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Dane teleadresowe 

BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY 986

Komenda Straży Miejskiej - Sekretariat 
ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź 
tel.: +48 (42) 250 22 01 
Fax. +48 (42) 630 93 22 
e-mail:sekretariat@strazmiejska.lodz.pl 
 
Dyżurny SM 
ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź  
telefony: 
986 - interwencyjny bezpłatny  
600 480 986 (SMS) – dla osób niepełnosprawnych 
tel.: +48 (42) 250 22 48  
tel.: +48 (42) 250 22 49  
Fax: +48 (42) 250 22 50  
Godziny urzędowania: całodobowo 
 
Główna Księgowa: 
Ewa Opasińska-Solarz  
tel.: +48 (42) 250 22 29  
  
Referat Kadr i Organizacji: 
Kierownik Magdalena Gołygowska 
tel.: +48 (42) 250 22 14 
 
Wydział Kontroli i Skarg 
Naczelnik Dariusz Gałązkiewicz 
tel.: +48 (42) 250 22 75 
 
Referat Analiz:  
Kierownik Agnieszka Witczak 
tel.: +48 (42) 250 22 25 
  
Referat Administracyjno-Gospodarczy:  
Kierownik Maria Śmiechowska  
tel.: +48 (42) 250 22 22 
 
Referat Profilaktyki Społecznej 
Kierownik Anna Jasińska 
ul. Rydla 19, 93-203 Łódź 
tel.: +48 (42) 250-22-16  
tel.: +48 (42) 250-22-09 
email: profilaktyka@strazmiejska.lodz.pl 
 
Wydział Dowodzenia 
Naczelnik Leszek Wojtas  
tel.: +48 (42) 250 22 26  
 
Wydział Monitoringu 
Naczelnik Waldemar Walisiak  
tel.: +48 (42) 250-22-66 
 
 
 

Oddział Prewencji 
Naczelnik Joanna Chruściel  
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź 
tel.: +48 (42) 250 22 27  
fax.: +48 (42) 250 22 72 
email: pczyzewski@strazmiejska.lodz.pl 
 
Oddział Ogólnomiejski 
Naczelnik Paweł Trojanowski 
ul. Rydla 19, 93-203 Łódź 
tel.: +48 (42) 250-22-67  
fax: +48 (42) 250-22-57 
email: sekretariat.wkrd@strazmiejska.lodz.pl 
 
Oddział Dzielnicowy Łódź-Górna 
Naczelnik Mirosław Chatys 
Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź 
Sekretariat: 
 tel.: +48 (42) 638 59 81 
Tel: +48 (42) 638 56 86 
email: gorna@strazmiejska@.lodz.pl 

 
Posterunek "Dąbrowa"  
ul. Rydla 19, 93-203 Łódź  
tel.: +48 (42) 250-22-46  
Godziny urzędowania: 7.00-20.00  
 
Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie 
Naczelnik Jarosław Ambroziak 
ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź  
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 638 54 38 
tel.: +48 (42) 250 22 04 
email: polesie@strazmiejska.lodz.pl 
 
Posterunek "Retkinia"  
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź  
tel.: +48 (42) 250-22-64  
Godziny urzędowania: 7.00-20.00  
  
Posterunek "Złotno"  
ul. Garnizonowa 38, 94-224 Łódź  
tel.: +48 (42) 634-80-32  
Godziny urzędowania: 7.00-20.00 
 
Oddział Dzielnicowy Łódź-Śródmieście 
Naczelnik Krzysztof Bratkowski 
ul. Piotrkowska 112, 90-440 Łódź Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 662 24 40 
tel.: +48 (42) 662 24 41 
email: sekretariat.srodmiescie@strazmiejska.lodz.pl 
 

mailto:sekretariat@strazmiejska.lodz.pl
mailto:profilaktyka@strazmiejska.lodz.pl
mailto:pczyzewski@strazmiejska.lodz.pl
mailto:sekretariat.wkrd@strazmiejska.lodz.pl
mailto:gorna@strazmiejska@.lodz.pl
mailto:sekretariat.srodmiescie@strazmiejska.lodz.pl
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Oddział Dzielnicowy  Łódź-Bałuty 
Naczelnik Krzysztof Sobierajczyk 
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź  
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 250 22 55 
fax.: +48 (42) 250 22 55 
email: sekretariat.baluty@strazmiejska.lodz.pl  
 
 
Posterunek "Teofilów"  
ul. Rydzowa 5, 91-211 Łódź  
tel.: +48 (42) 613-08-85  
Godziny urzędowania: 7.00-22.00  
 

Oddział Dzielnicowy Łódź - Widzew 
Naczelnik Grzegorz Kaleta 
Al. Piłsudskiego 100,  92 - 326 Łódź 
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 250 22 56 
tel.: +48 (42) 250 22 39 
email: sekretariat.widzew@strazmiejska.lodz.pl 
 
 
Posterunek "Janów" 
ul. Jagienki 21, 92-439 Łódź  
tel.: +48 (42) 671 10 14  
Godziny urzędowania: 7.00 - 20.00 
 

 
Sekcja Konna 
ul. Wycieczkowa 86,  91 – 001 Łódź 
tel. (42) 272 69 65 
 
 
 

 
BHP 
Krzysztof Kozłowski 
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź  
tel. 691 091 150 
email: kkozlowski@strazmiejska.lodz.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat.baluty@strazmiejska.lodz.pl
mailto:sekretariat.widzew@strazmiejska.lodz.pl
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Komenda Straży Miejskiej w Łodzi 

 

Zbigniew Kuleta 

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi 

tel.: +48 (42) 250 22 01 

e-mail: zkuleta@strazmiejska.lodz.pl 

Wojciech Płoszaj 

Z-ca Komendanta ds. Operacyjnych 

tel.: +48 (42) 250 22 01  

e-mail: wploszaj@strazmiejska.lodz.pl 

 

Artur Krajewski  

Z-ca Komendanta ds. Logistyki 

tel.: +48 (42) 250 22 01 

e-mail: akrajewski@strazmiejska.lodz.pl 

 

Piotr Czyżewski                                                                                                   

Z-ca Komendanta ds. Prewencji 

tel. +48 (42) 250 22 51   

e-mail: pczyzewski@strazmiejska.lodz.pl                                                                                     

 

 

 

mailto:akrajewski@strazmiejska.lodz.pl
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Misja Straży Miejskiej 
 

Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku 

publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną 

rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje 

zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. 
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I. WYNIKI OGÓLNE, DANE STATYSTYCZNE 
 

58.924 wykroczeń 

W ramach wykonywania ustawowych zadań w 2018 roku, funkcjonariusze Straży 

Miejskiej w Łodzi wylegitymowali łącznie 57.411 osób, w tym 77 osób nieletnich, ujawnili 

łącznie 58.924 wykroczeń. Mandatami karnymi ukarano 34.814 sprawców wykroczeń, 

sporządzono 669 notatki, celem skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

udzielono 18.491 pouczeń, 196 osób przekazano Policji do dalszego postępowania, 3.692 

osób w stanie nietrzeźwości przewieziono do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki 

Zdrowotnej, 176 osób w stanie nietrzeźwości przewieziono do miejsca zamieszkania, 435 

osób przekazano zespołom Pogotowia Ratunkowego, 451 osób przewieziono do schroniska 

dla bezdomnych. 

Mandaty / Pouczenia / Notatki 

 

 

 

Legitymowani 

 

34814 

18491 

669 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

57411 

77 

Legitymowani, w tym: 

Nieletni 
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1. ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE OD MIESZKAŃCÓW MIASTA POD NR 986 

  

51.822 przyjętych zgłoszeń interwencyjnych 

 

Rodzaje interwencji zgłoszonych na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi 

 

 

 

 

 

2273 

16803 

3875 

7798 41 

7228 

8078 

1020 2933 

1596 177 
Zakłócanie porządku 

Zagrożenia w ruchu drogowym 

Ochrona środowiska i gospodarki 

Zagrożenia życia i zdrowia 

Zagrożenia pożarowe, katastrofy, 
awarie techniczne 

Inne  

Zwierzęta 

Handel 

Bezdomni 

Spożywanie alkoholu 

Awarie techniczne 
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2. WYNIKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH NA TERENIE MIASTA 
 

60.662 kontroli prewencyjnych 

 

Wyniki działań w ramach prewencyjnych kontroli Miasta 

 

3. INNE METODY ZAKOŃCZENIA (PRZEWOZY/PRZEKAZANIA) 
 

 Rezultatem podjęcia interwencji przez Straż Miejską są również przewozy do: 

Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, schroniska dla bezdomnych, 

noclegowni, Policji czy miejsca zamieszkania.  

