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Dane teleadresowe 

BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY 986

Komenda Straży Miejskiej - Sekretariat 
ul. Wólczańska 121/123, 90-521 Łódź 
tel.: +48 (42) 250 22 01 
Fax. +48 (42) 630 93 22 
e-mail:sekretariat@strazmiejska.lodz.pl 
 
Dyżurny SM 
ul. Wólczańska 121/123, 90-521 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 
Anna Piłat  
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 
 
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 
 
Oddział Ogólnomiejski 
Naczelnik Paweł Trojanowski 
ul. Rydla 19, 93-203 Łódź 
tel.: +48 (42) 250-22-67  
fax: +48 (42) 250-22-57 
 
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 
 
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. Retkińska 39/65, 94-004 Łódź  
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 638 54 38 
tel.: +48 (42) 250 22 04 
 
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. Wólczańska 121/123, 90-521 Łódź  
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 250 22 58 
 
Oddział Dzielnicowy  Łódź-Bałuty 
Naczelnik Krzysztof Sobierajczyk 
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź  
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 250 22 55 

mailto:sekretariat@strazmiejska.lodz.pl
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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 Anna Olczak 
Al. Piłsudskiego 100,  92 - 326 Łódź 
Sekretariat: 
tel.: +48 (42) 250 22 56 
tel.: +48 (42) 250 22 39 
 

Posterunek "Janów" 
ul. Jagienki 21, 92-439 Łódź  
tel.: +48 (42) 671 10 14  
 
Sekcja Konna 
ul. Wycieczkowa 86,  91 – 001 Łódź 
tel. (42) 617 00 96 
 
BHP 
Magdalena Łukaska 
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź  
tel. 691 091 171 
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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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Zadania Straży Miejskiej  

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające 

z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Do zadań straży należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych (art. 11 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych) ; 

➢ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym 

w przepisach o ruchu drogowym; 

➢ kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 

ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. Nr 5, poz. 13), 

➢ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń; 

➢ zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 

zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, 

a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; 

➢ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

➢ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych; 

➢ doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 

ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia 

w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu 

lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; 

➢ informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami społecznymi; 

➢ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych dla potrzeb gminy. 
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Obowiązki strażnika miejskiego 

 (art. 27 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych) 

➢ przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń 

przełożonych, 

➢ poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 

➢ zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, 

➢ podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, 

a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi, 

➢ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, 

podwładnymi oraz współpracownikami, 

➢ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

➢ zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią. 
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Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Łodzi 
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Komenda Straży Miejskiej w Łodzi 

90 – 521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123 

 

 

Patryk Polit 

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi 

tel.: +48 (42) 250 22 01 

e-mail: ppolit@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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Straż Miejska w Łodzi w liczbach 

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej w 2021 r. 

 

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosło 427,62 

osób, tj. 426,89 etatów. Najwyższe zatrudnienie odnotowano w miesiącu lutymi lutym, 

najniższe w grudniu.  
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Schemat zatrudnienia z podziałem na płeć w osobach (stan na 31 grudnia 2021r.) 

 

 

 

Fluktuacja kadr 
 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. rozwiązano umowę o pracę 

z 28 osobami.  

 
Zestawienie liczby zwolnień w latach 2010 – 2021
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WYNIKI OGÓLNE 

                                  

                              

    W ramach wykonywania ustawowych zadań w 2021 roku, funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Łodzi wylegitymowali łącznie 36.722 osoby,  tym 90 osób nieletnich. Mandatami karnymi 

ukarano 20.337 sprawców wykroczeń, sporządzono 419 notatek, celem skierowania 

wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, udzielono 14.414 pouczeń, 147 osób przekazano 

Policji do dalszego postępowania, 1.295 osób w stanie nietrzeźwości przewieziono 

do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, 98 osób w stanie nietrzeźwości 

przewieziono do miejsca zamieszkania, 204 osoby przekazano zespołom Pogotowia 

Ratunkowego, 86 osób przewieziono do schroniska dla bezdomnych. 

Mandaty / Pouczenia / Notatki  

 

 

 
 
Osoby legitymowane 

 

20337
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419
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36722
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Legitymowani, w
tym:

Nieletni
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Interwencje 
 

35.270 przyjętych zgłoszeń interwencyjnych na nr 986 
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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.  

          

1.830 przewozów / przekazań 
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Kontrole 
                                                       

45.777 kontroli prewencyjnych Miasta 
 

 

 

Zabezpieczenie zdarzeń 
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 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH STRAŻ 
MIEJSKĄ AKTÓW PRAWNYCH 

 

 
 

 
 

 

                                                

                                                                 

 

                                                              ZADANIE: ŁÓDŹ -MIASTO 

                                        CZYSTE I ESTETYCZNE 
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Niezachowanie wymogów związanych z utrzymaniem zwierząt 
 

 

BRAK WŁAŚCIWEGO NADZORU NAD PSEM   

 

 

Ponadto, w 2021r. strażnicy miejscy przekazali 980 zwierząt do schroniska dla 

zwierząt, mieszczącego się przy ul. Marmurowej 4. 

