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Większe uprawnienia dla strażników pod kontrolą
Agata Łukaszewicz 23-05-2009, ostatnia aktualizacja 23-05-2009 06:40
Z przeprowadzonej kontroli osobistej strażnik sporządzi protokół – stanie się tak za sprawą
zmienionej w piątek ustawy o strażach

Nowela poważnie poszerza uprawnienia strażników miejskich i
gminnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa.
– Nowe działania nie mogą być jednak pozbawione kontroli – uznali
posłowie i poparli poprawkę Senatu. Ta daje szansę osobie
poddanej kontroli osobistej na złożenie wniosku i zmuszenie
strażnika, by sporządził protokół z tego, co robi.
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Po kontroli osobistej można
poprosić o protokół

Straż zyskała także możliwość rejestrowania obserwowanych
zdarzeń w miejscach publicznych. Kamera przyjrzy się tym
miejscom i uwieczni te, w których często dochodzi do zdarzeń
przestępczych.

Możliwość prowadzenia kontroli osobistej oraz przeglądania podręcznego bagażu ma zwiększyć
bezpieczeństwo zarówno strażników, jak i innych osób.
Kontrola osobista będzie także możliwa, gdy osoby swoim zachowaniem dają powód zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
zagrażają życiu i zdrowiu innych. W takim przypadku strażnik będzie zobowiązany niezwłocznie
doprowadzić daną osobę do najbliższej jednostki policji.
Według dzisiejszych przepisów, strażnik może zapobiegać niebezpieczeństwu jedynie w ramach
obrony koniecznej.
Zgodnie z nowelizacją nadzór nad strażami zostanie powierzony wojewodzie (obecnie
obowiązek ten spoczywa na komendancie głównym policji).
W blisko 500 oddziałach straży miejskich i gminnych w całym kraju zatrudnionych jest 10 tys.
strażników. Każdego roku interweniują oni w różnych sprawach prawie 2 mln razy.
Uchwalona przez Sejm nowela czeka już teraz tylko na podpis prezydent i publikację w
Dzienniku Ustaw.
Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo
na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem,
w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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