                                                 

 

9649 

27867 

5001 

15110 

321 2426 288 Placówki z alkoholem 

Pojazdy 

Rejony szkół 

Tereny zielone 

Lotnisko 

Dworce 

Kąpieliska 
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4.950 interwencji 

Rodzaje i liczba przewozów/przekazań 

 

 

176 

435 451 

196 

3692 

Osoby przewiezione do 
miejsca zamieszkania 

Osoby przekazane 
Pogotowiu 

Osoby przewiezione do 
schroniska dla bezdomnych 

Osoby przekazane Policji 

Przewozy do MCTiPZ 
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4. ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ 
 

209 zabezpieczonych zdarzeń 

 

                  

 

 

 

                                         

 

30 15 164 

Wypadek drogowy 

Pożar 

Konieczność udzielenia 
pierwszej pomocy 
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II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH STRAŻ 
MIEJSKĄ AKTÓW PRAWNYCH 

 

 

1. NIEZACHOWANIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM 
ZWIERZĄT  

 

BRAK WŁAŚCIWEGO NADZORU NAD PSEM   

Sankcje za brak nadzoru nad psem  

 

Ponadto, w 2018 r. strażnicy miejscy przekazali 1.730 zwierząt do schroniska dla 

zwierząt, mieszczącego się przy ul. Marmurowej 4. 

 

POSPRZĄTAJ, TO NIE JEST KUPA ROBOTY 

                                      

 

96 

211 

4 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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Wyniki działań w ramach akcji „Posprzątaj to nie jest kupa roboty” 

 

 

 

BRAK TOREBKI LUB URZĄDZEŃ DO ZBIERANIA ODCHODÓW 

 

Sankcje karne za nieposiadanie przez właścicieli psów torebki lub urządzeń do 
zbierania odchodów 

 

 

 

2. KONTROLA GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Ważnym elementem działań, mających na celu poprawę stanu sanitarno – 

porządkowego naszego Miasta są kontrole gospodarki odpadami. 

Strażnicy w ramach powyższych 

działań sprawdzają m.in. posiadanie 

przez Mieszkańców umów na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych, umów na 

selektywną zbiórkę odpadów, kontrolują 

stan czystości nieruchomości, w tym 

wywiązywanie się przez osoby 

94 

11 2 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

103 

15 1 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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odpowiedzialne za stan czystości chodników, sankcjonują wykroczenia polegające na 

zanieczyszczeniu miejsca dostępnego dla publiczności (art. 145 kw.).  

 

Sankcje karne za wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu miejsca publicznego  

(art. 145 kw.) 

  

Sankcje za wykroczenia polegające na braku zawarcia umów na wywóz nieczystości  

 

3. PROFILAKTYKA ANTYALKOHOLOWA 

 
DZIAŁANIA PREWENCYJNO-REPRESYJNE 

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Straż Miejska w Łodzi podejmuje szereg działań 

mających na celu: 

 zapobieganie skutkom spożywania alkoholu przez nieletnich, 

 zapewnienie zgodnego z przepisami obrotu napojami 

alkoholowymi, zwłaszcza kontrola respektowania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim, 

821 

339 
8 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

36 

64 
Mandaty  

Pouczenia 
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 monitorowanie sklepów i placówek gastronomicznych, w związku ze skargami 

Mieszkańców, w zakresie uciążliwości ich funkcjonowania, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. 

 

W 2018 roku podjęto ogółem 2.521 interwencji, dotyczących spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania alkoholu, z czego 1.596 zostało 

zgłoszonych przez Mieszkańców naszego Miasta.  

 

Sankcje karne za wykroczenia polegające na spożywaniu napojów alkoholowych  

w miejscach objętych zakazem 

 

 

Sankcje karne za wykroczenia, polegające na próbie spożycia napojów alkoholowych  

w miejscach objętych zakazem 

 

421 

828 

13 

Mandaty  

Pouczenia  

Notatki 

1083 

167 1 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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        Sankcje karne za wykroczenie polegające na nieuwidocznieniu informacji 

o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych 

 

 

W 2018 r. w ramach realizacji założeń Programu przeprowadzono 9.649  kontroli 

placówek handlowych i gastronomicznych, w których oferowane są do sprzedaży napoje 

alkoholowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 8 punktach oferujących w sprzedaży 

napoje alkoholowe stwierdzono fakt popełnienia wykroczeń z art. 45 pkt 2 

ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. nie uwidacznianiu 

informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. 

Postępowanie skargowe 

W 2018 roku Mieszkańcy Miasta skierowali do Straży Miejskiej i Oddziału Licencji 

i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi 9 skarg, dotyczących nieprzestrzegania zapisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Problematyka skarg dotyczyła 

najczęściej: spożywania napojów alkoholowych w okolicy placówek prowadzących jego 

sprzedaż, zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego. Czynnościami 

służbowymi objęto łącznie 9 placówek. We wszystkich przypadkach wszczęto postępowanie 

o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

Przeprowadzając kontrole w zakresie zasadności powyższych skarg Straż Miejska 

ściśle współpracuje z wspomnianym wyżej Oddziałem Licencji i Zezwoleń. Wspólne działania 

polegają na obserwacji obiektu skargowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

oraz przedstawicieli ww. Oddziału i podejmowaniu czynności służbowych w momencie 

wystąpienia zakłócania porządku publicznego, każdy z organów w zakresie własnych 

kompetencji. 

 

1 

7 

Mandaty 

Pouczenia 
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Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych 

 

 

 

 

Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi 

Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

współpracujemy również z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przedstawiciel Straży Miejskiej, który uczestniczy w cotygodniowych posiedzeniach Komisji, 

przyjmuje uwagi od jej członków, dotyczące funkcjonowania placówek gastronomicznych 

oraz sklepów i na bieżąco wdraża do realizacji jako interwencje stałe.  

 

Współpraca z Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

 W 2018 roku Straż Miejska zrealizowała 3.692 przewozy do MCTiPZ oraz 

176 przewozów do miejsca zamieszkania, osób będących w stanie upojenia alkoholowego. 

 

 

 

9 

74 
18 

21 
9 

Liczba spraw skargowych 
(dotyczyła 16 placówek) 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli 

Liczba godzin obserwacji 
placówek 

Liczba cofniętych zezwoleń 

Liczba wszczętych 
postępowań o cofnięcie 
zezwoleń  
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4. UŻYWANIE WULGARYZMÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
 

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych funkcjonariusze Straży Miejskiej 

natychmiast reagują na wykroczenia związane z używaniem w miejscach publicznych słów 

ogólnie uznanych za nieprzyzwoite (art. 141 kw.). Zjawisko to najczęściej występuje łącznie 

ze spożywaniem alkoholu. W 2018 r. strażnicy miejscy zastosowali 494 sankcji za 

popełnienie ww. wykroczenia. 

 

 

 

5. PALENIE TYTONIU W MIEJSCACH OBJĘTYCH ZAKAZEM 
 

W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi egzekwując przestrzeganie zapisów 

dotyczących palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem, zastosowali 

sankcje w postaci:  

 219 osób ukarali grzywną w formie mandatu karnego,  

 65 osób pouczyli, 

 sporządzili 3 notatki urzędowe, które stały się podstawą do skierowania wniosku 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

 

 

 

 

 

267 

220 

7 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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Sankcje karne za wykroczenia polegające na paleniu wyrobów tytoniowych w miejscach 

objętych zakazem 

 

 

 

6. UMIESZCZANIE PLAKATÓW, ULOTEK, ITP. W MIEJSCACH DO TEGO 
NIEPRZEZNACZONYCH 

 
  

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania mające na celu sankcjonowanie 

wykroczenia określonego w art. 63a §1 kw. - polegającego na umieszczaniu plakatów, ulotek 

(…) w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

 

Sankcje karne za wykroczenie polegające na umieszczeniu plakatów, ulotek, itp. 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych 

 

 

219 

65 
3 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

19 

7 

Mandaty 

Pouczenia 
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III. ZADANIA STAŁE REALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ 
 

1. KONTROLA HANDLU 
 

Istotne miejsce w działalności Straży Miejskiej w Łodzi zajmują interwencje 

podejmowane wobec osób prowadzących działalność handlową w miejscach innych, niż do 

tego celu wyznaczonych.  

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich  

w związku z realizacją 1.020 zgłoszeń przekazane przez Mieszkańców, a dotyczących 

wykroczeń związanych z prowadzoną działalnością handlową w miejscach innych niż do tego 

celu wyznaczone. 

Sankcje karne za wykroczenia polegające na prowadzeniu działalności handlowej 

w miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych 

 

 

 

2. KONTROLA STANU SANITARNO – PORZĄDKOWEGO MIASTA 
 

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rzecz utrzymania 

właściwego stanu sanitarno – porządkowego na terenie miasta Łodzi mają przede wszystkim 

na celu kontrole miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, a także kontrole czystości 

i porządku posesji oraz na terenach do nich przyległych.  

