
Konrad     

ul.    

00-  Warszawa 

Konrad   @gmail.com 

     STRAŻ MIEJSKA M. ST. WARSZAWY 

Wydział Kontroli Wewnętrznej 

ul. Młynarska 43/45 

01-170 WARSZAWA 

 

SKARGA 

Szanowni Państwo, 

Tą drogą chciałbym złożyć skargę na nierzetelne wykonywanie obowiązków przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 

1) 

04.09.2018 zgłoszenie o 10:57 
„Opis zgłoszenia: Bonifraterska przy stadionie Polonii 
Samochody zaparkowane: 
Przy przystanku Muranowska 06 za słupkami na chodniku z dala od krawędzi jezdni 
Na chodniku z dala od krawędzi jezdni między bramami stadionu, utrudniają przejście 
Na parkingu dla autokarów i na pasie rowerowym bezpośrednio przed przejściem dla pieszych 
Na chodniku za parkingiem dla autokarów” 
Nie potwierdzone rzekomo ok. 12:03 

  



Stan na chwilę zgłoszenia i ok. g. 13:00 

10:47      13:00 

 

 

  

  

 



  

  

Jak widać, te same samochody stoją w tych samych miejscach, w tym VW WZ 8261J stoi w odległości 
poniżej 10 m od przejścia dla pieszych (kampania #10metrów) 

2) 

05.09.2018 g. 8:06 

„Opis zgłoszenia: Bonifraterska przy stadionie Polonii 
Samochody zaparkowane na chodniku z dala od krawędzi jezdni oraz na parkingu dla autokarów” 

8:55 „W wyniku kontroli nie potwierdzono zdarzenia.” 

Stan na chwilę zgłoszenia    i ok. g. 9:40 

  

 



3) 

05.09.2018 g. 10:12 

„Opis zgłoszenia: Krochmalna róg Waliców samochód srebrny zaparkowany bezpośrednio przy 
przejściu dla pieszych 
Waliców róg Krochmalnej samochod terenowy zaparkowany na chodniku z dala od krawędzi jezdni 
na wysokości przejść dla pieszych. 
Oba koło parkingu.” 

11:17 „W wyniku kontroli nie potwierdzono zdarzenia.” 

 

 

g. 11:27 

 

Nawiasem mówiąc, srebrna toyota stała przy przejściu na ul. Krochmalnej już 04.09.2018 o g. 11:04, 
czego nie potwierdził patrol realizujący zgłoszenie 355961 o g. 12:02. Znów kłania się kampania 
#10metrów. Przy tym skrzyżowaniu zresztą także miejsca parkingowe są wyznaczone niezgodnie z 
przepisami, co widać na zdjęciach. 



4) 

04.09.2018 g. 11:00 

„Opis zgłoszenia: Edelmana 5 koło poczty 
Samochód zaparkowany na trawniku 
Citroen WI 9999M” 
06.09.2018 g. 21:34: „W wyniku kontroli nie potwierdzono zdarzenia” 

 

06.09.2018 g. 8:11 (po południu nadal stał) 

 



 

5) 

06.09.2018 g. 8:01 

„Opis zgłoszenia: Franciszkańska 14 
Samochody zaparkowane bezpośrednio przy przejściu dla pieszych po obu stronach ulicy 
Samochód dostawczy pow 2,5 T DMC zaparkowany na chodniku bez pozostawienia 1,5 m” 
10:44: „W wyniku kontroli nie potwierdzono zdarzenia.” 

 

 

11:18  

Ciężarówka o DMC pow. 2,5 T nadal stoi pozostawiając poniżej 1,5 m wolnego chodnika, przed 
przejściem dla pieszych zmienił się samochód, może pół godziny wcześniej akurat go nie było. 

 



Takie wykonywanie (lub niewykonywanie) obowiązków służbowych przez strażników to kpina. Zdaję 
sobie sprawę z niskiego uposażenia strażników oraz z wakatów w tej służbie. Ale jeśli już patrol 
przyjedzie do zgłoszenia, niech wykona rzetelnie swoje obowiązki. Wg. informacji prasowych m.st. 
na samą naprawę trawników z powodu parkowania wydaje rocznie ok. 1 mln. A strażnicy udają, że 
nie widzą pojazdu stojącego na trawniku. Tymczasem można było wystawić kierowcy mandat do 500 
zł zgodnie z art. 144 KW. Kilka takich dziennie i koszt naprawy zniszczeń się zwróci. Podobnie ze zbyt 
ciężkimi pojazdami zaparkowanymi na chodniku.  

Absolutnym skandalem jest niewyciąganie konsekwencji za zasłanianie przejść dla pieszych. Zamiast 
dążyć do minimalizacji potrąceń pieszych, strażnicy pobłażają kierującym stwarzającym ryzyko. 

Proszę o wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec funkcjonariuszy. A przede wszystkim o 
wezwanie wszystkich strażników do realnej walki z patologiami w parkowaniu.  

       Z poważaniem, 

       Konrad     

Do wiadomości: 

1) Prezydent m.st. Warszawy, p. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
2) Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, p. Renata Kaznowska 
3) Gazeta Stołeczna 
4) TVN Warszawa 
5) www.warszawa.pl 
6) Miasto Jest Nasze 

 


