich stosowania; 

2) stosowania przepisów dotyczàcych przydzia∏u,
przechowywania i ewidencjonowania broni palnej
bojowej oraz Êrodków przymusu bezpoÊredniego; 

3) wykonywania przez stra˝ników okreÊlonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach
gminnych czynnoÊci pod wzgl´dem ich zgodnoÊci
z przepisami prawa;

4) prowadzenia przez stra˝e ewidencji etatów, wypo-
sa˝enia w Êrodki przymusu bezpoÊredniego oraz
wyników dzia∏aƒ stra˝y. 

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).



2. Uwagi i wnioski, wynikajàce z nadzoru, przeka-
zuje si´ w∏aÊciwej radzie gminy i wójtowi, burmistrzo-
wi (prezydentowi miasta) oraz do wiadomoÊci komen-
dantowi stra˝y.

§ 6. W∏aÊciwi terytorialnie komendanci powiatowi
(miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci stra˝y, za
poÊrednictwem w∏aÊciwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego Policji, do dnia 15 lutego ka˝dego ro-
ku sk∏adajà Komendantowi G∏ównemu Policji wspól-
ne informacje o wspó∏pracy mi´dzy tymi formacjami.

§ 7. 1. W przypadku powszechnego zagro˝enia
bezpieczeƒstwa publicznego, katastrofy lub kl´ski ˝y-
wio∏owej wójt, burmistrz (prezydent miasta), na wnio-
sek Komendanta G∏ównego Policji, mo˝e na czas okre-
Êlony zarzàdziç u˝ycie stra˝y do wspólnych dzia∏aƒ
z Policjà. 

2. W przypadku wystàpienia zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa publicznego, katastrofy lub kl´ski ˝ywio∏o-
wej na obszarze województwa lub gminy, z wnio-
skiem, o którym mowa w ust. 1, wyst´pujà odpowied-

nio w∏aÊciwy terytorialnie komendant wojewódzki lub
powiatowy (miejski, rejonowy) Policji.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, stra-
˝e podlegajà dowództwu w∏aÊciwego terytorialnie ko-
mendanta wojewódzkiego lub powiatowego (miej-
skiego, rejonowego) Policji.

§ 8. Porozumienia, o których mowa w § 3 ust. 1, za-
warte na podstawie dotychczas obowiàzujàcych prze-
pisów, zachowujà moc prawnà.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r.
w sprawie zasad wspó∏pracy Policji ze stra˝ami gmin-
nymi oraz zakresu, w jakim Komendant G∏ówny Policji
sprawuje fachowy nadzór nad stra˝ami i udziela im
pomocy (Dz. U. Nr 49, poz. 309).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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