 

POSPRZĄTAJ, TO NIE JEST KUPA ROBOTY 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

52

9 1
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BRAK TOREBKI LUB URZĄDZEŃ DO ZBIERANIA ODCHODÓW 

 

 

 
 

Kontrola stanu sanitarno – porządkowego Miasta: 
 

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rzecz 

utrzymania właściwego stanu sanitarno – porządkowego na terenie miasta Łodzi mają na 

celu przede wszystkim kontrole miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

a także kontrole czystości i porządku posesji oraz na terenach do nich przyległych. 

 

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 kontroli strażnicy przeprowadzili kontrole w 31.558 nieruchomościach, na 

skutek których wydali 592 pisemne polecenia, dotyczące usunięcia stwierdzonych 

uchybień.  

17

6

Mandaty

Pouczenia

3372

2058

72

Mandaty

Pouczenia

Notatki
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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 1.336 miejsc na 

terenie Miasta, 

• Zarządowi Dróg i Transportu  

➢ przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 81 miejsc na terenie 

Miasta, 

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

➢ przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 69 miejsc na terenie 

Miasta. 
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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.  

Akcja „Zima” 

W związku z opadami śniegu w 2021 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 przeprowadziła 3.230 kontroli 

nieruchomości i w ich rezultacie przekazała właściwym instytucjom (COM/Wydział 

Gospodarki Komunalnej UMŁ) informacje o konieczności uprzątnięcia 387 miejsc na 

terenie Miasta. 

Kontrole pustostanów 

  

 W 2021 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 2021 r. 

przeprowadzono 2.175 tego rodzaju kontroli. 
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Profilaktyka antyalkoholowa 
 

Sekcja Profilaktyki Alkoholowej  

 

W strukturze Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej 

w Łodzi funkcjonuje Sekcja Profilaktyki Alkoholowej.  

Sekcja została utworzona z dniem 01 października 2020 

roku, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łodzi.  

             

 

Zadania i cele Sekcji: 

• Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie obrotu napojami alkoholowymi, 

• kontrola sklepów i placówek gastronomicznych, w związku ze skargami 

Mieszkańców, w zakresie uciążliwości ich funkcjonowania,  

• kontrole w bezpośrednim rejonie sklepów i placówek gastronomicznych 

w zakresie zakłóceń porządku publicznego, 

• współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Oddziałem ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UMŁ, 

• prowadzenie szkoleń dla właścicieli placówek i sprzedawców w zakresie 

obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 

Planowane rezultaty: 

• Eliminowanie zachowań, polegających na: 

➢  sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych osobom nieletnim, 

➢ sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,  
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➢ sprzedaży napojów alkoholowych bez znaków akcyzy,  

➢ reklamie napojów alkoholowych,  

➢ ograniczanie zdarzeń (w pobliżu sklepów i placówek gastronomicznych), 

w zakresie: 

➢ spożywania lub próby spożycia napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym,  

➢ spożywania napojów alkoholowych na terenie placówek handlowych, 

➢ nieobyczajnego zachowania,  

➢ zakłócania spoczynku nocnego,  

➢ zakłóceń związanych z wysoką emisją dźwięku lub głośnym zachowaniem 

klientów lokali gastronomicznych. 

• Większy nadzór nad przestrzeganiem zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń przez podmioty gospodarcze, prowadzące obrót napojami 

alkoholowymi oraz ewentualne występowanie do organu wydającego 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z wnioskiem o ich 

cofnięcie.  

 

 

W wyniku realizacji założeń programowych Sekcja Profilaktyki Alkoholowej 

przeprowadziła, w 2021 roku,  795 kompleksowych kontroli placówek handlowych 

i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami 

alkoholowymi, w wyniku których ujawniono 324 uchybienia.  

Sekcja przyjęła również do realizacji 13 spraw skargowych od mieszkańców 

miasta, dotyczących zakłóceń porządku publicznego, spoczynku nocnego oraz sprzedaży 

napojów alkoholowych osobom nieletnim. W wyniku prowadzonych działań wykonano 

143 kontrole obserwacyjne, które skutkowały ujawnieniem: 

➢ naruszenia spoczynku nocnego – 12 razy (zastosowano: 2 mandaty karne, 10 pouczeń), 

➢ sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia – 3 razy (sprawy 

przekazane do Policji), 
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➢ sprzedaży napojów alkoholowych osobie nieletniej – 1 raz (sprawa przekazane  

do Policji). 

