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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 Krzysztof  Chołys 
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 Tomasz Pietrasiak 
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 Marek Marusik 
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 Paweł Braun 
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

 
Posterunek „Żubardź”  
ul. Żubardzka 4, 91-032 Łódź 
tel. +48 (42) 235 80 05 
Godziny urzędowania: 7.00-22.00 
 

 
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 
 

63.098 wykroczeń 

W ramach wykonywania ustawowych zadań w 2016 roku, funkcjonariusze Straży 

Miejskiej w Łodzi wylegitymowali łącznie 59.032 osoby, w tym 146 osób nieletnich, ujawnili 

łącznie 63.098 wykroczeń. Mandatami karnymi ukarano 37.034 sprawców wykroczeń, 

sporządzono 1.156 notatek, celem skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

udzielono 17.791 pouczeń, 293 osoby przekazano Policji do dalszego postępowania, 5.183 

osoby w stanie nietrzeźwości przewieziono do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego, 444 

osoby w stanie nietrzeźwości przewieziono do miejsca zamieszkania, 567 osób przewieziono 

do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, 630 osób przewieziono do schroniska dla 

bezdomnych. 

Mandaty / Pouczenia / Notatki 

 

 

 

Legitymowani 

 

37034 

17791 

1156 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

59032 

146 

Legitymowani, w tym: 

Nieletni 
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1. ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE OD MIESZKAŃCÓW MIASTA POD NR 986 

  

63.626 przyjętych zgłoszeń interwencyjnych 

 

Rodzaje interwencji zgłoszonych na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi 

 

 

2. WYNIKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH (KONTROLE MIASTA) 
 

67.646 kontroli Miasta 

 

Wyniki działań w ramach prewencyjnych kontroli Miasta 

 

 

15394 

17579 

8635 
2731 

3708 

1621 

1990 

4181 
7787 

Zakłócanie porządku 

Drogowe 

Sanitarno - porządkowe 

Inne 

Niszczenie zieleni 

Spożywanie alkoholu 

Handel 

Bezdomy 

Zwierzęta 

15631 

21948 

6455 

20577 

566 1938 531 
Placówki z alkoholem 

Pojazdy 

Rejony szkół 

Tereny zielone 

Lotnisko 

Dworce 

Kąpieliska 
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3. INNE METODY ZAKOŃCZENIA (PRZEWOZY/PRZEKAZANIA) 
 

 Rezultatem podjęcia interwencji przez Straż Miejską są również przewozy do: 

Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego, schroniska dla bezdomnych, Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego, Policji czy miejsca zamieszkania.  

7.717 interwencji 

Rodzaje i liczba przewozów / przekazań 

 

4. ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ 
 

197 zabezpieczonych zdarzeń 

 

 

 

 

444 
567 

630 

293 

5183 

Osoby przewiezione do 
miejsca zamieszkania 

Osoby przekazane 
Pogotowiu 

Osoby przewiezione do 
schroniska dla bezdomnych 

Osoby przekazane Policji 

Przewozy do MCZP 
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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  

 

 

48 20 2 127 

Wypadek drogowy 

Pożar 

Podejrzenie podłożenia 
ładunku wybuchowego 

Konieczność udzielenia 
pierwszej pomocy  

203 

204 

5 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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Ponadto, w 2016 r. strażnicy miejscy przekazali 2.001 zwierząt do schroniska dla 

zwierząt, mieszczącego się przy ul. Marmurowej 4. 

 

POSPRZĄTAJ, TO NIE JEST KUPA ROBOTY 

                      

 

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 

 

 

 

299 

76 10 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

406 

160 
13 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1104077736307050.1073742112.164240766957423/1104084059639751/?type=3
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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 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  

 

1677 

547 
22 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

55 

1 

126 

Mandaty  

Notatki  

Pouczenia 
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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, 

 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 2016 roku podjęto ogółem 4.438 interwencji, dotyczących spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, z czego 1.621 zostało zgłoszonych przez 

Mieszkańców naszego Miasta.  

 

Sankcje karne za wykroczenia polegające na spożywaniu napojów alkoholowych  

w miejscu niewyznaczonym 

 

631 

939 

39 

Mandaty  

Pouczenia  

Notatki 
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Sankcje karne za wykroczenia, polegające na próbie spożycia napojów alkoholowych  

w miejscu niewyznaczonym  

 

         

Sankcje karne za wykroczenie polegające na nieuwidocznieniu informacji 

o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych 

 

 

W 2016 r. w ramach wykonywania założeń Programu przeprowadzono 15.631  

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

napoje alkoholowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 31 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. 

Ponadto, ujawniono 1 przypadek popełnienia przestępstwa z art. 43 punkt 1 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż napojów 

alkoholowych bez wymaganych zezwoleń  - sprawę przekazano Policji).  

 

 

2387 

434 8 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

3 

28 

Mandaty 

Pouczenia 
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Postępowanie skargowe 

W 2016 roku Mieszkańcy Miasta skierowali do Straży Miejskiej i Oddziału Licencji 

i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi 16 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 14 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. 

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, 

16 

120 

29 

6 
Liczba spraw skargowych 
(dotyczyła 16 placówek) 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli 

Liczba godzin obserwacji 
placówek 

Liczba cofniętych 
zezwoleń 
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przyjmuje uwagi od jej członków, dotyczące funkcjonowania placówek gastronomicznych 

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

Współpraca z Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego 

 W 2016 roku Straż Miejska zrealizowała 5.183 przewozy do MCZP oraz 444 

przewozy do miejsca zamieszkania, osób będących w stanie upojenia alkoholowego. 

 

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 2016 r. strażnicy miejscy zastosowali 575 sankcji za 

popełnienie ww. wykroczenia. 

 

5. PALENIE TYTONIU W MIEJSCACH OBJĘTYCH ZAKAZEM 
 

W 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi egzekwując przestrzeganie zapisów 

dotyczących palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem, zastosowali 

sankcje w postaci:  

 609 osób ukarali grzywną w formie mandatu karnego,  

 165 osób pouczyli, 

 sporządzili 6 notatek urzędowych, które stały się podstawą do skierowania wniosku 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

179 

380 

16 

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 

 

 

609 

165 
6 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

30 

13 
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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.  

 

Sankcje karne za wykroczenia polegające na prowadzeniu działalności handlowej 

w miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych 

 

 

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich  

w związku z realizacją 1.990 zgłoszeń przekazanych przez Mieszkańców, a dotyczących 

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

celu wyznaczone. 

W ramach działań związanych z likwidacją „dzikiego handlu” funkcjonariusze  

Straży Miejskiej współpracowali z KMP, Referatem Handlu i innymi instytucjami. Łącznie 

podjętych zostało 56 współprac. 