3130 

84 46 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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Sankcje karne za wykroczenia o charakterze sanitarno – porządkowym  

 

W ramach kontroli stanu sanitarno – porządkowego Miasta, funkcjonariusze Straży 

Miejskiej zwracali szczególną uwagę na wygląd łódzkich nieruchomości. W wyniku podjętych 

5440 

2110 

83 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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kontroli strażnicy wydali 699 pisemnych poleceń, dotyczących usunięcia stwierdzonych 

uchybień i 1 przypadek, dotyczący nieestetycznego stanu elewacji budynku.  

 

 

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli  

Działania 
Administracja 
nieruchomości 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

Prywatne Inne Ogółem 

Kontrola 
posesji 

25259 9253 10111 6603 51226 

Wystawione 
pisemne 

polecenia 
42 0 29 619 690 

Wystawione 
nakazy 

0 0 0 1 1 
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Realizując działania na rzecz poprawy stanu sanitarno – porządkowego Miasta  

Straż Miejska przekazała sprawy do realizacji następującym podmiotom: 

 COM/Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ 

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 1611 miejsc na terenie 

Miasta, 

 Zarządowi Dróg i Transportu  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 88 miejsc na terenie 

Miasta, 

 Innym (MPK, ŁZUK, Zieleń Miejska, itp.)  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 73 miejsc na terenie 

Miasta. 

Do stałych zadań realizowanych przez strażników miejskich należy również kontrola 

targowisk po zakończeniu działalności handlowej. Kontrole zmierzają do wyegzekwowania 

niezwłocznego przywrócenia właściwego stanu sanitarno – porządkowego, natychmiast 

po zakończeniu handlu.  
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AKCJA „ZIMA” 

W związku z opadami śniegu w 2018 

r. Straż Miejska w Łodzi prowadziła 

działania w ramach „Akcji Zima”, 

zmierzające do utrzymania we właściwym 

stanie ciągów pieszo – jezdnych na terenie 

miasta Łodzi.  

 

W ramach niniejszej akcji Straż Miejska w Łodzi podjęła następujące czynności: 

Działania Administracja 
nieruchomości 

Spółdzielnia 
nieruchomości 

Prywatne Inne Ogółem 

Posesje 
skontrolowane 

1894 527 483 390 3294 

Liczba mandatów 
karnych 

111 --- 1 1 113 

Liczba wniosków  --- --- 2 --- 2 

Liczba pouczeń  --- --- 1 ---- 1 

 

Realizując działania w ramach „Akcji Zima”, Straż Miejska w Łodzi przekazała sprawy 

do realizacji następującym podmiotom: 

 COM/Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ 

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 479 miejsc na terenie 

Miasta, 

 Zarządowi Dróg i Transportu  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 3 miejsc na terenie 

Miasta. 
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3. EKO PATROL 
 

Misją „Eko patrolu” jest eliminowanie zjawisk, mających wpływ 

na degradację środowiska naturalnego, zarówno w skali mikro jak i 

makroekologicznych, poprawa stanu środowiska, w którym żyją 

mieszkańcy Miasta, tj. podniesienie standardów prowadzonej 

gospodarki odpadami, poprzez: (kontrole nieruchomości pod kątem 

palenia w piecach, poprawa gospodarki ściekowej Miasta, tj. 

eliminowanie zachowań, polegających na wylewaniu nieczystości płynnych, 

wyrzucaniu nieczystości stałych, itp.).  

W 2018 r. skład osobowy Sekcji to 9 osób. Terenem działania jest obszar całego Miasta.  

 

ZADANIA I CEL DZIAŁANIA SEKCJI: 

 Monitoring miejsc publicznych pod kątem dzikich wysypisk śmieci oraz stanu 

sanitarno – porządkowego nieruchomości, w tym ujawnianie sprawców nielegalnego 

magazynowania odpadów,   

 wyeliminowanie miejsc wylewania nieczystości płynnych,  

 kontrola segregowania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, mających wartość 

surowcową oraz rozdzielenia odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie, zużyty 

sprzęt elektroniczny, świetlówki, 

 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, w związku z paleniem w piecach oraz na 

terenach otwartych materiałami do tego nieprzeznaczonymi, 

 kontrola w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i organicznymi, 

 informowanie społeczności lokalnej o ewentualnych zagrożeniach i współdziałanie 

z właściwymi instytucjami przy ich zwalczaniu i zabezpieczaniu miejsc 

niebezpiecznych,  

 realizacja zadań, związanych z zabezpieczaniem i unieszkodliwianiem zagrażającej 

zdrowiu i życiu ludzkiemu gatunku rośliny zielnej (Barszcz Sosnowskiego),  

 zwiększenie świadomości Mieszkańców, poprzez organizowanie prelekcji na tematy 

ekologiczne, akcji informacyjnych, dotyczących spraw sanitarno – porządkowych, 

 współpraca z Łódzkim Alarmem Smogowym,  
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 egzekwowanie zapisów uchwały antysmogowej,  

 realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego „Wygońmy smog z naszej Łodzi”, 

 zadowolenie Mieszkańców. 
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Działania podjęte przez EKO PATROL 

 

 

 

 

 

2643 
714 

44 
1228 

Podjete 
interwencje  

Mandaty  

Wnioski o ukaranie 
do sądu 

Pouczenia  
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4. ANIMAL PATROL 
 

  

      

 

Powstanie Sekcji „Animal patrol” to niewątpliwie kolejny krok, który podwyższa 

poziom realizacji interwencji związanych ze zwierzętami. Zgłoszenia, które głównie realizują 

strażnicy Sekcji dotyczą zwierząt bez nadzoru, zwierząt obcych rodzimej faunie, zwierząt 

gospodarskich, zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka 

w celu przywrócenie ich do środowiska przyrodniczego, czy wreszcie zgłoszeń, które 

zakwalifikować można jako znęcanie się nad zwierzętami.   

W 2018 r. skład osobowy Sekcji to 15 osób. Terenem działania jest obszar całego Miasta.  
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ZADANIA I CEL DZIAŁANIA SEKCJI:  

 Kontrola zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich zgodnie z zapisami 

Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Łodzi, 

 realizacja interwencji związanych ze zwierzętami stwarzającymi zagrożenie dla 

Mieszkańców, oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami (Leśnictwo 

Miejskie w Łodzi, Schronisko dla  Zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Policja, Straż Pożarna), zgodnie z miejskimi procedurami, 
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 realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie zwierząt, w szczególności czasowe 

odebranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia w przypadkach niecierpiących 

zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub 

opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu,  

  informowanie ludności lokalnej o ewentualnych zagrożeniach ze strony zwierząt,  

 prowadzenie akcji informacyjnych o zakresie obowiązków ciążących na właścicielach 

zwierząt domowych i gospodarskich,  

 realizacja zgłoszeń, dotyczących zwierząt bez nadzoru, w tym prowadzenie czynności 

wyjaśniających w odniesieniu do ich właścicieli lub opiekunów w celu wyjaśnienia 

okoliczności zaprzestania nadzoru lub opieki,  

 realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego „Zwierzęta w Łodzi są ważne”.  

  

                

 

Działania podjęte przez „Animal Patrol” 

 

5455 

95 1 190 
Interwencje  

Mandaty  

Wnioski do sądu 

Pouczenia 
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5. KONTROLA PLACÓW ZABAW 

 

575 kontroli placów zabaw 

 Kontrola ta polega na sprawdzaniu urządzeń na placach zabaw i ich prawidłowego 

zabezpieczenia oraz utrzymania we właściwym stanie sanitarno - porządkowym.  

 

6. ZNAKOWANIE ROWERÓW 
 

710 oznakowanych rowerów 

Straż Miejska w Łodzi zajmuje się świadczeniem usługi, 

polegającej na znakowaniu rowerów. Usługa jest bezpłatna 

i świadczona w siedzibach Oddziałów Dzielnicowych Straży 

Miejskiej. Znakowanie rowerów, odbywa się za pomocą 

urządzenia grawerskiego "GRAWER", na prośbę właściciela 

roweru, który powinien posiadać przy sobie dowód osobisty 

oraz dowód potwierdzający, że rower jest jego własnością np. 

rachunek. Istnieje również możliwość oznakowania rowerów 

w plenerze na różnego typu festynach współorganizowanych 

przez Straż Miejską w Łodzi.  

 

7. KONTROLA PUNKTÓW SKUPU ZŁOMU 
  

 

 W ramach przeciwdziałania kradzieży armatury kanalizacyjnej i innych elementów 

metalowych przez tzw. „złomiarzy”, przez cały rok dokonywane są kontrole punktów skupu 

złomu na terenie miasta Łodzi celem sprawdzenia, czy nie są skupowane elementy mogące 

pochodzić z kradzieży. W 2018 r. przeprowadzono 67 kontroli punktów skupu złomu. 
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8. KONTROLA PUSTOSTANÓW 
 

  W 2018 r. Straż Miejska w Łodzi 

przeprowadzała rutynowe kontrole pustostanów. Miały one na celu sprawdzenie stanu 

zabezpieczenia budynków, oraz sprawdzenie czy nie zamieszkują ich „dzicy lokatorzy” w 

postaci osób bezdomnych. W 2018 r. przeprowadzono 1.774 kontrole. 