Ponadto, w 2021 roku na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi, 

mieszkańcy Łodzi zgłosili 446 interwencji, dotyczących spożywania napojów 

alkoholowych miejscach publicznych. 

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 

 

 

Sankcje karne za wykroczenie polegające na nieuwidocznieniu informacji 

o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych 

 

476

1244

17

Mandaty

Pouczenia

Notatki

531

102 4

Mandaty

Pouczenia

Notatki

75

24
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Wulgaryzmy: 
 

 

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 2021 r. strażnicy miejscy 

zastosowali 437 sankcji za popełnienie ww. wykroczenia. 

 

 

 
Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem 

  

 

W 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi 

egzekwowali przestrzeganie zapisów określonych w Uchwale Nr 

LIX/1246/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 roku, w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta 

Łodzi miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu 

tytoniowego. Strażnicy miejscy w 2021 roku nałożyli łącznie 209 mandatów karnych za 

palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem.  
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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 515 zgłoszeń przekazanych przez Mieszkańców, na numer 

interwencyjny 986, a dotyczących wykroczeń związanych z prowadzoną działalnością 

handlową w miejscach innych niż do tego celu wyznaczone. 
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Sekcja do spraw pojazdów 

 

 

W strukturze Oddziału Ogólnomiejskiego Straży Miejskiej w Łodzi 

funkcjonuje  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.  

Funkcjonariusze ww. Sekcji prowadzą działania 

skutkujące wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdów 

w trybie 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. 

 

     

          

21
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ŁÓDŹ – DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA 
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Sekcja Eko Patrol 

 

 

 

Terenem działania Eko patrolu jest obszar całego Miasta.  

Misją Sekcji 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.). 

 

                  PRZED..                                                       PO… INTERWENCJI EKO PATROLU 
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 Zadania i cele 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),  
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• kształtowanie właściwych postaw w przedmiocie ochrony środowiska,  poprzez 

organizowanie prelekcji na tematy ekologiczne, akcji informacyjnych dotyczących 

spraw sanitarno – porządkowych, 

• edukowanie i uświadamianie społeczeństwa poprzez uczestnictwo w reportażach 

telewizyjnych, w których obrazowana jest skala problemu, jakim jest wypalanie 

odpadów w urządzeniach grzewczych, 

• realizacja zadań związanych z Programem Ochrony Powietrza określonym 

uchwałą Nr XX/304/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 

roku „w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych 

dla strefy aglomeracja łódzka”,   

• realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego  - „Dron do walki ze smogiem 

i kopciuchami dla Eko Patrolu”,  

• zadowolenie Mieszkańców. 
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Kontrola gospodarki odpadami 

Ważnym elementem działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naszego 

Miasta są kontrole gospodarki odpadami. 

   PRZED…                                                                                       PO… INTERWENCJI EKO PATROLU 

         

          

Strażnicy w ramach powyższych działań sprawdzają m.in. posiadanie przez 

Mieszkańców umów na wywóz nieczystości, kontrolują stan czystości nieruchomości, 

w tym wywiązywanie się przez osoby odpowiedzialne za stan czystości chodników, 

sankcjonują wykroczenia polegające na zanieczyszczeniu miejsca dostępnego dla 

publiczności (art. 145 kw.).  

Duże znaczenie ma również współpraca z Mieszkańcami, którzy zgłaszają 

nieprawidłowości w ww. zakresie i wielokrotnie wskazują miejsca tzw. „dzikich 

wysypisk”. W 2021 r. zgłoszono nam 157 takich miejsc. 
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Sankcje karne za wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu miejsca 
publicznego  

(art. 145 kw.) 

  

 

Sankcje za wykroczenia polegające na braku zawarcia umów na wywóz 

nieczystości  

 

 
Sekcja 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.   

                         

466400
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Mandaty
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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, 

• 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,  

4469

177 4 205 Interwencje

Mandaty

Wnioski do sądu

Pouczenia
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• 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 zadania z Budżetu Obywatelskiego na lata: „ Zwierzęta w Łodzi są 

ważne” – doposażenie w sprzęt i narzędzia do ratowania zwierząt.  
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Sekcja konna 

 

Obszarem działania Sekcji jest głównie teren 1.300 ha Lasu 

Łagiewnickiego, Lasu Lublinek oraz przyległych osiedli.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