 

 

8408 

301 38 
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Pouczenia 
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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.  

 

Sankcje karne za wykroczenia o charakterze sanitarno – porządkowym  

 

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich  

w związku z realizacją 8.617 zgłoszeń przekazanych przez Mieszkańców. 

W ramach kontroli stanu sanitarno – porządkowego Miasta, funkcjonariusze Straży 

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

6657 

2478 
119 

Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1171589226222567/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1171589492889207/?type=3
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kontroli strażnicy wydali 638 pisemnych poleceń, dotyczących usunięcia stwierdzonych 

uchybień oraz 28 nakazów, dotyczących konieczności usunięcia z elewacji budynków, 

ogrodzeń oraz innych urządzeń plakatów, reklam, ogłoszeń, napisów oraz rysunków.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli  

Działania 
Administracja 
nieruchomości 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

Prywatne Inne Ogółem 

Kontrola 
posesji 

38.521 19.705 17.754 10.008 85.750 

Wystawione 
pisemne 

polecenia 
346 29 73 190 638 

Wystawione 
nakazy 

7 18 2 1 28 

 

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 983 miejsc na terenie 

Miasta, 

 

 Zarządowi Dróg i Transportu  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 31 miejsc na terenie 

Miasta, 

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

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 82 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 2016 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 

2453 767 1068 431 4719 

Liczba mandatów 
karnych 

208 7 24 --- 239 

Wezwania 4 --- 3 --- 7 

Pouczenia 7 3 5 --- 15 

 

Realizując ww. działania, Straż Miejska w Łodzi przekazała COM/Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej UMŁ informacje o konieczności uprzątnięcia 317 miejsc na terenie 

Miasta. 

 

3. EKO PATROL 
 

Wraz początkiem 2015 r. roku działanie rozpoczęła 

Sekcja „EKO PATROL” Straży Miejskiej w Łodzi. Sekcja liczy 

18 strażników, a terenem jej działania jest cały obszar naszego 

Miasta. Sekcja ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa oraz z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej UMŁ. W 2017 r. Straż Miejska w Łodzi planuje 

rozszerzenie składu osobowego Sekcji o kolejne 4 etaty, a w perspektywie dalszą jej 

rozbudowę.  



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 24 

              

 

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.). 

 

                     

 

Zadania i cele działania Sekcji: 

 Likwidacja „dzikich wysypisk”,  

 wyeliminowanie miejsc wylewania nieczystości płynnych,  

 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, 

 zwiększenie świadomości Mieszkańców, poprzez organizowanie prelekcji na tematy 

ekologiczne. 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1304167129631442/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1172888352759321/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1177925218922301/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1391626847552136/?type=3
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Działania podjęte przez EKO PATROL 

 

 

4. ANIMAL PATROL 
 

 

 

 

   Z uwagi na rosnącą liczbę interwencji związanych ze zwierzętami od dnia 

01.06.2015 r. roku rozpoczęła działalność Sekcja „Animal Patrol”. Wszyscy strażnicy to 

ochotnicy z pasją. Wszyscy przeszli specjalistyczne szkolenie. Utworzenie Sekcji to kolejny 

krok, który podwyższy poziom realizacji interwencji związanych ze zwierzętami.      

906 

569 32 

598 

Podjete 
interwencje  

Mandaty  

Wnioski o ukaranie 
do sądu 

Pouczenia  
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Działania podjęte przez „Animal Patrol”  

 

3356 

104 
1 

111 Interwencje  

Mandaty  

Wnioski do sądu 

Pouczenia 

https://www.facebook.com/animalpatrol.lodz/photos/a.890171697760455.1073741829.762078873903072/1102354493208840/?type=3
https://www.facebook.com/animalpatrol.lodz/photos/a.762120997232193.1073741828.762078873903072/1091511510959805/?type=3
https://www.facebook.com/animalpatrol.lodz/photos/a.762120997232193.1073741828.762078873903072/1085002494944040/?type=3
https://www.facebook.com/animalpatrol.lodz/photos/a.762120997232193.1073741828.762078873903072/1099674180143538/?type=3
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Zadania i cele działania Sekcji:  

   

 Kontrola zasad utrzymania zwierząt domowych 

i gospodarskich zgodnie z Regulaminem 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, 

  informowanie ludności lokalnej o ewentualnych zagrożeniach ze strony zwierząt,  

 prowadzenie akcji informacyjnych o zakresie obowiązków ciążących na właścicielach 

zwierząt domowych i gospodarskich.  

 

 

5. KONTROLA PLACÓW ZABAW 

 

1.727 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 
 

926 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 
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"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 2016 r. przeprowadzono 54 kontrole punktów skupu złomu. 

 

8. KONTROLA PUSTOSTANÓW 
 

 

  

 W 2016 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 2016 r. przeprowadzono 

2.909 kontroli. 
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9. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO 
 

 

   W 2016 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: 

 17.122 kierowców ukarano mandatami karnymi, 

 sporządzono 891 notatek urzędowych, celem skierowania wniosku o ukaranie do 

Sądu Rejonowego, 

 w stosunku do 8.036 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu 

wychowawczym w postaci pouczenia, 

 założono 6997 blokad,  

 odholowano 341 pojazdów.  

193 118 

47 

Mandaty 

Pouczenia  

Notatki 
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Wyniki działań w zakresie kontroli ruchu drogowego 

 

 

 Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich, 

w związku z realizacją 17.579 interwencji drogowych, zgłoszonych przez Mieszkańców 

Miasta, na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej.   

 

 

10.  KONWOJOWANIE 
 

 W 2016 r. kontynuowała swoją działalność Sekcja Konwojów, której zadaniem jest 

przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy. Wykonano 182 profesjonalne konwoje dokumentów, zleconych przez Wydział 

Księgowości Urzędu Miasta Łodzi. 

 

 

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.  

17122 

8036 

891 
6997 
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Mandaty 

Pouczenia 

Notatki 
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Odholowania 
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W ramach działania tej Sekcji Oddział Dzielnicowy Łódź-Śródmieście do służby 

wystawia:  

 od 2 do 4 patroli pieszych dwuosobowych, (pełniących służbę od poniedziałku 

do niedzieli w godz. 8.00 – 20.00), oraz  

 w godz. 7.30 – 9.00 patrole dzielnicowe trzyosobowe, których zadaniem jest 

kontrola stanu sanitarno – porządkowego,  

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

z patrolami pieszymi).  

 w godz. nocnych, od poniedziałku do środy oraz w niedzielę (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 2016 r. na ulicy Piotrkowskiej i do niej 

przyległych, skutkowały: 
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 przewozem 579 osób do MCZP z ulicy Piotrkowskiej,  

 wylegitymowaniem 7.835 osób,   

 skontrolowaniem 2.864 pojazdów, 

 skontrolowaniem 3.290 miejsc zagrożonych,  

 ukaraniem 3.619 osób grzywną w formie mandatu karnego,  

 sporządzeniem 187 notatek urzędowych, które stały się podstawą do skierowania 

wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,  

 pouczeniem 3.179 osób. 