 

 

9. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO 
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 W 2018 r. w zakresie kontroli ruchu drogowego strażnicy miejscy realizowali zadania 

związane z egzekwowaniem przepisów, dotyczących w głównej mierze parkowania pojazdów 

oraz korzystania z miejsc wydzielonych.  

 

         Straż Miejska w Łodzi położyła szczególny nacisk na kontrolę miejsc, tzw. „kopert”, 

oznakowanych odpowiednimi znakami drogowymi.  

 

Sankcje karne za wykroczenie polegające na parkowaniu pojazdów na tzw. 

„kopertach” 

 

 Strażnicy miejscy kontrolowali także kierowców naruszających inne przepisy o ruchu 

drogowym. W związku z podjętymi działaniami: 

 21.906 kierowców ukarano mandatami karnymi, 

 sporządzono 488 notatek urzędowych, celem skierowania wniosku o ukaranie do 

Sądu Rejonowego, 

 w stosunku do 8.381 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu 

wychowawczym w postaci pouczenia, 

 założono 9.538 blokad,  

 odholowano 885 pojazdów.  

130 
110 

16 

Mandaty 

Pouczenia  

Notatki 
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Wyniki działań w zakresie kontroli ruchu drogowego 

 

 

21906 

8381 

488 

9538 

885 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

Blokady 

Odholowania 
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 Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich, 

w związku z realizacją 16.803 interwencji drogowych, zgłoszonych przez Mieszkańców 

Miasta, na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej.   

 

 

10.  KONWOJOWANIE 
 

 W 2018 r. kontynuowała swoją działalność, której zadaniem jest przewóz 

dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych na potrzeby gminy. 

Wykonano 75 profesjonalnych konwojów dokumentów, zleconych przez Wydział Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi. 

 

11.  ODHOLOWANIA WRAKÓW POJAZDÓW 
 

 

W strukturze Oddziału 

Ogólnomiejskiego Straży Miejskiej w Łodzi 

powstała  nowa komórka, tj. Sekcja ds. 

Pojazdów. Sekcja rozpoczęła działalność 

z dniem 12 maja 2017 r.  w oparciu 

o Zarządzenie Nr 11/2017 Komendanta 

Straży Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wprowadzenia instrukcji usuwania pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym.  

 

W 2018 r. skład osobowy Sekcji to 

2 osoby. Terenem działania jest obszar 

całego Miasta. Funkcjonariusze ww. Sekcji 

prowadzą działania skutkujące wydaniem 

dyspozycji usunięcia pojazdów w trybie 
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art. 50a ustawy o Prawo o ruchu drogowym, tj. pojazdów, których stan wskazuje, że 

nie są używane bądź nie posiadają tablic rejestracyjnych. 

 

W oparciu o wskazane podstawy prawne wykonują czynności takie jak: 

 Prowadzą weryfikacje co do możliwości usunięcia takiego pojazdu, a w ostateczności 

usunięcie takiego pojazdu, 

 ustalają właścicieli pojazdów poprzez bazę CEPIK, 

 obligują właścicieli do samodzielnego usunięcia pojazdu, 

 zadowolenie Mieszkańców. 

 

W wyniku podjętych działań w 2018 roku 

Sekcja podjęła 898 interwencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PROGRAMY PREWENCYJNE STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

1. PREWENCJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ 
 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ścisłego 

Centrum Miasta (ulica Piotrkowska na odcinku od 

Placu Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego) 

utworzona została „Sekcja Piotrkowska” Straży 

Miejskiej w Łodzi.  
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W ramach działania tej Sekcji Oddział Dzielnicowy Łódź-Śródmieście do służby 

wystawia:  

  2 patrole pieszych dwuosobowe, (pełniących służbę od poniedziałku do 

niedzieli w godz. 10.00 – 22.00), oraz  

 w godz. 7.30 – 9.00 patrole dzielnicowy jednoosobowy, którego  zadaniem 

jest kontrola stanu sanitarno – porządkowego,  

Na ulicy Piotrkowskiej, do służby wystawiane są również patrole rowerowe (wymiennie 

z patrolami pieszymi).  

  godz. nocnych, od poniedziałku do niedzieli (w godz. od 19.00 do 7.00) ład 

i porządek na ulicy Piotrkowskiej zapewnia patrol zmotoryzowany Oddziału 

Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi oraz patrol zmotoryzowany (interwencyjny) 

Oddziału Dzielnicowego Łódź – Śródmieście.  

Natomiast, od czwartku do soboty (w godz. nocnych) tj. w czasie, w którym ulica 

Piotrkowska jest miejscem szczególnie uczęszczanym przez Mieszkańców jak i osoby 

przyjezdne, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo zdarzeń niebezpiecznych 

bezpieczeństwo zapewniają wspólne patrole Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi 

i Policji (współpraca z Policją omówiona została w niniejszym rozdziale w pkt. 2).  

Działania prewencyjne Straży Miejskiej prowadzane w 2018 r. na ulicy Piotrkowskiej 

i do niej przyległych, skutkowały: 

 przewozem 530 osób do MCTiPZ z ulicy Piotrkowskiej,  

 wylegitymowaniem 6.369 osób,   

 skontrolowaniem 3.402 pojazdów, 

 skontrolowaniem 4.075 miejsc zagrożonych,  

 skontrolowaniem 167 placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe,  

 ukaraniem 3.239 osób grzywną w formie mandatu karnego,  

 sporządzeniem 102 notatki urzędowe, które stały się podstawą do skierowania 

wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,  

 pouczeniem 2.825 osób,  
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Wyniki działań podjętych przez Straż Miejską w ramach prewencji ulicy Piotrkowskiej 

  

 

 

 

 

2. WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ 
 

 

Straż Miejska w Łodzi prowadzi współpracę z Policją na mocy porozumienia podpisanego 

pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a Komendantem Miejskim Policji w Łodzi. Współpraca 

odbywa się w ramach codziennych rutynowych działań, oraz przy okazji zabezpieczania 

imprez masowych, świąt, miejsc katastrof, wypadków, pożarów oraz innych akcji 

prowadzonych wspólnie. Współpraca jest koordynowana przez Wydział Dowodzenia.  
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Współpraca z Policją to przede wszystkim: 

 SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA KMP W ŁODZI 

 

 W ramach współpracy Straży Miejskiej z Policją, w Systemie Wspomagania Dowodzenia 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 26/28, funkcjonuje stanowisko 

dyspozytorskie dla Straży Miejskiej, gdzie oddelegowanych jest 8 strażników, którzy przez 

całą dobę, wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzą obserwacje ulic znajdujących się 

w centrum Miasta.  

 

Zarejestrowane zdarzenia w ramach Systemu Wspomagania Dowodzenia  

1720 zarejestrowanych zdarzeń 

 

 

 WSPÓŁPRACA POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ  

W celu rozszerzenia istniejącej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ładu 

i porządku publicznego w centrum Miasta oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku obu służb 

ściśle współpracujących ze sobą, oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców, 
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Straż Miejska w Łodzi oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi realizowały współpracę na ulicy 

Piotrkowskiej w Łodzi (wraz z ulicami przyległymi): od Al. Piłsudskiego - ul. Sienkiewicza - 

Al. Mickiewicza do Pl. Wolności.  

Od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. współpraca realizowana była na ciągu 

ul. Piotrkowskiej oraz czwartku do soboty w godzinach 22.00 – 6.00 (do służby delegowany 

był 1 patrol 2 lub 3 - osobowy zmotoryzowany), natomiast w miesiącu grudniu współpraca 

miała miejsce w godz. 21.30 – 5.30)  – patrole te wystawione były w tzw. strefie „0”, 

w rejonach wskazanych przez Policję.  

Współpraca została zawieszona od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r., w związku 

z koniecznością zapewnienia przez Straż Miejską ładu i porządku na terenie basenów 

miejskich.  

 

Wyniki Straży Miejskiej w ramach wspólnych działań prewencyjnych  

na ulicy Piotrkowskiej 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ TO RÓWNIEŻ: 

 

 Wspólny udział w akcjach: 

 „Niechronieni” – trwała przez cały rok. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych i rowerzystów. Wzięło w niej udział 32 strażników miejskich.  
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 „Bezpieczna droga do szkoły” -  przeprowadzona była w dniach od 03.09.2018 r. do 

07.09.2018 r. Celem akcji było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół, 

gdzie nasilenie ruchu drogowego jest bardzo duże oraz występują zjawiska 

patologiczne. Akcja prowadzona była we współpracy Straży Miejskiej w Łodzi  

z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, codziennie uczestniczyło w niej 

10 strażników miejskich i 10 policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji. Działania prowadzone były w rejonie 29 placówek szkolnych na 

terenie Miasta.  