      Zadania i cel działania Sekcji 

• Ochrona porządku publicznego,  

• ochrona fauny i flory przed wyniszczeniem (nielegalne pozyskiwanie roślin, 

kłusownictwo), zapobieganie wjazdom pojazdów silnikowych do lasu,  
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• zapobieganie kradzieżom drewna, nielegalnego wycinania drzew, rozpalania 

ognisk, grillowania,  

• czuwanie nad przestrzeganiem ładu i porządku w miejscach rekreacji 

i wypoczynku Mieszkańców (kąpieliska, akweny sportów wodnych, parki 

miejskie), 

• ścisła współpraca z Leśnictwem Miejskim oraz Radami Osiedli w zakresie 

występujących zagrożeń,  

• współpraca z Komendą Miejska Policji w Łodzi, podczas zabezpieczenia meczów 

piłki nożnej na stadionie ŁKS,  

• organizacja Wielkiej Szarży na ulicy Piotrkowskiej w ramach WOŚP, 

• realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek”. 
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                                        ŁÓDŹ – MIASTO BEZPIECZNE 
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Kontrola ruchu drogowego 
 

            

                                                         

 W 2021 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: 

• 11.381 kierowców ukarano mandatami karnymi, 

• sporządzono 247 notatek urzędowych, celem skierowania wniosku o ukaranie 

do Sądu Rejonowego, 
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• w stosunku do 5.999 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu 

wychowawczym w postaci pouczenia, 

• założono 5.136 blokad,  

• 296 pojazdów usunięto z drogi w trybie art. 130 a ustawy prawo ruchu 

drogowym.  

 

                    Wyniki działań w zakresie kontroli ruchu drogowego 

 

 

  

 Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników 

miejskich, w związku z realizacją 14.862 interwencji drogowych, zgłoszonych przez 

Mieszkańców Miasta, na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej (nr 986) 

 

Prewencja ulicy Piotrkowskiej  

      Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

ścisłego Centrum Miasta (ulica Piotrkowska na odcinku 

od Placu Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego) 

prowadzone są w szczególności przez funkcjonariuszy 

Oddziału Dzielnicowego Łódź – Śródmieście. 

 Ponadto, 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 ryzykownych, wówczas  
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bezpieczeństwo zapewniają dodatkowo wspólne patrole Oddziału Prewencji Straży 

Miejskiej w Łodzi i Policji (współpraca z Policją omówiona została w niniejszym rozdziale 

w pkt. 2).  

                                                                                                                            

Wyniki działań podjętych przez Straż Miejską w ramach prewencji ulicy 
Piotrkowskiej 

22.190 działań interwencyjnych 

 

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 Straży Miejskiej w Łodzi. 
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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  

 

1.661 zarejestrowanych zdarzeń 
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• 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, Straż Miejska w Łodzi oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi realizowały 

współpracę w ww. zakresie. 

W 2021 roku ww. współpraca pomiędzy Strażą Miejską (Oddział Prewencji) i KMP 

w Łodzi realizowana była na ciągu ulicy Piotrkowskiej oraz na ulicach przyległych ale też 

z uwagi na sytuację pandemiczną wspólne działania prowadzone były na terenie całego 

Miasta.  

W wyniku współprac funkcjonariusze Oddziału Prewencji Straży Miejskiej 

wylegitymowali 3.469  osób, przekazali 11 osób Policji, celem dalszego postępowania, 

nałożyli 964 mandaty karne, sporządzili 31 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli 2.585 

osób.  

 

Wyniki Straży Miejskiej w ramach wspólnych działań prewencyjnych 

na ulicy Piotrkowskiej 
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Współpraca z Policją w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19 

                                   

 

                       

 

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu 

zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2 Wojewoda Łódzki polecił, aby z dniem 02.04.2020 r.,  Prezydent Miasta Łodzi 

zlecił podległej Straży Miejskiej w Łodzi: 

➢ dokonywanie dyslokacji patroli Straży zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji,  

➢ organizację wspólnych patroli z Policją, zgodnie ze wskazaniami 

właściwego Komendanta Policji,  

➢ prowadzenie innych form współpracy Straży z właściwą terytorialnie 

jednostką Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji 

nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenia się 

wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych 

terytorialnie jednostek Policji. 
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            Ponadto, polecono, aby pozostałe zadania Straży Miejskiej były realizowane 

wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją 

wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

COVID-19. 

            

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną strażnicy miejscy w ramach ww. 

współpracy z Policją, m.in: 

➢ kontrolowali tereny zielone, boiska szkolne, targowiska i sklepy, 

➢ ogłaszali komunikaty głosowe dla Mieszkańców,  

➢ monitorowali sytuację w zakresie przemieszczania się i gromadzenia osób,  

➢ zwracali szczególną uwagę na ciągi komunikacyjne, przystanki MPK, itp.,  

➢ kontrolowali i legitymowali małoletnich, pozostających bez opieki osób 

dorosłych, 

➢ reagowali na naruszenia aktów prawnych, wydawanych na bieżąco, 

w związku z epidemią występującą na terenie kraju.  
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Ponadto, Straż Miejska w Łodzi: 

• podejmowała współpracę z Domami Dziennymi Pobytu, polegającą na 

dostarczaniu posiłków podopiecznym tych placówek. Posiłki dostarczane 

były również do osób objętych kwarantanną lub izolacją. Łącznie 

dostarczono 7.456 racji żywnościowych. Dystrybucję paczek realizowało 

856 strażników. 