 

Wyniki działań podjętych przez Straż Miejską w ramach prewencji ulicy Piotrkowskiej 
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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.  

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.  

Ujawnione zdarzenia w ramach Systemu Wspomagania Dowodzenia  
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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 na ulicy 

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

Al. Mickiewicza do Pl. Wolności.  

Od 01.01.2016 r. do 15.12.2016 r. współpraca realizowana była na ciągu ul. 

Piotrkowskiej oraz czwartku do soboty w godzinach 19.00-7.00 (po 2 patrole 2 - osobowe 

piesze oraz 1 partol zmotoryzowany w ramach wsparcia)  – patrole te wystawione były 

w tzw. strefie „0”, w rejonach wskazanych przez Policję.  

Natomiast, od dnia 15.12.2016 r. do 31.12.2016 r. służby pełnione były od czwartku 

do soboty w godz. 19.00 – 7.00 (1 patrol zmotoryzowany 3-osobowy pieszy oraz 1 patrol 3 

osobowy pieszy zabezpieczający ład i porządek publiczny w rejonie nowopowstałego dworca 

kolejowego Łódź – Fabryczna).  

Wyniki Straży Miejskiej w ramach wspólnych działań prewencyjnych  

na ulicy Piotrkowskiej 
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WPÓŁPRACA 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 44 strażników miejskich.  

 „Bezpieczna droga do szkoły” -  przeprowadzona była w dniach od 01.09.2016 r. do 

09.09.2016 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 

12 strażników miejskich i 12 policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji. Działania prowadzone były w rejonie 40 placówek szkolnych na 

terenie Miasta.  

  „Akcja Znicz” trwała od 31.10.2016 r. do 02.11.2016 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 108 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 294 strażników miejskich ( w tym: 36 strażników w patrolu konnnym). 

 Zabezpieczenie meczy i innych imprez masowych - w 2016 roku Straż Miejska brała 

udział w zabezpieczeniu 137 imprez masowych (76 sportowych, 61 rozrywkowych), 

przy udziale 137 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 2016 roku odbyły się 362 tego rodzaju współprace, przy zaangażowaniu 779 

strażników miejskich. 
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 W kwietniu 2016 r. podpisane zostało Porozumienie dotyczące funkcjonowania 

Posterunku Mobilnego KMP w Łodzi, w ramach którego służbę pełnią 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej. Wspólna służba 

pełniona jest na terenie poszczególnych rewirów dzielnicowych KMP w Łodzi. Służba 

pełniona jest w systemie dwuzmianowym, przez 7 dni w tygodniu. W ramach 

Posterunku Mobilnego łącznie zorganizowanych zostało 181 współprac, przy udziale 

626 strażników miejskich.  

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

Współpraca miała miejsce na terenie dworca Łódź – Kaliska i Dworca Łódź – Widzew, 

a jej celem była poprawa bezpieczeństwa na ww. terenie. W 2016 r. odbyły się 44 

tego rodzaje współprace.  

 

3. MONITOROWANIE MIASTA 

 

System Monitoringu Miejskiego  
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Zdarzenia zarejestrowane w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego przez kamery 

zainstalowane  w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi  

 

2.333 zarejestrowane zdarzenia 

 

 

 

 

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  

na swoim terenie. W 2016 roku zorganizowano 69 spotkań w efekcie których, zostało 

zgłoszonych i przyjętych do realizacji  118 interwencji. 
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Rodzaje zgłoszonych interwencji 

 

 

5. PREWENCJA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
 

W ramach tych działań w 2016 r. przeprowadzono 2.086 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. 

         

                         Kontrole w środkach komunikacji miejskiej 
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6. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ 
 

 

 ZABEZPIECZENIE ŁADU I PORZADKU PUBLICZNEGO PODCZAS IMPREZ (kulturalnych, 

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

 

W 2016 r. zabezpieczono łącznie 201 imprez, zgromadzeń i uroczystości, a w tym: 

 imprez rozrywkowych – 74, 

 imprez sportowych – 36, 

 imprez edukacyjnych – 49, 

 zgromadzeń – 18, 

 uroczystości religijnych – 24. 

 

 OBSERWATORZY IMPREZ MASOWYCH  

Oprócz ww. działań, w związku z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz Zarządzeniem Nr 1944/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi  

z dnia 26 maja 2008 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 2016 r. skontrolowano 137 imprez, w tym: 

 76 imprez sportowych, 

 61 imprez rozrywkowych. 
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7. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA  
 
 

 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.  

 

                             

 

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:   

 „Przedszkolak i pies” - program dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego celem 

jest uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia 

się ze zwierzętami.  

 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1183356098379213/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1104072289640928.1073742111.164240766957423/1104077196307104/?type=3
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 „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.  

 

 „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 z klas 0, I-III, IV, 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 

łamania. Pokazanie, czym może zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, 

kiedy nikt nie zareaguje w odpowiednim czasie.  
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 „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.  

 

                    

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1150066601708163.1073742120.164240766957423/1150067578374732/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1130697540311736.1073742116.164240766957423/1130697746978382/?type=3
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AKCJE REFERATU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ŁÓDZKICH 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

AKCJA „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

1482 kontrole 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.  

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: 01.09.2016 r. - 09.09.2016 r., polegał na wspólnych 

działaniach prewencyjnych wokół wyznaczonych wcześniej placówek, których celem 

było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół, gdzie nasilenie ruchu 
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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 12.09.2016 r. do 30.09.2016 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. 1300 dzieci 

z 35 placówek oświatowych. W bieżącym roku szkolnym w akcji uczestniczyło 

codziennie po 12 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 12 policjantów Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Działania prewencyjne prowadzone były 

w rejonie 40 placówek szkolnych na terenie Miasta w godz. 7.00-13.30. 

 

Wyniki akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 
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BAL KARNAWAŁOWY –  „W PAŁACU KRÓLOWEJ PADME AMIDALI NA PLANECIE NABOO” 

 

 Referat Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi wspólnie z Muzeum Miasta 

Łodzi – Pałac Poznańskiego zorganizował dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych bal 

karnawałowy. Skierowany był on do uczniów klas V. Spotkanie to obfitowało w wiele 

atrakcji: konkursy, dyskotekę, występy grupy z Łódzkiego Fanklubu „Star Wars”. W zabawie 

uczestniczyło ok. 120 dzieci.  
  