  „Akcja Znicz” trwała od 31.10.2018 r. do 02.11.2018 r., prowadzona była w związku  

z obchodami Święta Zmarłych. Głównym jej celem było pilnowanie ładu  

i porządku w okolicach łódzkich nekropolii (bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

pieszych, niedopuszczenie do parkowania pojazdów w sposób zmniejszający płynność 

ruchu w rejonie cmentarzy, itp.). W akcji wzięło udział 136 strażników miejskich. 

 Inne wspólne inicjatywy: 

 Straż Miejska przy współpracy z KMP brała również udział w zabezpieczeniach 

uroczystości państwowych, miejskich i religijnych. W realizacji tych działań udział 

wzięło 407 strażników miejskich ( w tym: 18 strażników w patrolach konnych). 

 Zabezpieczenie meczy i innych imprez masowych - w 2018 roku Straż Miejska brała 

udział w zabezpieczeniu 174 imprez masowych (123 sportowych i 51 

rozrywkowych), przy udziale 174 obserwatorów.  

 Współprace pomiędzy Oddziałami Dzielnicowymi Straży Miejskiej, a właściwymi 

Komisariatami Policji. Wspólne działania prewencyjne, mające zapewnić ład, 

porządek, bezpieczeństwo Mieszkańców Miasta na łódzkich osiedlach itp. 

W 2018 roku odbyło się 146 tego rodzaju współprac, przy zaangażowaniu 486 

strażników miejskich. 

 Straż Miejska w Łodzi podjęła  również 1 współpracę z Policją i Służbą Ochrony Kolei. 

Współpraca miała miejsce na terenie dworca Łódź – Żabieniec i Radogoszcz, a jej 

celem była poprawa bezpieczeństwa na ww. terenie.  

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2018 r.  

 

 

 44 

3. MONITOROWANIE MIASTA 

                                                                

Zdarzenia zarejestrowane w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego przez kamery 

zainstalowane  w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi  

 

 

 

4.019 zarejestrowanych zdarzeń 

 

 

4. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY 
 

Jedną z podstawowych form pracy strażnika dzielnicowego jest stała współpraca  

z jednostkami samorządu mieszkańców i udział strażników dzielnicowych w realizacji 

inicjatyw lokalnych. Koncepcja tego programu opiera się na przydzieleniu stałego rejonu 

służbowego strażnikowi, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za realizację zadań 

ukierunkowanych na poprawę stanu sanitarno – porządkowego i spokoju publicznego  
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na swoim terenie. W 2018 roku zorganizowano 61 spotkań w efekcie których, zostało 

zgłoszonych i przyjętych do realizacji  113 interwencji. 

 

Rodzaje zgłoszonych interwencji 

 

 

 

5. PREWENCJA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
 

W ramach tych działań w 2018 r. przeprowadzono 1.295 kontroli w liniach 

tramwajowych oraz w liniach autobusowych dziennych i nocnych.  

W trakcie wykonywanych kontroli strażnicy zwracali również uwagę na stan sanitarno 

– porządkowy panujący na przystankach komunikacji miejskiej oraz wzdłuż tras przejazdu 

poszczególnych linii tramwajowych i autobusowych. Odnotowane uchybienia w tym zakresie 

niezwłocznie przekazywano właściwym służbom, które przeprowadzały prace porządkowe. 

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej współpracowali z przedstawicielami MPK,  

w zakresie bezpieczeństwa przejazdów środków komunikacji miejskiej, a także 

parkowania pojazdów w rejonach przystanków i krańcówek MPK. 
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                        Kontrole w środkach komunikacji miejskiej 

 

1.259 kontroli 

 

 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ 
 

 

 ZABEZPIECZENIE ŁADU I PORZADKU PUBLICZNEGO PODCZAS IMPREZ (kulturalnych, 

sportowych, religijnych i zgromadzeń), odbywających się na terenie miasta Łodzi.  

 

 

 

W 2018 r. zabezpieczono łącznie 125 imprez, zgromadzeń i uroczystości, a w tym: 

 imprez rozrywkowych – 24, 

 imprez sportowych – 41, 

 imprez edukacyjnych – 32, 

 zgromadzeń – 13, 

 uroczystości religijnych – 15. 
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 OBSERWATORZY IMPREZ MASOWYCH  

Oprócz ww. działań, w związku z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz Zarządzeniem Nr 4960/VII/10 Prezydenta Miasta Łodzi  

z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Straży Miejskiej w Łodzi  

do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi  

w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych, wydanych przez Prezydenta Miasta 

Łodzi i do przerywania tych imprez - funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili kontrole 

imprez masowych odbywających się na terenie Łodzi. Kontrole prowadzone przez strażników 

miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo podczas trwania imprez, a także determinować 

większe zaangażowanie organizatorów w ich zabezpieczenie.  

W 2018 r. skontrolowano 174 imprezy, w tym: 

 123 imprezy sportowe, 

 51 imprez rozrywkowych. 

 

7. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 
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 Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole  

i poza nią, łódzka Straż Miejska traktuje czynności podejmowane przez siebie w tym zakresie, 

jako priorytet. Realizuje je m. in. poprzez Referat Profilaktyki Społecznej, który prowadzi 

działania informacyjno - edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, 

organizuje alternatywne formy oddziaływań takie jak: gry, zabawy, konkursy, festyny, 

półkolonie letnie i zimowe, a także przeprowadza w szkołach kontrole z psem, mające na 

celu odnalezienie osób posiadających substancje narkotyczne 
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PROFILAKTYKA EDUKACYJNA 

  

                                                  

 

Programy przygotowane przez Straż Miejską w Łodzi - Referat Profilaktyki Społecznej, 

adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku 

poszczególnych grup odbiorców i są to:   

  „Bezpieczny przedszkolak” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego 

głównym celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z dnia 

codziennego, z którymi mogą spotkać się zarówno w domu i na podwórku oraz 

konsekwencjach nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami. 
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Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2018 r.  

 

 

51 
 

 „Bezpiecznie w domu, w szkole i na podwórku” - program dla dzieci klas I-V szkoły 

podstawowej, cel ogólny to uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje  

i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wyposażenie dzieci 

w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich 

bezpieczeństwu. 

                      

 „Warto wiedzieć” - Odpowiedzialność prawna osób nieletnich - program 

prowadzony od klasy VI szkoły podstawowej, poprzez klasy gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne, mający na celu uświadomienie pojęcia prawa, odpowiedzialności 

i konsekwencji wynikających z jego łamania i nieprzestrzegania.  

 „Dziecko i ruch drogowy” - program dla dzieci, mający za zadanie przygotować 

najmłodszych do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa  

w ruchu drogowym.  

 „Bezpieczeństwo w sieci” - adresaci to uczniowie kl. V, którzy mają zostać 

wyposażeni w umiejętności i wiedzę, pozwalającą na efektywne oraz bezpieczne 

korzystanie z sieci internetowej.  

 „Czy mam problem” - dwugodzinne warsztaty dot. problematyki uzależnień, 

przeznaczone dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 „Młodzi przeciw przemocy” - warsztaty dla uczniów ze szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, których głównym celem jest uświadomienie pojęcia prawa  

i odpowiedzialności, a także przedstawienie konsekwencji wynikających z jego 
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łamania. Pokazanie, czym może zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, 

kiedy nikt nie zareaguje w odpowiednim czasie.  

 „Przeciwdziałanie prostytucji i handlu ludźmi” - odbiorcy to młodzież od III klas 

szkoły gimnazjalnej, program prowadzony jest w formie warsztatów, porusza 

problematykę handlu ludźmi, zapoznaje z zagadnieniem, wskazuje konsekwencje 

prawne, społeczne i zdrowotne prostytuowania się.  

 „Tolerancja czy jej brak” - warsztaty pokazujące problemy związane  

z brakiem akceptacji wśród różnych grup społecznych, poruszane są w nim problemy 

ksenofobii, antysemityzmu, nazizmu, rasizmu itp., a także stereotypy i uprzedzenia. 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Społecznej w ramach swoich codziennych 

obowiązków przeprowadzali zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i innych 

placówkach oświatowych, które wystąpiły z taką pisemną prośbą do Straży Miejskiej.  
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AKCJE REFERATU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ŁÓDZKICH 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

AKCJA „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

1.356 kontroli w rejonach placówek oświatowych. 