• zabezpieczała Powszechne Punkty Szczepień. 

Od dnia 27.04.2021 r. do 31.07.2021 r. strażnicy zabezpieczali ład 

i porządek publiczny w rejonie punktów szczepień zlokalizowanych w hali 

Sport Arena, w hali MOSiR oraz w Bionanoparku. 

Od sierpnia 2021 roku do końca 2021 roku zabezpieczany był jeden punkt 

szczepień w Bionanoparku (Straż Miejska w Łodzi dokonywała 

zabezpieczenia na wniosek złożony przez podmiot prowadzący).  

Ponadto, zabezpieczane były punkty szczepień organizowane przez 

miejskie centra medyczne w ramach wydarzeń plenerowych. 

                

                                                              



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2021 r.  

 

 

49 

 

Wyniki współpracy z Policją w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej COVID-19 

 

55.105 działań interwencyjnych  
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Współpraca z Policją to również: 

• Wspólny udział w akcjach: 

✓ „Bezpieczna droga do szkoły” -  przeprowadzona była w dniach od 01.09.2021 r. 

do 03.09.2021 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. W akcji udział wzięło 18 strażników

o miejskich, a działania prowadzone były w rejonie 20 placówek.  

✓  „Akcja Znicz” trwała od 30.10.2021 r. do 01.11.2021 r., prowadzona była 

w związku z obchodami Święta Zmarłych. Głównym jej celem było pilnowanie ładu  

i porządku w okolicach łódzkich nekropolii. W akcji wzięło udział 130 strażników 

miejskich. 

• Inne wspólne inicjatywy: 

✓ Straż Miejska przy współpracy z KMP brała również udział w zabezpieczeniach 

uroczystości państwowych, miejskich i religijnych. (np. Bieg Solidarności, 

zabezpieczenie pielgrzymki do Częstochowy, Bieg Fabrykanta, Bieg ulicy 

Piotrkowskiej, zabezpieczenie 3-dniowej imprezy „Festiwal Światła”, 
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✓ Zabezpieczenie meczów i innych imprez masowych - w 2021 roku Straż 

Miejska brała udział w zabezpieczeniu 66 imprez masowych (51 sportowych i 15 

rozrywkowych), przy udziale 67 obserwatorów.  

✓ Patrole konne Straży Miejskiej we współpracy z KMP w Łodzi realizowały 

prewencyjne zabezpieczenia meczów piłki nożnej w rejonie dwóch stadionów – 

mieszczących się przy Al. Unii Lubelskiej oraz przy Piłsudskiego. Łącznie 

w zabezpieczeniu 16 meczów udział wzięło 26 patroli (52 jeźdźców) 

✓ Współpraca Straży Miejskiej w Łodzi i Policji w ramach zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID 19, -  zgodnie z poleceniem Wojewody 

Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r.  – we wspólne działania zaangażowanych zostało 

8.809 strażników miejskich (patrole Straży z  zadaniami i dyslokacją  - zgodnie ze 

wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji ). 

✓ Współprace pomiędzy Oddziałami Dzielnicowymi Straży Miejskiej a właściwymi 

Komisariatami Policji. Wspólne działania prewencyjne, mające zapewnić ład, 

porządek, bezpieczeństwo mieszkańców Miasta na łódzkich osiedlach, dworcach 

PKP, itp. W 2021 r. odbyło się 281 współprac przy zaangażowaniu 897 strażników 

miejskich.  

Monitorowanie Miasta 

➢ System Monitoringu funkcjonuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

➢ Liczba kamer w systemie to 763 kamer, w 274 lokalizacjach. 

➢ Z systemu monitoringu korzystają: Straż Miejska w Łodzi, ZDiT, KMP 

w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.  

➢ W 2021 roku realizowane było 1 zadanie inwestycyjne, w jego ramach 

wybudowanych zostało 10 punktów kamerowych, w których znajduje się 

14 kamer.  

➢ Ponadto, w 2021 r. do Systemu Monitoringu Miejskiego włączono 2 punkty 

kamerowe – 10 kamer, wybudowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich 

przy ul. Zarzewskiej.  
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Zdarzenia zarejestrowane w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego przez 

kamery zainstalowane  w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi  

 

                         

  

 

                            

 

1.993 zarejestrowane zdarzenia 
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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 na swoim terenie. W 2021 roku zorganizowano 2 spotkania w efekcie 

których, zostało zgłoszonych i przyjętych do realizacji  7 interwencji. 