 

 
 

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2016” 

 

 W okresie od 15 do 26 stycznia 2016 r. Straż Miejska w Łodzi włączyła się 

w organizację ferii zimowych współpracując ze SP nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9 i SP 205 ul. 

Dąbrówki 1. 

 

W zimowiskach wzięło udział ok. 300 dzieci z terenu naszego Miasta.  
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 Podczas ferii zimowych podopieczni mieli możliwość wzięcia udziału w projekcjach 

filmowych w kinie, występach teatralnych, byli również w Figloraju, Teatrze Wielkim, 

Baśniowej Kawiarence, Centrum Komiksu, w Planetarium. Dzieci zwiedziły Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych, były w Palmiarni i Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. Całodzienne 

atrakcje w plenerze kończyły się w siedzibie szkoły zabawami ruchowymi, plastycznymi lub 

komputerowymi. Podczas ferii zimowych, mamy możliwość obserwowania dzieci, ich 

zachowania, sposobów rozwiązywania problemów, radzenia w trudnych sytuacjach. 

 

 

 

 Rozmawiamy z nimi o ich niepowodzeniach, rozterkach, starając się jak najskuteczniej 

im pomóc. Zaufanie, jakim obdarzają nas dzieci, procentuje. Dzieci niejednokrotnie 

utrzymują z nami stały kontakt w ciągu roku szkolnego, opowiadając zarówno o swoich 

osiągnięciach, jak i problemach. 

                            

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

  

                                  

 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1134169366631220.1073742118.164240766957423/1134170759964414/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1134169366631220.1073742118.164240766957423/1134170533297770/?type=3
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W dniu 24 kwietnia br., Referat Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi 

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

Miejscem naszych działań były lasy Łagiewnickie. Akcja skierowana była do dzieci z łódzkich 

szkół gimnazjalnych i VI klas szkół podstawowych.  Miała na celu uświadomić młodym 

ludziom, jak bardzo ważna w naszym życiu jest ekologia i dbanie o wspólne dobro jakim są 

tereny zielone w Mieście. Inicjatywa ta odbywała się przez cały miesiąc, z podziałem na 

dzielnice Miasta. Podczas spotkania stawialiśmy na współpracę i i współzawodnictwo, 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.  

 

PÓŁKOLONIE W MIEŚCIE 

W okresie od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. na 

terenie naszego Miasta rozpoczęły się półkolonie letnie. Straż 

Miejska w Łodzi włączyła się w ich organizację, poprzez 

współpracę z: TKKF „Sprawność”, SP nr 4, SP nr 34,  SP nr 

199,  SP nr 205.  

 

                               

W półkoloniach uczestniczyło 500 dzieci z naszego Miasta.  

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1218773531504136.1073742139.164240766957423/1218774501504039/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1218773531504136.1073742139.164240766957423/1218774431504046/?type=3
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Podczas półkolonii dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i grach 

sportowych na świeżym powietrzu (boisko „Orlik”), w projekcjach filmowych w kinie,  

w warsztatach ekologicznych. Zajęcia były uatrakcyjniane także przez wyjścia do Figloraju, 

ZOO, Ogrodu Botanicznego, a także do Arturówka, Parku Linowego jak i na basen.   

 

                    

                                        

Zajęcia uatrakcyjniane były o wycieczki krajoznawcze m. in. do Łęczycy, Nagawek, 

Spały,  na Termy Uniejów. 

 

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 2016 r. pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej wzięli udział w 65 spotkaniach.  

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1218773531504136.1073742139.164240766957423/1218773848170771/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1212570242124465.1073742138.164240766957423/1212572082124281/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.1198639160184240.1073742136.164240766957423/1198653916849431/?type=3


Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

49 
 

V. INNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRAŻY 

MIEJSKIEJ W 2016 R. 

 

1. STAN KADROWY 
 

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej w 2016 r. 

 

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosło 459,56 

osób, tj. 458,11 etatów. Najwyższe zatrudnienie odnotowano w miesiącu lipcu, najniższe 

zaś w czerwcu.  
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Schemat zatrudnienia z podziałem na płeć w osobach (stan na 31 grudnia 2016 r.) 

 

 

 

2. FLUKTUACJA KADR 
 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. rozwiązano umowę o pracę 

z 27 osobami.  

 
Zestawienie liczby zwolnień w latach 2010 – 2016 

 

 
 
 

3. SZKOLENIA DLA STRAŻNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH 
STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI W 2016 R. 

 

SZKOLENIA DLA STRAŻNIKÓW 
 

1. W dniu 12 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu  ,,Nowoczesna profilaktyka zachowań 

ryzykownych” organizowanym przez fundację  ,,Innopolis” udział wzięło 7 

strażników. 
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2. W dniach od  12 stycznia  do 10 marca 2016 r. udział 25 strażników w szkoleniu 

podstawowym strażników gminnych (miejskich) organizowanym przez Straż Miejską 

w Łodzi. 

3. W dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z 

siedzibą w Sieradzu szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) łącznie 

10 dni i uczestniczyło w nim 25 strażników. Szkolenia to składało się z następujących 

bloków tematycznych: 

-  użycie środków przymusu bezpośredniego; 

-  podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów; 

- podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony 

obiektów; 

- wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych 

zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

4. W dniu 29 stycznia 2016 r. udział 6 strażników w szkoleniu ,,Aspekty prawne 

związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych” prowadzonym przez KMP w 

Łodzi. 

5. W dniu 1 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Ogólne podstawy anatomii zwierząt, 

wstęp do opisu faktycznego zwierząt, aspekty weterynaryjne używania aplikatura 

pneumatycznego przez strażników” prowadzonym przez P. Tomasza Grobelnego 

uczestniczyło 30 strażników. 

6. W dniach 2-3 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Ocena dobrostanu zwierząt” 

prowadzonym przez P. Martę Lichnerowicz uczestniczyło 30 strażników. 

7. W dniu 3 marca 2016 r. udział 7 strażników w konferencji ,, Narkotyki i dopalacze. 

Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki 

metodyczne dla profilaktyki”  jednym ze współorganizatorów konferencji była KMP w 

Łodzi. 

8. W dniach 7-10 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Ratownictwo weterynaryjne” 

prowadzonym przez P. Arkadiusza Lichnerowicza uczestniczyło 15 strażników. 
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9. W dniu 11 marca 2016 r. udział 30 strażników w szkoleniu ,,Język niewerbalny, 

negocjacje według stylu osobowości” organizowanym  przez ,,Fundację 

Monumentum Iudaicum Lodzense prowadzonym przez dr Marka Mahusa. 

10. W dniu 16 marca 2016 r. udział 18 strażników w szkoleniu ,,Zagadnienia z zakresu 

materialnych i proceduralnych aspektów odpowiedzialności nieletnich i 

postępowania organów administracji publicznej” prowadzonym przez KMP w Łodzi. 

