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Odpowiadając na Pana pismo z dnia 28 czerwca 2014 r., skierowane drogą 
elektroniczną do Sekretariatu Prezydenta m. st. Warszawy, a następnie przekazane do Straży 
Miejskiej m. st. Warszawy w dniu 3 lipca 2014 r., dotyczące sposobu realizacji zadań przez 
funkcjonariuszy VI Oddziału Terenowego przy ul. Zaułek w Warszawie informuję,  
co następuje.  

W związku z Pana pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. w kwestii zapewnienia patroli 
Straży Miejskiej przy ul. Zaułek podczas odbywającej się w Szkole Podstawowej nr 112 
uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 27 czerwca 2014 r., zgodnie  
z prośbą, zadysponowany został patrol, którego podstawowym zadaniem była kontrola 
prawidłowości parkowania w obrębie ww. placówki. Patrol ten, od godziny 08:10 
podejmował działania w rejonie ul. Zaułek w Warszawie. W czasie przemieszczania się  
w wyznaczony rejon, strażnicy miejscy otrzymali dwie interwencje zlecone przez dyżurnego 
VI Oddziału Terenowego (OT VI), dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów. 
Funkcjonariusze, po przybyciu na miejsce, przy wsparciu pracowników szkoły (przez 
radiowęzeł szkolny) ustalili właściciela pojazdu blokującego wjazd i wyjazd z bramy, który 
to bezzwłocznie, w obecności strażników przeparkował samochód. Ponieważ przepustowość  
ul. Zaułek, nie była adekwatna do natężenia ruchu drogowego, działania strażników  
w pierwszej kolejności polegały przede wszystkim na jego udrożnieniu. Oceniając zastaną 
sytuację, za pośrednictwem dyżurnego OT VI, wezwali drugi patrol Straży Miejskiej, który 
zajął się udrożnieniem pętli autobusowej. Dalsze czynności strażników polegały miedzy 
innymi na informowaniu kierowców o konieczności stosowania się do znaków B-36 „zakaz 
zatrzymywania się”, pomocy podczas manewrów zawracania i mijania. Po zakończeniu 
działań na pętli MZA, funkcjonariusze w dalszym ciągu zwracali uwagę, aby nie 
doprowadzić do naruszania przez kierowców przepisów ruchu drogowego. Z zebranej 
dokumentacji wynika, że działania te spotkały się z dużą aprobatą i zadowoleniem ze strony 
kierowców autobusów, którzy w bezpieczny sposób mogli poruszać się w okolicy ww. 
placówki. W ocenie funkcjonariuszy nadrzędną sprawą po przybyciu na miejsce 
zabezpieczenia było udrożnienie ruchu i zapewnienie tym samym swobodnego poruszania 
się kierowców w bezpieczny dla pieszych sposób. Około godziny 09:30 strażnicy przystąpili 
do egzekwowania naruszania zakazu zatrzymywania się, wyrażonego znakiem „B-36”.  
Pod nieobecność kierowców na miejscu zdarzenia, wystawione zostały wezwania do 
stawiennictwa w siedzibie VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy, przy 
ul. J. Młota 3, celem wyjaśnienia sprawy. Prowadzone działania zakończono o godzinie 
11:05. Przed zakończeniem czynności strażnicy dokładnie ocenili stan bezpieczeństwa  
w rejonie placówki stwierdzając przy tym, że ulica jest drożna, a parking przy szkole 
praktycznie opustoszał i ostatnia grupa rodziców nie miała już problemów z zaparkowaniem 
pojazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Po przekazaniu tej informacji dyżurnemu 
OT VI udali się do realizacji kolejnych interwencji zleconych.  



 
 
 
 
 
Przebieg powyższego zabezpieczenia wskazuje na fakt, że prowadzone na miejscu 

działania (trwające 3 godziny), w dużej mierze  przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa 
w okolicy placówki. Patrol obecny na miejscu, w końcowej fazie działań stwierdził 
zadowalający stan bezpieczeństwa. Nadmieniam, że w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Straży Miejskiej m. st. Warszawy w dniu 27 czerwca 2014 r. po godzinie 11:10 nie 
odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów przy  
ul. Zaułek w Warszawie.  

Dodać należy, że funkcjonariusze VI Oddziału Terenowego dnia 27 czerwca 2014 r. 
realizowali dużą liczbę obligatoryjnych zadań wynikających z bieżących potrzeb. Ponadto, 
doświadczenie poprzednich lat wskazuje na fakt, iż zakończenie roku szkolnego, to dzień  
w czasie którego dochodzi często do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia małoletnich 
(spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, zachowania ryzykowne). Biorąc to 
pod uwagę, w dniu 27 czerwca 2014 r. przez cały dzień realizowane były działania 
prewencyjne, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Głównym ich 
celem była ochrona zdrowia i życia małoletnich, przeciwdziałanie demoralizacji  
i popełniania przez nich czynów karalnych, przeciwdziałanie zakłócaniu spokoju i porządku 
publicznego, egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.    

Informuję też, że Szkoła Podstawowa nr 112 i rejon bezpośrednio przyległy do 
placówki, systematycznie monitorowane są przez funkcjonariuszy VI Oddziału Terenowego 
Straży Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prawidłowości parkowania. 
Dodać należy, że prowadzone przez funkcjonariuszy działania, spotykają się z ogromną 
dezaprobatą rodziców, którzy podważają zasadność usytuowania znaków B-36, całkowicie 
uniemożliwiających parkowanie pojazdów poza dostępnym przy szkole parkingiem.  
W czasie rozmów ze strażnikami wielokrotnie podkreślili, że ich działania są nieżyciowe,  
nie uwzględniają codziennych potrzeb społeczności lokalnej i są realizowane na wniosek 
pojedynczych mieszkańców. Z informacji uzyskanych od dyrekcji placówki wynika, że ze 
środowiska lokalnego nie wpływają do szkoły skargi dotyczące uciążliwości związanych  
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. Tylko jeden z mieszkańców systematycznie 
zgłasza różne nieprawidłowości, które związane są z usytuowaniem ww. szkoły.  

Podsumowując należy stwierdzić, że działania strażników miejskich przy ul. Zaułek 
w Warszawie, w dniu 27 lipca 2014 r. prowadzone były w miarę posiadanych sił i środków,  
z uwzględnieniem realnych potrzeb, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w trakcie 
uroczystości zakończenia roku szkolnego.  
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