 

Rodzaje zgłoszonych interwencji 

 

 
Prewencja w środkach komunikacji miejskiej  

 

W ramach tych działań w 2021 r. przeprowadzono 1.715 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 

 

1.715 kontroli 

 

 

Bezpieczeństwo imprez 
 

 

• Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego podczas imprez (kulturalnych, 

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

 

Łącznie zabezpieczono 45 imprez, zgromadzeń i uroczystości, a w tym: 

✓ imprez rozrywkowych – 3, 

✓ imprez sportowych – 20, 

✓ imprez edukacyjnych – 8, 

✓ zgromadzeń – 6, 

✓ uroczystości religijnych – 8. 

 

• 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.  
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W 2021 r. skontrolowano 66 imprez, w tym: 

✓ 51 imprez sportowych, 

✓ 15 imprez rozrywkowych. 

 
Konwojowanie 
 

 W 2021 r. Straż Miejska w Łodzi kontynuowała swoją działalność, której zadaniem 

jest przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych na 

potrzeby gminy. Wykonano 55 profesjonalnych konwojów dokumentów, zleconych przez 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi. 
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Działania na rzecz Najmłodszych  

Straż Miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań.  Jednym z nich jest 

„inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. 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.  

                                 

 

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 celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, wynikających z dnia 

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

konsekwencjach nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami. 

• „BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE I NA PODWÓRKU” - program dla dzieci klas 

I-III szkoły podstawowej, cel ogólny to uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje 

i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wyposażenie 
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dzieci w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich 

bezpieczeństwu. 

• „WARTO WIEDZIEĆ” - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH - 

program prowadzony od klasy VI szkoły podstawowej, poprzez szkoły 

ponadpodstawowe, mający na celu uświadomienie pojęcia prawa, 

odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego łamania 

i nieprzestrzegania.  

• „DZIECKO I RUCH DROGOWY” – program dla dzieci klas IV szkoły podstawowej, 

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 z VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

• „MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY” – warsztaty dla uczniów z VIII klas szkół 

podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, których głównym 

celem jest uświadomienie pojęcia prawa i odpowiedzialności, a także 

przedstawienie konsekwencji wynikających z jego łamania. Pokazanie, czym może 

zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, kiedy nikt nie zareaguje 

w odpowiednim czasie. Czym jest przemoc, a czym jest agresja i jakie są rodzaje 

przemocy. 

• „TOLERANCJA CZY JEJ BRAK” – zajęcia skierowane do młodzieży z VIII klas szkół 

podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, 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.  

• „PRZECIWDZIAŁANIE PROSTYTUCJI I HANDEL LUDŹMI” – odbiorcy 

to młodzież ze szkół ponadpodstawowych, program prowadzony w formie 

warsztatów, poruszający problematykę handlu ludźmi, zapoznający 

z zagadnieniem, wskazujący konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne 

prostytuowania się.  
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„Bezpieczna szkoła” 
 

 W ramach akcji funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Społecznej dokonywali 

penetracji terenu wokół łódzkich placówek oświatowych, celem tych działań było 

wyeliminowanie istniejących na danym terenie zagrożeń.  

 

                     

 

 

Łącznie działaniami profilaktycznymi objęto 24.399 uczniów z łódzkich placówek 

oświatowych.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1151

82
129

4 19

Kontrole w rejonach placówek
oświatowych

Prelekcje w przedszkolach (liczba
placówek)

Prelekcje w szkołach
podstawowych(liczba placówek)

Prelekcje w szkołach
ponadpodstawowych  i liceach
(liczba placówek)

Warszaty



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2021 r.  

 

 

 60 

„Bezpieczeństwo  w ruchu drogowym” 

Jednym z priorytetowych działań Straży Miejskiej jest bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym najmłodszych mieszkańców Miasta, które realizowane jest poprzez: zajęcia 

profilaktyczne, spotkania edukacyjne, konkursy, festyny, pikniki, jak również kontrole 

przejść dla pieszych oraz penetracje terenu wokół łódzkich placówek oświatowych, 

mające na celu wyeliminowanie istniejących na danym terenie zagrożeń. Straż Miejska 

patronatem obejmuje konkursy międzyszkolne i międzyprzedszkolne, które skupiają się 

także na tematyce związanej z ruchem drogowym. 

Ponadto, podczas licznych festynów, pikników, eventów strażnicy znakują rowery, 

równocześnie przypominając najmłodszym  i dorosłym uczestnikom ruchu drogowego 

podstawowe zasady poruszania się po drogach, wręczają materiały edukacyjne 

z przepisów ruchu drogowego i w miarę możliwości elementy odblaskowe.   