11. W dniu 16 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Zagadnienia prawne w kontekście 

mniejszości i uchodźców” prowadzonym przez mecenasa Roberta Jakubowskiego 

udział wzięło 38 strażników. 

12. W dniu 21-22 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Administracja Bezpieczeństwa 

Informacji i kontrola wewnętrzna” organizowanym przez firmę Zontek i wspólnicy 

uczestniczył 1 strażnik. 

13. W dniu 21 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Podstawy prawne podejmowania 

interwencji ze zwierzętami” prowadzonym przez P Grzegorza Bielawskiego 

z Pogotowia dla zwierząt udział wzięło 31 strażników. 

14. W dniu 23 marca 2016 r. udział 18 strażników w szkoleniu ,,Zagadnienia z zakresu 

materialnych i proceduralnych aspektów odpowiedzialności nieletnich 

i postępowania organów administracji publicznej” prowadzonym  przez KMP w Łodzi. 

15. W dniu 30 marca 2016 r. udział 37 strażników w szkoleniu ,,Zagadnienia prawne 

w kontekście mniejszości i uchodźców” prowadzone przez mecenasa Roberta 

Jakubowskiego. 

16. W dniu 23 marca 2016 r. udział 35 strażników w szkoleniu ,,Kryzys migracyjny – 

podstawy komunikacji medialnej” prowadząca P. Ewa Tyszko. 

17. W dniu 6 kwietnia 2016 r. udział 16 strażników w szkoleniu ,,Holowanie pojazdów 

w trybie art. 50a i 130a  p. r. d.” prowadzonym przez Straż Miejską w Łodzi. 

18. W dniu 8 kwietnia 2016 r. udział 16 strażników w szkoleniu ,,Holowanie pojazdów 

w trybie art. 50a i 130a  p. r. d.” prowadzonym przez Straż Miejską w Łodzi. 

19. W dniu 14 kwietnia 2016 r. udział 7 strażników w szkoleniu ,,Inny to my” 

organizowanym w Łodzi przez Fundację Instytut Działań Twórczych. 
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20. W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Łodzi udział 16 strażników w szkoleniu  ,,Dialog 

i Rozwiązywanie Konfliktów W Wielokulturowych Społecznościach – Nansenowska 

Metoda Dialogu”  prowadzący P. Tomasz Duda. 

21. W dniach 26  - 27 kwietnia 2016 r. . w Łodzi udział 30 strażników w szkoleniu 

,,Komunikacja psów” prowadzonym przez P. Joannę Błońską z Niepublicznego 

Centrum Kształcenia Silva Lupus. 

22. W dniach 2, 4, 5, 6 maja 2016 r. w Łodzi udział 30 strażników w szkoleniu 

,,Praktyczna realizacja interwencji z psami” prowadzonym prze P. George Scucka. 

23. W dniach 12  i 17 maja 2016 r. . w Łodzi udział 1 strażnika w szkoleniu 

organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy dla zakładowych społecznych 

inspektorów pracy. 

24. W dniach 16, 19, 23  i 24 maja 2016 r. . w Łodzi udział 6 strażników w szkoleniu 

,,Interwencje strażników realizowane z konia w stosunku do zwierząt” zajęcia 

prowadzone przez trenera jeździectwa P. Dorotę Marchwicką z Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 

25. W dniach 13 - 17 czerwca, 10-13 października, 14 – 17 listopada 2016 r. udział 

1 strażnika w kursie na instruktora sportu w jeździectwie organizowanym przez 

Wyższą Szkolę Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. 

26. W dniu 15 czerwca 2016 r. udział 11 strażników w szkoleniu ,,Gospodarka odpadami, 

sposób wypełniania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi” prowadzonym przez P. Ilonę Jadczyk kierownik Oddziału ds. Opłaty  

za Gospodarowania Odpadami Wydziału Finansowego UMŁ. 

27. W dniach 16 i 21 czerwca udział 33 strażników w szkoleniu ,,Barszcz Sosnowskiego 

barszcz Mantegazziego jak rozpoznawać, jakie niesie zagrożenia organizowanym 

przez Ogród Botaniczny w Łodzi. 

28. W dniu  17 i 21 czerwca 2016 r. udział 34 strażników w szkoleniu ,,Wielokulturowość 

– podejmowanie interwencji wobec cudzoziemców” prowadzonym przez KWP 

w Łodzi. 
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29. W dniu 17 i 21 czerwca 2016 r. . w Łodzi udział 34 strażników w szkoleniu 

,,Dokumenty jakimi posługują się cudzoziemcy na terenie Polski,  fałszerstwa 

dokumentów” prowadzonym przez Straż Graniczną. 

30. W dniu 8 lipca 2016 r. udział 18 strażników w szkoleniu ,,Organizacja działań 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w szczególności w czasie Światowych 

Dni Młodzieży na terenie miasta Łodzi” prowadzonym przez KWP w Łodzi. 

31. W dniu 11 lipca 2016 r. udział 18 strażników w szkoleniu ,,Organizacja działań 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w szczególności w czasie Światowych 

Dni Młodzieży na terenie miasta Łodzi” prowadzonym przez KWP w Łodzi. 

32. W dniu 11 lipca 2016 r. . w Łodzi udział 15 strażników w szkoleniu ,,Dokumenty 

jakimi posługują się cudzoziemcy na terenie Polski,  fałszerstwa dokumentów” 

prowadzonym przez Straż Graniczną. 

33. W dniu 19 września udział 3 strażników w sympozjum naukowo - szkoleniowym  ,, 

Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli gospodarowania odpadami” 

organizowanym  Katowicach przez Fundacje Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego ,,Facultas luridica”. 

34. W dniu 26 września 2016 r. udział 2 przedstawicieli kierownictwa Straży 

w seminarium organizowanym przez Straż Miejską we Wrocławiu ,,Rola i znaczenie 

straży miejskich i gminnych w systemie ochrony środowiska” 

35. W dniach od  3 października  do 30 listopada 2016 r. udział 18 strażników w szkoleniu 

podstawowym strażników gminnych (miejskich) organizowanym przez Straż Miejską 

w Łodzi. 

36. W dniach  3-4 października 2016 r. udział 6 strażników w kursie instruktora pierwszej 

pomocy przedmedycznej organizowanym w Łodzi przez firmę „C 56 Arkadiusz 

Lichnerowicz”. 

37. W dniach  6-7 października 2016 r. udział 3 przedstawicieli kierownictwa straży 

w seminarium organizowanym przez Straż Miejską w Gdańsku ,,Rola Straży Miejskiej 

w ochronie porządku publicznego”. 
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38. W dniu 27 października 2016 r. udział 3 przedstawicieli kierownictwa straży 

w Konferencji ,,Dzielnicowy bliżej nas – wspólnie dla bezpieczeństwa w Łodzi” 

organizowanej przez KMP w Łodzi. 