 W ramach akcji funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Społecznej dokonywali kontroli 

terenu wokół łódzkich placówek oświatowych. Celem tych działań było wyeliminowanie 

istniejących na danym terenie zagrożeń.  
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AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 

 Mając na względzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym wokół łódzkich szkół, 

zorganizowana została akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Akcja ta składała się z dwóch 

etapów: 

 

 I etap: odbywała się w dniach: 03.09.2018 r. - 07.09.2018 r., polegał na wspólnych 

działaniach prewencyjnych wokół wyznaczonych wcześniej placówek, których celem 

było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół, gdzie nasilenie ruchu 

drogowego którego celem było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół, 

gdzie nasilenie ruchu drogowego było bardzo duże oraz mogły wystąpić zjawiska 

patalogiczne. 

 

 II etap: to zajęcia w szkołach podstawowych, skierowane do dzieci z klas pierwszych, 

odbywające się  w terminie od 10.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Podczas zajęć 

pierwszoklasiści zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas 

drogi do i ze szkoły, w kontakcie z obcym jak i właściwych sposobach zachowania się 

w szkole wobec rówieśników jak i nauczycieli. Zajęciami objęto ok. 2.025 dzieci 

z 32 placówek oświatowych. W bieżącym roku szkolnym w akcji uczestniczyło 

codziennie po 10 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 10 policjantów Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Działania prewencyjne prowadzone były 

w rejonie 29 placówek szkolnych na terenie Miasta w godz. 7.00-13.30. 
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BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2018 

                                                               

      

 

W okresie od 29 stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r. Straż Miejska w Łodzi włączyła 

się w organizację ferii zimowych, podczas których promowane były nie tylko zasady 

bezpieczeństwa, ale także ekologiczne podejście młodych ludzi do życia codziennego jak 

i właściwe postępowanie w stosunku do zwierząt.  

 

 

 

Zajęcia miały formę warsztatów, które odbywały się w siedzibie Straży Miejskiej, przy 

ulicy Rydla 19, a ponadto codziennie odwiedzaliśmy dzieci w placówkach oświatowych, gdzie 

poruszane były tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  
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Temat warsztatów to: „Zostań Eko twórcą” 

                     Podczas zajęć uczestnicy dyskutowali na temat ekologicznego życia, co można przetworzyć 

i sprawić, aby nabrało nowego wymiaru, stało się modne i wciąż przydatne.  

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję wykonać swoje własne, indywidualnie torebki do 

wykorzystanie w szkole lub na zakupach, przygotować doniczki, do których otrzymały 

nasiona przydatnych ziół, do samodzielnego wyhodowania, a także mogły ozdobić słoiki, 

metodą malowania farbami na szkle czy tzw. metodą decoupage, które zamiast wyrzucać  

do śmieci, można wykorzystać, jako wazon, przybornik na biurko czy też skarbonkę. 

 

W powyższych warsztatach wzięło udział ok. 500 dzieci. 

 

EVENT „BEZPIECZY ROWERZYSTA” 

 

  

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=metoda+decoupage&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiAjLayt-7RAhUDWCwKHZAkAJgQvwUIGSgA&biw=1266&bih=869
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W dniu 19.04.2018 r. strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami WRD KMP 

przeprowadzili akcję dotyczącą profilaktyki rowerowej. Na skrzyżowaniu alei Marszałka 

J. Piłsudskiego i Marszałka E. Śmigłego – Rydza sprawdzono rowerzystów i ich pojazdy 

(zarówno stan techniczny jak i wyposażenie). Podczas kontroli badano trzeźwość 

rowerzystów, zwracano uwagę na wszelkie wykroczenia. Kontrolowani rowerzyści 

otrzymywali kamizelki odblaskowe, odblaski na rękę jak i kompendium wiedzy rowerzysty.  

 

VI EDYCJA AKCJI - „DZIEŃ ZIEMI - CZYLI DZIECI I MŁODZIEŻ NA STRAŻY EKOLOGII” 

  

W dniu 20.04.2018 Straż Miejska w Łodzi, Referat Profilaktyki Społecznej 

zorganizował VI edycję Akcji „Dzień Ziemi – czyli dzieci i młodzież na Straży ekologii”. 

Miejscem naszych działań były lasy Łagiewnickie.   
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 Akcja przeznaczona była dla VI klas z trzech łódzkich szkół podstawowych i miała  

na celu uświadomienie jak bardzo ważna jest ekologia w naszym życiu i dbanie o wspólne 

dobro, jakim są tereny zielone w mieście. Podczas naszego spotkania stawialiśmy  

na współpracę, współzawodnictwo oraz naukę poprzez zabawę. Młodzież miała możliwość 

sprawdzenia się w przyrodniczo-ekologicznej grze terenowej opartej na wiedzy, 

doświadczeniu oraz umiejętności korzystania z innych źródeł informacji niż książka.  

Inicjatywa ta była połączeniem „żywej” lekcji przyrody z nowoczesnością.  

  

GRA TERENOWA „TAJEMNICE PIOTRKOWSKIEJ”  

 

 

                  

 

 Dnia 14.06. br. odbyła się gra terenowa dla młodzieży z klas III – ich z Gimnazjum 

Nr 35 "Tajemnice Piotrkowskiej". Zabawa połączona była ze sprawdzeniem wiedzy na temat  

naszego Miasta, jego historii, tajemnic, dokonań. Poznanie historii swojego rodzinnego 

miasta ma duży wpływ na młodzież, uczy szacunku, odpowiedzialności za swoje otoczenie, 

budzi ciekawość świata, zgłębiania jego ciekawostek, chęć poznania swoich korzeni 
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i zrozumienia dlaczego nasze otoczenie jest takie a nie inne i że to właśnie my, mieszkańcy 

mamy  wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze miasto i jak inni będą je postrzegać. 

 

 „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”   

 

 

W okresie od 25 czerwca do 31 

sierpnia 2018 r. Straż Miejska w Łodzi, 

Referat Profilaktyki Społecznej, był 

organizatorem półkolonii letnich, podczas, 

których promowaliśmy nie tylko zasady 

bezpieczeństwa, fair play, ale także 

ekologiczne podejście młodych ludzi do 

życia codziennego jak i właściwe 

postępowanie w stosunku do zwierząt oraz zdrowy i aktywny tryb życia.   
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 Nasze zajęcia miały formę warsztatów oraz zadań sportowych, które odbywały się 

zarówno na terenie naszej siedziby przy ul. Rydla jak i na terenie Łódzkiego Szlaku Konnego 

przy ul. Wycieczkowej 86 a ponadto promowały szeroko rozumiane bezpieczeństwo.  

 

CEL:  

- Zapewnienie uczestnikom kolonii bezpiecznego i ciekawego sposobu spędzania czasu 

wolnego podczas wakacji.   
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ZADANIA:  

- dbałość o bezpieczeństwo dzieci,   

- poznawanie historii i architektury naszego miasta - warsztaty nt. Bajkowej Łodzi,  

- wyrabianie szacunku dla przyrody i zwierząt - warsztaty ekologiczne,   

- zwrócenie uwagi na wartości kulturowe miasta - wyrabianie poszanowania do rodzinnego 

miasta, jego kultury i zabytków,  

- zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego od nauki.   

 

NAUKA:  

- bezpieczeństwa na drodze,  

- bezpiecznej zabawy,  

- w kontaktach interpersonalnych dziecko-dorosły i w grupie rówieśniczej,  

- przeciwdziałania agresji i przemocy,  

- przeciwdziałania uzależnieniom,  

- odpowiedzialności prawnej nieletnich,  

- przekazanie podstawowych informacji o służbach miejskich,  

- kultury słowa,  

- nauka prawidłowego wykorzystywania i przechowywania żywności.   

          Podczas półkolonii obserwujemy dzieci, ich zachowanie, sposoby rozwiązywania 

problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rozmawiamy z nimi o ich 

niepowodzeniach, rozterkach, starając się jak najskuteczniej im pomóc.  

 Naszymi gośćmi było 1.400 dzieci z 21 placówek z terenu naszego Miasta. 
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SPOTKANIA EDUKACYJNO – ROZRYWKOWE, KONFERENCJE, SZKOLENIA 

         

  

                                                      

 

 

  

Stałym elementem integrującym służby miejskie ze społecznością lokalną jest 

uczestniczenie w imprezach edukacyjno-rozrywkowych. Podczas wspólnych spotkań staramy 

się przekazać potrzebną, dzieciom jak i młodzieży, wiedzę w formie zabaw i konkursów. 

W 2018 r. pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej wzięli udział w 45 spotkaniach.  
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Pracownicy Referatu cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział  

w szkoleniach i konferencjach, niejednokrotnie sami będąc prelegentami, np. w:  

- konferencji dotyczącej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży,  

- konferencji w UMŁ z okazji „Światowego Dnia Seniora”,  

- konferencji „Praktyczne wyzwania współczesnej edukacji”,  

- ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki”, 

- konferencji „Po pierwsze bezpieczeństwo – razem we wspólnej sprawie”,  

- debacie dotyczącej tolerancji,  

- szkoleniu „Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę”,   

- konferencji „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”,  

- szkoleniu „Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować bezpieczne otoczenie dziecka”.  
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V. INNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRAŻY 

MIEJSKIEJ W 2018 R. 