 

„Bezpieczne ferie zimowe 2021” 

     W okresie od 04 do 15 stycznia 2021 r. Straż Miejska 

w Łodzi, Referat Profilaktyki Społecznej, była 

organizatorem ferii zimowych, podczas, których 

promowane były: 

➢ zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym 

gra edukacyjna promująca bezpieczne zachowania, 

➢ „Świat bajek Walta Disney’ a,  

➢  zajęcia na temat tolerancji – jest to program profilaktyczny, skierowany  

do dzieci w przedziale wiekowym 7 – 13 lat.  

W powyższych warsztatach i zajęciach profilaktycznych wzięło udział ok. 200 dzieci.         
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 „Bezpieczne wakacje 2021”  

W  okresie od 29 czerwca do 27 sierpnia 2021 r. Referat Profilaktyki Społecznej Straży 

Miejskiej w Łodzi, prowadził działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa dzieci młodzieży podczas tegorocznego 

wypoczynku letniego w Mieście.  

Ze względu na wprowadzone obostrzenia, zajęcia te 

były realizowane na terenach zielonych przyległych 

bezpośrednio do placówek prowadzących wypoczynek.  

Zajęcia były skierowane do grup zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu 

i ustaleniu terminu, jak również dla chętnych dzieci, które zostały przyprowadzone przez 

opiekunów.  
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Ponadto, w każdy piątek, od godziny 10.00, na chętnych, strażnicy  miejscy czekali 

na Motodromie, przy ulicy Małachowskiego, gdzie odbywało się znakowanie rowerów.  

Również, w każdy piątek, na terenie Motodromu,  godzinach 10.00 – 13.30 

odbywało się znakowanie rowerów dla wszystkich Mieszkańców Miasta.     

Podczas zajęć organizowanych przez Straż Miejską promowane i przekazywane 

były informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także organizowane 

były gry terenowe: 

➢ „Rozwaga to podstawa”, 

➢ „Specjalista od spraw przyrody”. 

Naszymi Gośćmi było 860 dzieci z 16 placówek oświatowych.  
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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. Pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej w  2021 r. wzięli udział 

w 9 spotkaniach.  

 
Promocja Miasta, przy okazji udziału przedstawicieli Straży Miejskiej 

w spotkaniach, uroczystościach, przedsięwzięciach, m.in.: 

 

➢ Cykliczne spotkania członków Unii Metropolii Polskich– w 2021 roku 

z uwagi na pandemię, odbywały się online.  

 

➢ 20.06.2021 r. – 23.06.2021 r., (Bukowina Tatrzańska) – udział 

w zebraniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 

➢ 04.11.2021 r. – 05.11.2021 r. (Kraków) – udział w międzynarodowej 

konferencji „Strażnik miejski czyli Kto?”.  
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Nowe rozwiązania i jakość pracy 

 

• Kontynuacja działań Łódzkiej Prefektury Krajowej Rady Komendantów 

Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpospolitej Polskiej 

W dniu 15 listopada 2019 r. podczas odbywającego się zjazdu szkoleniowego dla 

komendantów straży miejskich/gminnych z terenu województwa łódzkiego został 

powołany Komitet Założycielski Prefektury Łódzkiej. W trakcie zjazdu został wybrany 

Zarząd Wojewódzki Prefektury na kadencję 2019 – 2023. Prefektem został Pan Piotr 

Czyżewski – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi. 

W 2021 r. , z uwagi na pandemię, spotkania odbywały się online. 

• Kontynuacja realizacji Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi 

w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej 

Określona w 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. 

 

• 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 
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miejskich. Dodatkowym atutem wprowadzenia Programu Doskonalenia Zawodowego są 

niewątpliwie znaczne korzyści finansowe, wynikające z przeprowadzenia szkoleń, 

we własnym zakresie, dla grupy ponad 400 strażników rocznie.    

 

 

• Pozytywna Ocena pracy Straży Miejskiej w Łodzi, która zaowocowała złożeniem 

wniosków jako zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok i pozytywnym 

wynikiem w głosowaniu Mieszkańców    

                                          

     

• Zadanie nr B141LA - „Czyste Łagiewniki”, 

• Zadanie nr P025LP -  Rewitalizacja Uroczyska Lublinek,  

• Zadanie nr P151MM - Bezpieczne Osiedle – system monitoringu osiedlowego 

na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej / Praussa (etap 4), 

• Zadanie nr P199MM – Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiłła – Mireckiego 

(dodatkowe patrole Straży Miejskiej), 

• Zadanie nr P198RS  - Zadbajmy o Smulsko, 

• Zadanie nr S027KA - „Park im. Henryka Sienkiewicza – oaza spokoju, 

bezpieczeństwa i czystości”, 

• Zadanie nr 189NR - „Postawmy na bezpieczeństwo – Osiedle NR 33”, 

• Zadanie nr W190OJ - Góra śmieci ziemię szpeci (zwiększenie liczby patroli na 

osiedlach Olechów – Janów), 

• Zadanie nr L173 - Zwierzęta w Łodzi są ważne, 

• Zadanie nr L093 – Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patrolu. 
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EVENTY Z NASZYM UDZIAŁEM  

XXIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY 

 

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia 2021 roku. Jego 

celem był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 

 

41.799,08 zł. kwota zebrana z aukcji internetowych 
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                        WSPARCIE DLA PODOPIECZNYCH SZPITALA CZMP W ŁODZI 

 

Każdy czas na pomoc, wsparcie jest właściwy, szczególnie w dobie pandemii, kiedy 

jesteśmy często daleko od siebie, pokazujemy, że nie zapominamy, że każdy jest ważny 

a dziecięcy uśmiech jest najlepszą nagrodą. 

Wraz z Kapelanem Straży Miejskiej ks. dr Piotrem Turkiem i oczywiście dzięki wsparciu 

Fundacji Integracja JP II, na ręce Pana Dyrektora Profesora Macieja Banacha, mogliśmy 

przekazać kolorowe paczki dla najmłodszych podopiecznych szpitala CZMP w Łodzi. 

 

                           

 

 

DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI 
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XXX-LECIE UTWORZENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
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                          PIKNIK INTEGRACYJNY "ŁÓDŹ - MIASTO PRZYJAZNE DLA 

NIEWIDOMYCH" 

                          

 

XXIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH POLICJI KONNYCH  

W OSTRAWIE 

 

W dniach 27.08.2021r. -29.08.2021 r., Sekcja Konna Straży Miejskiej w Łodzi 

reprezentowała Łódź w XXIII Międzynarodowych Zawodach Policji Konnych w Ostrawie 

Strażnicy Sekcji Konnej podczas trwania zawodów zaprezentowali również pokaz 

wyszkolenia koni służbowych. W zawodach udział wzięło 10 zespołów konnych 

ze Słowacji, Czech, Polski. W konkursie drużynowym na policyjnym torze przeszkód 

nasza reprezentacja uplasowała się w drugiej piątce zespołów. W lustrzanym konkursie 

szybkości zajęliśmy 4 miejsce, a w konkursie indywidualnym zajęliśmy 12 miejsce 

w stawce 22 jeźdźców. 
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XXI OGÓLNOPOLSKI SPALSKI HUBERTUS 

Dnia 17.10.2021 r. Sekcja Konna Straży Miejskiej w Łodzi uczestniczyła w XXI 

Ogólnopolskim Spalskim Hubertusie Jeździeckim. Zaprezentowano umiejętności i sposób 

szkolenia koni służbowych. 

                            

 

PRELEKCJE DLA KLAS MUNDUROWYCH ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Sekcja Konna wraz z Sekcją Specjalistyczną „Animal Patrol” Straży Miejskiej 

w Łodzi cyklicznie organizuje prelekcje dla klas mundurowych ze szkół 

ponadpodstawowych. Słuchacze dowiadują się na czym polega praca ze zwierzętami. 
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DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA 

 

             

 
 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
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PIKNIK FUNDACJI POMOC DLA WETERANA 
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PROJEKT „OTWARTA ŁÓDŹ” 
 

W dniu 17.11.2021 r. w auli Uniwersytetu Łódzkiego podsumowaliśmy wspólne 

działania obydwu instytucji. Najważniejszym elementem współpracy był projekt 

Otwarta Łódź - Open Łódź. Do tej pory dzięki „Otwartej Łodzi” przeszkolono 

22 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z języka angielskiego i komunikacji 

międzykulturowej. Naukę pobierali przedstawiciele wielu komórek – np. Dyżurni, którzy 

są na pierwszej linii kontaktu telefonicznego z cudzoziemcami. Dzięki szkoleniom 

strażnicy miejscy mogą lepiej rozumieć Mieszkańców Miasta bez względu na ich 

pochodzenie, a co za tym idzie - skuteczniej pomagać i chronić.  

 

              

 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2021 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, mieliśmy zaszczyt gościć druhny ze Związku 

Harcerstwa Polskiego, które przekazały na ręce Komendanta Straży Miejskiej, 

Betlejemskie Światło Pokoju. Hasło tegorocznej edycji to "Światło Nadziei".  

 

 

             

 

https://www.facebook.com/otwartalodz/?__cft__%5b0%5d=AZWZ8bTiEmMUg6oDI4h6RIgFrwAehvNgg_ozBhNNVc5yH_c2wawx7RECqTOK_ClTqdxyoTdZ4bybgsSiRJWDTNyMFpmbDaCMZoTGTNSUfAwHqLTqwotvJi4ceCCOfVv_w0NRQu0o5uroSJsZc-dAI0AuFYpQm_vmAFJtwOkELKeEVg&__tn__=kK-y-R