39. W dniach od 17 do 28 października  2016 r. w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi 

z siedzibą w Sieradzu szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) łącznie 

10 dni i uczestniczyło w nim 18 strażników. Szkolenia to składało się z następujących 

bloków tematycznych: 

- Użycie środków przymusu bezpośredniego; 

- Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów; 

- Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony 

obiektów; 

- Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych 

zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

40. W dniu 4 listopada 2016 r. udział 19 strażników w szkoleniu prowadzonym przez Z-cę 

Naczelnika Oddziału Ogólnego Patryka Polita z zakresu użytkowania aplikatura 

do zdalnej iniekcji zwierząt. 

41. W dniu 4 listopada 2016 r. udział 10 strażników w szkoleniu ,, Realizacja interwencji 

z dużymi zwierzętami gospodarskimi” prowadzonym w Łodzi przez Wyższą Szkołę 

Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. 

42. W dniu 10 listopada 2016 r. udział 5 strażników w szkoleniu ,, Realizacja interwencji 

z dużymi zwierzętami gospodarskimi” prowadzonym w Łodzi przez Wyższą Szkołę 

Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. 

43. W dniu 21 listopada 2016 r. udział 9 strażników w wojewódzkiej konferencji 

,,Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy” organizowanej w Łodzi. 

44. W dniu 5 grudnia 2016 r. w Łodzi udział 10 strażników w szkoleniu ,,Ocena 

dobrostanu zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem koni – aspekty 

weterynaryjne” prowadzonym przez Lecznicę dla zwierząt Piotr Szpotański Bolimów 

ul. Łasieczniki 58. 
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45. W dniu 5 grudnia 2016 r. udział 6 strażników w szkoleniu ,,Dzikie zwierzęta 

w miastach. Prawne aspekty rozwiązywania Problemów związanych z migracją 

zwierząt wolno żyjących na tereny zurbanizowane” organizowanym w Krakowie przez 

„JASTRZĄB” Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego. 

46. W dniach 7 - 9 grudnia 2016 r. udział 3 strażników w ,,Kursie instruktorskim z zakresu 

posługiwania się paralizatorem elektrycznym TASER X26E, X26 oraz X2” 

organizowanym w Warszawie przez firmę UMO Sp. z o.o. 

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH 

 

1. W dniu 12 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu  ,,Zasady prawidłowego zamknięcia 

ksiąg rachunkowych i sporządzenia zamknięcia bilansu za 2015 r. w JSFP.” 

organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi udział 

wzięło 3 pracowników cywilnych. 

2. W dniu 19 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Zmiany w prawi pracy 2016. Umowy 

terminowe, e-zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie,”  organizowanym w Łodzi przez 

Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe Łodzi udział wzięło 2 pracowników cywilnych. 

3. W dniu 19 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,, Świadczenia pieniężne 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”  organizowanym 

w Łodzi przez Centrum Szkolenia i Dworactwa Konsult uczestniczyło 2 pracowników 

cywilnych. 

4. W dniu 27 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Nowości rodzicielskie od 2 stycznia 

2016 r. zasadnicze zmiany w przepisach – trudności interpretacyjne  - odpowiedzi na 

pytania.” organizowanym w Łodzi przez Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe w Łodzi 

udział wziął 1 pracownik cywilny. 

5. W dniu 28 stycznia 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Elektroniczne zwolnienia lekarskie E- 

ZLA od stycznia 2016 r. organizowanym przez zakład Ubezpieczeń Społecznych 

II Oddział w Łodzi uczestniczyło 2 pracowników cywilnych 

6. W dniu 26 lutego 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Ewidencja, wycena, amortyzacja 

środków trwałych” organizowanym przez ,,Krajową Izbę Podatkową” udział wziął 

1 pracownik cywilny. 
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7. W dniu 16 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Nowe usługi i funkcjonalność 

Interaktywnego Płatnika Plus.” organizowanym przez zakład Ubezpieczeń Społecznych 

II Oddział w Łodzi uczestniczyło 2 pracowników cywilnych. 

8. W dniu 24 czerwca 2016 r. w Łodzi udział 2 pracowników cywilnych i 1 strażnika 

w szkoleniu ,, Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, kompletowanie 

dokumentacji wypadkowej oraz zasad wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy 

pracy” prowadzonym wspólnie  przez ZUS i PIP. 

9. W dniu 19 września 2016 r. w Łodzi udział 2 pracowników cywilnych w szkoleniu 

,,Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników 

i zleceniobiorców” organizowanym przez Logos – Edukacja Szkolenia i usługi BHP. 

10. W dniu 21 września udział 1 pracownika cywilnego w szkoleniu ,,Udzielanie zamówień 

publicznych do 30000 euro po nowelizacji” organizowanym  w Łodzi przez Instytut 

Samorządu i Administracji sp. z o.o.  

11. W dniu 21 września 2016 r. udział 1 pracownika cywilnego w szkoleniu ,,Jednolity Plik 

Kontrolny – zmiany od 1.07.2016 r. oraz kolejne planowane nowelizacje, klauzula 

obejścia prawa podatkowego” organizowanym w Łodzi przez Centrum Rozwoju 

Zawodowego Seneka. 

12. W dniu 29 września 2016 r. udział 2 pracowników cywilnych w szkoleniu ,,Zasady 

rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w jsfp w wybranych 

zagadnieniach najczęściej kwestionowanych przez służby kontrolne.” organizowanym 

w Łodzi przez Akademię Finansów i Rachunkowości. 

13. W dniu 6 października 2016 r. udział 1 pracownika cywilnego w szkoleniu ,,Praktyczne 

aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikiem 

samorządowym” organizowanym w Łodzi przez Fundację Rozwoju Dokumentacji 

Lokalnej.  

14. W dniu 18 października 2016 r. w Łodzi udział 2 pracowników cywilnych w szkoleniu 

,,Specjalista ds. zamówień publicznych poziom zaawansowany” organizowanym przez 

Fundację Państwo Obywatelskie. 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 58 

15. W dniu 18 października 2016 r. udział 2 pracowników cywilnych w szkoleniu 

,,Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych” organizowanym w Łodzi przez 

Krajową Izbę Podatkową. 

16. W dniach 14 - 15 listopada 2016 r. udział 2 pracowników cywilnych w szkoleniu 

,,Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 2016 r.” w Łodzi przez Ekspert Sp. 

Z o.o. 

17. W dniu 24 listopada 2016 r. udział 4 pracowników cywilnych w szkoleniu ,,Bilans 

zamknięcia za 2016 r. w jsfp” organizowanym w Łodzi przez Akademię Finansów 

i Rachunkowości. 