 

1. STAN KADROWY 
 

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej w 2018 r. 

 

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosło 447,9 

osób, tj. 446,14 etatów. Najwyższe zatrudnienie odnotowano w miesiącu styczniu, najniższe 

zaś w listopadzie.  
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Schemat zatrudnienia z podziałem na płeć w osobach (stan na 31 grudnia 2018 r.) 

 

 

 

2. FLUKTUACJA KADR 
 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. rozwiązano umowę o pracę 

z 34 osobami.  

 
Zestawienie liczby zwolnień w latach 2010 – 2018

 
 

400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 505 

483 
468 

450 458 
460,25 460,25 

444 

 
Liczba etatów w latach 2011 - 2018  

(stan na dzień 31 grudnia każdego roku) 

Liczba etatów w latach 
2011 - 2018 (stan na dzień 
31 grudnia każdego roku) 

0% 

50% 

100% 

313 

133 
Kobiety 

Mężczyźni  

0 

20 

40 29 29 31 

21 
15 

22 27 
34 34 

Liczba zwolnionych 
pracowników 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2018 r.  

 

 

 66 

VI.  NOWE ROZWIĄZANIA I JAKOŚĆ PRACY 
 

1. POZYTYWNA OCENA PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI, KTÓRA 

ZAOWOCOWAŁA ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW JAKO ZADAŃ DO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO I POZYTWNYM WYNIKIEM W GŁOSOWANIU 

MIESZKAŃCÓW 

 

             

 

 

 

 

  Zadanie nr G0134GO Górniak  dla Ludzi: Budowa Systemu 

Monitoringu Miejskiego na Osiedlu „Górniak”, 

   Zadanie nr L0157LL Animal Patrol – Doposażenie w sprzęt 

i narzędzia  niezbędne do ratowania zwierząt, 

 Zadanie nr L0039LL Łódź bez wraków 

 Zadanie nr P0195MM Bezpieczne Osiedle  - System Monitoringu 

Miejskiego na Osiedlu Montwiłła – Mireckiego,  

 Zadanie  S0054WS Bezpieczne Zacisze – Monitoring Miejski, 
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 Zadanie W0056ZA Bezpieczny Park Podolski- Budowa Monitoringu 

w Parku – etap I.  

 

 

2. KONTYNUACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

BEZPIECZNA ŁÓDŹ - SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO 

 

W 2018 roku rozszerzono obszar działania monitoringu, realizując zadanie   

z Budżetu Obywatelskiego LZ/231/1/18 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 

terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna". 

W ramach realizacji zadania wybudowane zostały 2 punkty kamerowe, w skład 

których weszło 10 kamer. Punkty kamerowe obejmują swoim zasięgiem wszystkie 

wloty ulic (8), przecinające się w Nowosolnej. 

 

W 2017 r. mieszkańcy osiedla „Górniak”, w ramach Budżetu Obywatelskiego, 

wystąpili z 3 wnioskami o wybudowanie na osiedlu punktów kamerowych.  

Z uwagi na fakt, iż wnioski nie zdobyły wystarczającej liczby głosów, Straż Miejska 

w Łodzi w 2018 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców rozpoczęła 

realizację zadania własnego „Górniak 2018 –Budowa SMM”. Zakończenie budowy 

systemu ma nastąpić do 15 lutego 2019 r. 

Po zakończeniu ww. zadania liczba kamer w Mieście wzrośnie do 603 w 209 

punktach.  

 

3. POPRAWA WIZERUNKU STRAŻY MIEJSKIEJ, poprzez: 

 otwartość na kontakty z mediami,  

 poprawę kontaktów z Mieszkańcami, m.in. poprzez: 

 uczestnictwo w Radach Osiedli, spotkaniach, piknikach, 

 organizowanie ferii zimowych (półkolonie) oraz wypoczynku letniego (kolonie) 

dla dzieci z najuboższych rodzin,  

  organizowanie zajęć sportowych dla trudnej młodzieży,  

 łatwość, dostępność kontaktu z nami: 
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 strona na facebooku, (profil główny 3.905 fanów, profil Animal Patrol 

18 .008 fanów, profil Eko Patrol 855 fanów, profil Referatu Profilaktyki 

311 fanów, profil Oddziału Prewencji 356 fanów, profil Sztabu WOŚP 

Wielka Szarża na Piotrkowskiej 1283 fanów, profil „Biegiem do Monte 

Cassino 577 fanów), 

 otwarty tel. do Komendanta, 

 dzień interesanta. 

 

4. WZROST ZAUFANIA WSRÓD MIESZKAŃCÓW, podyktowany: 

 

 mobilnością i dyspozycyjnością (w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia Mieszkańców 

reagujemy natychmiast!),   

 dynamicznym dostosowaniem się do zmieniających się warunków („akcyjność”),  

 szybką reakcją na: 

 wybryki chuligańskie, akty wandalizmu, czyny społecznie nieakceptowane – 

System Monitoringu Miejskiego,   

 zachowania godzące w spokój, ład i porządek w miejscach wypoczynku Łodzian – 

działania Sekcji Konnej  na terenie Lasu Łagiewnickiego i Uroczyska Lublinek, 

 zgłaszane problemy, mające wpływ na porządek, estetykę i bezpieczeństwo 

w Mieście (prewencja strefy wielkomiejskiej i osiedli mieszkaniowych),  

 niedolę zwierząt - „Animal patrol”,  

 zjawiska, mające wpływ na degradację środowiska naturalnego -„Eko patrol”. 

 

5. OPERATYWNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ: 

 wyeliminowanie tzw. „handlu pudełkowego”,  

 zabezpieczanie niezakłóconego przebiegu imprez masowych, m.in. przy 

wykorzystaniu świetnie wyszkolonej sekcji konnej, 

 działania na rzecz poprawy estetyki Miasta  (wraki pojazdów) – „Sekcja ds. pojazdów” 
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6. „DLA/NA RZECZ STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI” 

 kontynuacja procedur, mających na celu zmianę siedziby Komendy Straży Miejskiej 

w Łodzi oraz siedzib Oddziałów Dzielnicowych: Śródmieścia i Polesia,  

 częściowe uzupełnienie wakatów, 

 specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla strażników „Eko 

Patrolu”, „Animal Patrolu”, Sekcji ds.pojazdów,  

 zakup 3 koni,  

 zakup 11 pojazdów.  

 

7. Kontynuacja realizacji Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi 

W SPRAWIE USTALENIE ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ. 

 

Określona Zarządzeniu misja Straży Miejskiej generuje główne nurty działań Straży Miejskiej 

na kolejne lata.  

Realizacja misji Straży Miejskiej opiera się na nadrzędności działań prewencyjnych, 

profilaktycznych, zaradczych w stosunku do działań represyjnych.  

Ponadto, rozszerzenie katalogu spraw, będących w kompetencjach funkcjonariuszy, 

korespondującego ze skuteczną, szybką i zgodną z oczekiwaniami społecznymi reakcją na 

stwierdzone nieprawidłowości, bezsprzecznie przyczynia się do poprawy porządku w 

Mieście, jak również ma niebagatelny wpływa na wizerunek formacji – postrzeganie 

strażników miejskich jako rzeczywistych strażników ładu i porządku. 

 

 

8. Kontynuacja PROGRAMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA STRAŻNIKÓW 

MIEJSKICH. 

Wydzielenie Sekcji Szkoleń (w ramach Referatu Kadr i Organizacji),  której głównym 

zadaniem jest analiza potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenie szkolenia ustawicznego 

strażników miejskich. Wyodrębnienie takiej komórki pozwala sprawniej identyfikować 

i przeprowadzać szkolenia w oparciu o zmieniające się przepisy niezbędne w codziennej 

pracy strażników miejskich. Dodatkowym atutem wprowadzenia Programu Doskonalenia 
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Zawodowego są niewątpliwie znaczne korzyści finansowe, wynikające z przeprowadzenia 

szkoleń we własnym zakresie dla grupy ponad 400 strażników rocznie.    