 

SZKOLENIA ŁĄCZONE DLA STRAŻNIKÓW I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH  

 

1. W dniu 16 marca 2016 r. w Łodzi w szkoleniu ,,Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, 

rozwiązanie.”  organizowanym w Łodzi przez Ministerstwo Sprawiedliwości udział 

wziął 1 strażnik i  1 pracownik cywilny. 

2. W dniu 29 listopada 2016 r. udział 30 strażników i pracowników cywilnych 

w szkoleniu ,,Operator monitoringu wizyjnego” organizowanym w Łodzi przez firmę 

Neue Welt Sp. z o.o. 

3. W dniu 5 grudnia 2016 r. udział 1 strażnika i 1 pracownika cywilnego w szkoleniu 

,,Dokumentacja kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli” organizowanym  

w Łodzi przez Instytut Samorządu i Administracji. 
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VI. NOWE ROZWIĄZANIA I JAKOŚĆ PRACY  
 

UZYSKANIE CERTYFIKATU STANDARYZACJI I CERTYFIKACJI STRAŻY GMINNYCH 

I MIEJSKICH „Z MIESZKAŃCAMI I DLA MIESZKAŃCÓW” 

 

 

 

 

 

W dniu 13.06.2016 r. Łódzka Straż Miejska, jako 

pierwsza w województwie łódzkim, z rąk Wojewody 

Łódzkiego otrzymała Certyfikat Standaryzacji i Certyfikacji 

Straży Gminnych / Miejskich Województwa Łódzkiego „Z 

mieszkańcami i dla mieszkańców”.  

 

 

Certyfikacja łódzkiej Straży Miejskiej przyczyni się do podniesienia jakości pracy, 

większego profesjonalizmu w działaniach podejmowanych na rzecz szeroko rozumianego 

ładu i porządku w Mieście.  
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ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ŁÓDZKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 

 

Na mocy Uchwały nr XXVIII/727/16 Rady Miejskiej w Łodzi został wprowadzony nowy 

regulamin Straży Miejskiej w Łodzi.  

 

 

 

Celem wprowadzenia nowego Regulaminu było dostosowanie struktury 

organizacyjnej jednostki do zmieniających się priorytetów naszej działalności, jak również  

spełnienie oczekiwań Mieszkańców. Koncentrujemy się na działaniach zmierzających do 

stworzenia wzorca oczekiwanej społecznie straży - profesjonalnej, fachowej, pomocnej. 

Nową strukturą Straż Miejska zyskuje nowe „specjalizacje”.  Duży nacisk kładziemy na 

tematy ekologiczne (Eko patrol), związane ze zwierzętami (Animal Patrol), zapewnienie 

możliwie największego poczucia bezpieczeństwa dla Mieszkańców – poprzez stałą 

obserwację Miasta i natychmiastowa reakcję na zaistniałe zagrożenia (Wydział Monitoringu). 

Dostosowanie struktury do zmieniającej się rzeczywistości niewątpliwie wprowadza 

wyższy standard funkcjonowania jednostki, oparty na pomocy (współpracy) z Mieszkańcami. 
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KONTYNUACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU BEZPIECZNA ŁÓDŹ – 

SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO  

  

 

 

 

ZAKOŃCZENIE II-GO ETAPU SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO 

 

Z początkiem 2016 roku zakończyła się realizacja II etapu budowy Monitoringu 

Miejskiego, tj. przejęcie przez Miasto infrastruktury światłowodowej od Policji   i wdrożenie 

do Systemu 17 punktów kamerowych, które wchodziły w skład monitoringu policyjnego 

„Comand & Control”. Zainstalowanych 86 kamer monitoruje swoim zasięgiem obszary 

miejskie, wykraczające poza ścisłe Centrum Łodzi. Punkty kamerowe wytypowane zostały 

przez Policję.  

 

WDROŻENIE III- GO ETAPU SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO  

2016 rok to dalsze prace Straży Miejskiej, związane z realizacją ww. Projektu – III etapu 

Monitoringu Miasta oraz realizacja zadania z budżetu obywatelskiego. 

W 2016 r. rozszerzono obszar działania Monitoringu, lokalizując 34 kamery na terenie 

Dzielnicy Polesie (w okolicy ZOO i powstającego Parku Rozrywki) oraz 41 kamer na terenie 

Dzielnicy Bałuty, (21 kamer w rejonie Bałuckiego Rynku) oraz (20 kamer na ulicy 
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Limanowskiego, pomiędzy al. Włókniarzy a ul. Zachodnią – zadanie realizowane z Budżetu 

Obywatelskiego).  

Po zakończeniu III etapu Monitoringu liczba kamer w Mieście wzrosła do 350 w 144 

punktach objętych dozorem na terenie Miasta, dzięki czemu Mieszkańcy i coraz liczniej 

odwiedzający Łódź turyści będą czuli się bezpieczniej nie tylko w Centrum Miasta ale też 

w innych rejonach, które do tej pory uznawane były za dość niebezpieczne.  

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH FORM I SPOSOBÓW WSPÓŁPRACY GRUPY 

RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁÓDŹ – JĘDRZEJÓW 

i STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI NA TERENIE MIASTA ŁODZI Z DNIA  01.02.2016 r.  

 

 

                                                                                                          

 

 

Porozumienie zawarte zostało w dniu 01.02.2016 r. Współpraca Straży Miejskiej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej polega na wspólnym realizowaniu kontroli obiektów 

wyłączonych z użytkowania, a w szczególności pustostanów, w których potencjalnie  mogą 

przebywać osoby bezdomne i potrzebujące pomocy.  
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Współpraca odbywa się głównie w zimie, tj. od 22 grudnia do 21 marca i w okresach 

spadków temperatury zewnętrznej poniżej 00 C.   

Dla prawidłowej realizacji kontroli 

obiektów zorganizowane zostały 

wspólne mieszane patrole 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

i strażaków OSP GRS wraz z psami 

poszukującymi.   

W 2016 r. odbyły się 2 współprace, 

w ramach których skontrolowano 7 osób, w których przebywały 2 osoby bezdomne 

(odmówiły udzielenia pomocy przez mundurowych).  

 

 

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. 
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WDROŻENIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MIEJSKA APLIKACJA 

KOORDYNACJI SŁUŻB (MAKS) 

 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców aglomeracji 

łódzkiej, poprzez zapewnienie sprawniejszej i pełniejszej obsługi w zakresie zarządzania 

kryzysowego przez organy gminy.  

Zakres przedsięwzięcia to zakup i wdrożenie jednolitego i spójnego systemu 

informatycznego dla potrzeb realizacji zadań Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa.  

Realizację przedsięwzięcia z uwagi na tematykę i zakres powierzono Straży Miejskiej, 

natomiast w pracach przygotowawczych i wdrożeniowych wspiera nas Wydział Informatyki 

UMŁ. 

       Po pełnym wdrożeniu aplikacja MAKS będzie funkcjonowała jako niezależnie 

oprogramowanie służące do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz imprez 

publicznych, usprawniania i koordynacji działań służb miejskich, w tym także dostęp 

do informacji archiwalnych.  

  

PLANOWANE REZULTATY: 

 Sprawniejsze podejmowanie decyzji koordynacyjnych, 

 szybsza wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi służbami miejskimi, 

 skuteczniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, 

 skrócenie czasu dostępu do informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie 

Miasta. 

 

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.  
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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 Zawodowego są 

niewątpliwie znaczne korzyści finansowe, wynikające z przeprowadzenia szkoleń we 

własnym zakresie dla grupy ponad 400 strażników rocznie.    

 

VII. EVENTY Z NASZYM UDZIAŁEM  
 

XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

127.488,94 zł.  zebrali wolontariusze sztabu Straży Miejskiej w Łodzi 

 

11.500 zł. - za taką kwotę Rodzina spod Warszawy wylicytowała wystawiony na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, fotoradar łódzkiej Straży Miejskiej. Urządzenie stanęło 

w prywatnym muzeum bolidów. 

 
 
 

https://www.radiolodz.pl/media/W1siZiIsIjIwMTYvMDEvMTkvODR0YW0xdDY1Nl9JTUdfOTUzNi5KUEciXSxbInAiLCJ0aHVtYiIsIjEwMjR4NzY4PiJdLFsicCIsImVuY29kZSIsImpwZyIsIi1xdWFsaXR5IDc1IC1zdHJpcCJdXQ/65e6698853240de2/IMG_9536.jpg
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25 LAT STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI !!! 
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UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE Z OKAZJI XXV-LECIA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
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TURNIEJ Z OKAZJI XXV-LECIA ŁÓDZKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ  

 

 

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE SŁUŻB MUNDUROWYCH 
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ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI 

 

W dniu 11 kwietnia br. czterech strażników miejskich wyróżniono nadaniem odznak 

"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - 

bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy PCK nadał odznaki II stopnia: 
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strażnikom: Paweł Kobza (15,5 litra krwi), Adam Zając (14 litrów krwi), oraz III stopnia 

strażnikom: Marek Marusik (8,5 litra krwi), Maciej Zieliński (6,5 litra krwi).  

 

 

 

IV EDYCJA AKCJI „STRAŻNICY DZIECIOM” 

 

     Funkcjonariusze Straży Miejskiej zorganizowali już IV Edycję akcji „Strażnicy Dzieciom”, 

polegająca na zbiórce pieluch jednorazowych i środków czystości a także ubrań i zabawek dla 

Domu Dziecka przy ul. Drużynowa 3/5. Wymienione rzeczy przyjmowane były w każdym 

Oddziale Straży Miejskiej. Zbiórka trwała do 30.05. br.  

 

 
 

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1143111385737018/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1143111385737018/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1143111385737018/?type=3
https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1143111385737018/?type=3
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ĆWICZENIA SEKCJI KONNEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 

 

 

     W dniu 10.05.2016 roku na padoku przy ul. Łagiewnickiej odbyły się wspólne ćwiczenia 

Sekcji Konnej Straży Miejskiej i Ogniwa Konnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

z Tomaszowa Mazowieckiego. Tego typu szkolenia odbywają się regularnie z uwagi 

na wspólne zabezpieczenia imprez masowych. Jeźdźcy ćwiczyli pracę w szykach z tłumem, 

do pokonania mieli również policyjny tor przeszkód. Naszymi gośćmi i obserwatorami 

ćwiczeń byli łódzcy radni z Komisji Ładu Społeczno-Prawnego i Komisji Sportu i Rekreacji. 

ANIMAL PIKNIK 

W  dniu 04.06.2016 o godz. 11 przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi, odbył się Animal piknik. Na 

imprezie będzie było dowiedzieć się jak pracuje Animal Patrol, Eko Patrol oraz Sekcja Konna 

Straży Miejskiej. Dodatkowo przewidziane były atrakcje dla całej rodziny. Można było 

przejechać się bryczką, spędzić trochę czasu z gospodarskimi zwierzakami, a dorośli mogli 

charytatywnie oddać krew.  



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 72 

  

 

                               

                     ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ 
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13.06.2016 r. to dla łódzkiej Straży Miejskiej w Łodzi to podwójna okazja 

do świętowania. Jako pierwsza straż w województwie łódzkim otrzymaliśmy Certyfikat 

Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych/Miejskich Województwa Łódzkiego 

"Z mieszkańcami i dla mieszkańców". Ponadto, w trakcie uroczystości trzynastu pracowników 

Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało z rąk Wojewody Łódzkiego odznaczenia państwowe 

za długoletnią służbę. 

 

OBCHODY 77 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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DZIEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ 

 

W dniu 8 listopada 2016 r. 11 pracowników Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało z rąk 

Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę. 

Nagrodzonym pogratulował wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.  
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ANIMAL PATROL - AKCJA „DZIKOŚĆ SERCA” UROCZYSTE PODSUMOWANIE 
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      II edycja akcji "Dzikość serca" - zakończona. Dzieci z podstawówek i przedszkoli zebrali... 8 

ton karmy i opatrunków dla rannych dzikich zwierząt. Zbiórka trwała od 10 września do 

października. Do akcji przystąpiło 69 placówek oświatowych z Łodzi (szkół podstawowych, 

gimnazjów i przedszkoli). Karmę, którą zebrały dzieci to m.in. orzechy włoskie i laskowe, 

biszkopty, herbatniki, pszenica i kukurydza, ziarna słonecznika, mleko kozie, koce, ręczniki 

oraz opatrunki. Prowiant trafi m.in. do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi oraz Ośrodka 

Rehabilitacji Jeży "Jerzy dla Jeży" w Kłodzku. 

 

WIGILIA SŁUŻB MUNDUROWYCH 

W dniu 20 grudnia 2016r. w zrewitalizowanej przestrzeni "EC1 Miasto Kultury" 

odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych województwa łódzkiego. Wśród 

zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz 

duchowni. Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu światowej sławy 

tenora, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi Dariusza Stachury oraz jego przyjaciół. Po 

koncercie słowo pasterskie i życzenia świąteczne przekazał zebranym abp Marek 

Jędraszewski Metropolita Łódzki. 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 78 

   

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

79 
 

PODZIĘKOWANIA DLA ŁÓDZKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 80 

 

         

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

81 
 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 82 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

83 
 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 84 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

85 
 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

 86 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi  w 2016 r.  

 

 

87 
 

 

 