 

9. POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 

 

 POROZUMIENIA zawarte pomiędzy STRAŻĄ MIEJSKĄ W ŁODZI A MIEJSKIM 

OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ z siedzibą w Łodzi 

 

Straż Miejska w Łodzi w ramach porozumień zobowiązuje się m.in. do: 

 organizowania, w miarę możliwości, codziennych patroli w punktach Pracy 

Socjalnej, wchodzących w skład struktury organizacyjnej Ośrodka, 

 bezpłatnego przeszkolenia pracowników Ośrodka w zakresie kursu 

samoobrony,  

 współpracy, mającej na celu sprawne, wspólne reagowanie na wszelkie 

sytuacje zagrożenia praw i wolności dzieci w ramach przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

Powyższa współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez: 

 wymianę wzajemnych doświadczeń,  

 wspólne reagowanie na informacje o występujących dla życia i zdrowia 

członków rodzin, a w szczególności dzieci, 

 współdziałanie w usuwaniu ww. zagrożenia, przez: 

- zapewnienie stosownego wsparcia osobowego w miejscu zagrożeń (wsparcie 

pracownika socjalnego MOPS oraz w razie konieczności funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej), 

 niezwłocznego zapewnienia własnego środka transportu przez Straż Miejską 

w sytuacji braku możliwości zapewnienia w danym momencie takiego środka 

przez inne zobowiązanie podmioty i zapewnienia odpowiedniej opieki przez 

pracownika socjalnego MOPS dla dzieci i ich rodzin, którym wskutek zagrożenia 

dla życia lub zdrowia należy natychmiastowo zapewnić odpowiednie 

schronienie.   
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 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy STRAŻĄ MIEJSKĄ W ŁODZI A ZARZĄDEM 

DRÓG I TRANSPORTU z siedzibą w Łodzi 

 

Przedmiotem porozumienie jest uregulowanie wzajemnych obowiązków stron 

w związku z realizacją zadania – Utrzymanie multimodalnego węzła przy Dworcu Łódź 

Fabryczna.   

Straż Miejska odpowiedzialna będzie za: 

 realizacje zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

strażach gminnych oraz aktach prawa miejskiego, 

 czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

 przedstawianie na wniosek Stron raportów dotyczących zgłoszeń oraz 

interwencji. 

 

 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy STRAŻĄ MIEJSKĄ W ŁODZI a ZARZĄDEM 

OKRĘGOWYM POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

 

Porozumienie określa zasady współpracy stron w zakresie ochrony terenów 

zielonych oraz w zakresie zapobiegania, ostrzegania i likwidowania zagrożeń 

wynikających z obecności dzikich zwierząt na terenie miasta Łodzi.  

 

 

 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy STRAŻĄ MIEJSKĄ W ŁODZI 

a STOWARZSZENIEM KLUB BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOJSK POWIETRZNO-

DESANTOWYCH „CZERWONE BERETY” 

 

Niniejsze porozumienie określa zasady współpracy Stron w zakresie: 

 wspólnego udziału w uroczystościach państwowych oraz 

upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i regionu, 

 wymiany doświadczeń w zakresie organizacji uroczystości, ich 

zabezpieczenia, jak również działań na rzecz bezpieczeństwa, 

 szkoleń, 

 działań na rzecz dobra społeczności lokalnej miasta Łodzi.    
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 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy STRAŻĄ MIEJSKĄ W ŁODZI 

a WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM – Zespołem Parków Krajobrazowych 

Województwa Łódzkiego 

 

Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy z zakresu zewnętrznych działań 

edukacyjnych, a w szczególności: 

 ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, związanych 

z edukacją ekologiczną, przyrodniczą, prozdrowotną, z przestrzeganiem 

porządku prawnego i przepisów prawa na terenie Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich,  

 ze strony Straży Miejskiej w Łodzi, związanych  ochroną i przestrzeganiem 

porządku publicznego (w granicach miasta Łodzi), które wynikają z ustaw i 

aktów prawa miejscowego i w zakresie swoich kompetencji ustawowych. 

 

 

EVENTY Z NASZYM UDZIAŁEM 
 

XXVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY 

WOŚP zagrała "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 

ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". 

 

177.525,97 zł.  zebrali wolontariusze sztabu Straży Miejskiej w Łodzi 

47.009,33 zł. kwota zebrana z aukcji internetowych 
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fot. Krzysztof Jarczewski                                        
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ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA 

W dniu 23 stycznia 2018 r. strażnicy Straży Miejskiej w Łodzi otrzymali z rąk 

Wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka medale za długoletnią służbę.                     

 

 

VIII TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

IM. RADKA KLUSKI 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi im. Radka Kluski 

z okazji XXVII-lecia powstania Straży Miejskiej w Łodzi odbył się 10 marca 2018 roku w Hali 

MOSiR przy ul. Małachowskiego w Łodzi. 
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SPOTKANIE WIELKANOCNE 

W siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi 5 kwietnia br. spotkali się 

funkcjonariusze służb mundurowych z województwa łódzkiego na dorocznym spotkaniu 

wielkanocnym. 
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 „CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM” - BIEG DO MONTE CASSINO 
 

 

Grupa 20 strażników miejskich z Łodzi i Bełchatowa wybiegła 10 maja br. do Monte 

Cassino. W taki sposób chcieli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

To także hołd dla żołnierzy poległych podczas bitwy w 1944 roku. Biegacze mieli do 

pokonania 1920 kilometrów. Do Monte Cassino dobiegli 18 maja. Na wzgórzu wznieśli 

okrzyk: „Cześć i chwała Bohaterom”.  

 

               

                  

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2018 r.  

 

 

 78 

 

 

ŁÓDZKA STRAŻ MIEJSKA W DZIEŃ DZIECKA 

Straż Miejska w Łodzi uczestniczyła w festynach organizowanych z okazji Dnia Dziecka.  
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DZIEŃ DZIECKA W ATLAS ARENIE 
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MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MUNDUROWYCH FORMACJI KONNYCH  

ŁÓDŹ 2018 

 

W dniach 15 i 16 czerwca 2018 r. Sekcja Konna Straży Miejskiej w Łodzi była gospodarzem 

zawodów jeździeckich skierowanych do mundurowych formacji konnych. Na specjalnie 

przygotowanym torze przeszkód swoje umiejętności prezentowało w sumie 8 zespołów. Oprócz 

Sekcji Konnej łódzkiej Straży Miejskiej byli również strażnicy z Referatu Patroli Konnych Straży 

Miejskiej Wrocławia, Ogniwo Konne Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, 

Ogniwo Konne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz goście zagraniczni z policyjnych Oddziałów 

Konnych Słowacji, Czech, Węgier i Niemiec. 

https://www.facebook.com/Sekcja-Konna-Straż-Miejska-Łódź-1635153183365945/?fref=mentions
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Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2018 r.  

 

 

 82 

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI 

Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego w 2018 r., zorganizowaliśmy akcję honorowego 

oddawania krwi. Na nasz apel odpowiedziało blisko 50 osób, jednak ostatecznie zakwalifikowanych 

do oddania krwi zostało 29 dawców, którzy w sumie oddali ponad 13 litrów krwi .  

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2018 r.  

 

 

83 
 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA 

Dzień 16 października 2018 r. to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca - z tej 

okazji Strażnicy Miejscy wzięli udział w akcji popularyzującej wiedzę o resuscytacji. Rekord to 

438 osób! W czasie realizacji naszych zadań funkcjonariusze wielokrotnie ratowali życie 

prowadząc akcję reanimacyjną do czasu przybycia zespołu Ratownictwa Medycznego. 

Wiedza, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak prawidłowo przeprowadzić resuscytacje 

krążeniowo-oddechową może uratować ludzkie życie. 
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

W dniu 26 października oraz 27 listopada 2018 r. pracownicy Straży Miejskiej w Łodzi 

otrzymało z rąk Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka złote i srebrne Medale za 

Długoletnią Służbę.  
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PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
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STRAŻNICY DZIECIOM 

To już VI edycja akcji, w której strażnicy miejscy wspierają charytatywnie Dom 

Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej w Łodzi. 

 

 

IV EDYCJA AKCJI "DZIKOŚĆ SERCA" – FINAŁ 

 

"Dzikość serca" to zbiórka karmy i materiałów 

opatrunkowych organizowana przez Animal Patrol Straży 

Miejskiej w Łodzi. Zbiórka przeprowadzona była w 

łódzkich szkołach i przedszkolach i trwała od 1 do 30 

listopada 2018 roku. Dary trafiły do dzikich zwierząt 

przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

w Łodzi przy ul. Wycieczkowej i do Ośrodka Okresowej 

Rehabilitacji Zwierząt  Jelonki. 
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MIKOŁAJKI W ATLAS ARENIE 

 

 

W łódzkiej Atlas Arenie w zabawie wzięło 

udział ponad 5 tys. dzieci. W przygotowaniu 

i przebiegu imprezy pomagali funkcjonariusze Straży 

Miejskiej w Łodzi. Wydarzenie miało na celu 

zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych, z domów 

dziecka, z ośrodków wychowawczych, ale także tych z rodzin najuboższych. Najmłodsi 

otrzymali prezenty od św. Mikołaja.  
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PODZIĘKOWANIA 
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