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Komenda Straży Miejskiej w Łodzi

Zbigniew Kuleta
Komendant Straży Miejskiej w Łodzi
(Komendant wykonuje również obowiązki Z- cy Komendanta
ds. Administracyjno - Technicznych)

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. Prewencji
tel.: +48 (42) 250 22 01
e-mail: akrajewski@strazmiejska.lodz.pl
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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

fax.: +48 (42) 250 22 72
email: pczyzewski@strazmiejska.lodz.pl
Wydział Kontroli Ruchu Drogowego
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

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

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

Główna Księgowa:
Ewa Opasińska-Solarz
tel.: +48 (42) 250 22 29

Posterunek "Dąbrowa"
ul. Rydla 19, 93-203 Łódź
tel.: +48 (42) 250-22-46
Godziny urzędowania: 7.00-20.00

Referat Kadr i Organizacji:
Kierownik Magdalena Gołygowska
tel.: +48 (42) 250 22 14

Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie
Naczelnik Tadeusz Ratajski
(od 01.12.2014 r. p.o. 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

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-Techniczny:
Kierownik Maria Śmiechowska
tel.: +48 (42) 250 22 22

Posterunek "Retkinia"
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź
tel.: +48 (42) 250-22-64
Godziny urzędowania: 7.00-20.00

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

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

Wydział Dowodzenia
Naczelnik Radosław Kluska
tel.: +48 (42) 250 22 26
Oddział Prewencji
Naczelnik Piotr Czyżewski
ul. Mokra 10, 91-034 Łódź
tel.: +48 (42) 250 22 27

Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty
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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

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 "Teofilów"
ul. Rydzowa 5, 91-211 Łódź
tel.: +48 (42) 613-08-85
Godziny urzędowania: 7.00-22.00

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
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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
71.297 wykroczeń
W ramach wykonywania ustawowych zadań w 2015 roku, funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Łodzi wylegitymowali łącznie 68.061 osób w tym 201 osób nieletnich, ujawnili
łącznie 71.297 wykroczeń. Mandatami karnymi ukarano 39.932 sprawców wykroczeń,
sporządzono 2.891 notatek, celem skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
udzielono 20.757 pouczeń, 306 osób przekazano Policji do dalszego postępowania, 5.927
osób w stanie nietrzeźwości przewieziono do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego, 518
osób w stanie nietrzeźwości przewieziono do miejsca zamieszkania, 541 osoby przewieziono
do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, 425 osób przewieziono do schroniska dla
bezdomnych.
Mandaty / Pouczenia / Notatki

2891
20757

Mandaty
39932

Pouczenia
Notatki

Legitymowani
201

Legitymowani, w tym:
Nieletni
68061
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1. ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE OD MIESZKAŃCÓW MIASTA POD NR 986

58.349 przyjętych zgłoszeń interwencyjnych

Rodzaje interwencji zgłoszonych na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi

Zakłócanie porządku
3265

5518

1968

Drogowe
Sanitarno - porządkowe

15776

1810

Inne
3507

Niszczenie zieleni
Spożywanie alkoholu

2290
7403

Handel

16812

Bezdomy
Zwierzęta

2. WYNIKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH (KONTROLE MIASTA)

66.660 kontroli Miasta

Wyniki działań w ramach prewencyjnych kontroli Miasta

613
18182

Placówki z alkoholem

2029 542

Pojazdy

14375

Rejony szkół
8062

22857

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

518

Osoby przewiezione do
miejsca zamieszkania

541
425
306

Osoby przekazane
Pogotowiu
Osoby przewiezione do
schroniska dla bezdomnych

5927

Osoby przekazane Policji
Przewozy do MCZP

4. ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ

337 zabezpieczonych zdarzeń
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Wypadek drogowy

Pożar

Podejrzenie podłożenia ładunku
wybuchowego

44

56 10

209

Konieczność udzielenia pierwszej
pomocy

18

Zabezpieczenie miejsca wybuchu
gazu

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

7
200
239

Mandaty
Pouczenia
Notatki
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Ponadto, w 2015 r. strażnicy miejscy przekazali

1.475 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”
6

89

Mandaty
347

Pouczenia
Notatki

BRAK TOREBKI LUB URZĄDZEŃ DO ZBIERANIA ODCHODÓW

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

13
Mandaty

162

Pouczenia
Notatki
378
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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.)
42
801
Mandaty
Pouczenia

2044

Notatki

Sankcje za wykroczenia polegające na braku zawarcia umów na wywóz nieczystości

47

Mandaty
64

Notatki
Pouczenia

1
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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 2015 roku podjęto ogółem 5.375 interwencji, dotyczących spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych, z czego 1.810 zostało zgłoszonych przez
Mieszkańców naszego Miasta.

Sankcje karne za wykroczenia polegające na spożywaniu napojów alkoholowych
w miejscu niewyznaczonym

65
776
Mandaty
Pouczenia

1628

Notatki
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Sankcje karne za wykroczenia, polegające na próbie spożycia napojów alkoholowych
w miejscu niewyznaczonym
10
560
Mandaty
2332

Pouczenia
Notatki

Sankcje karne za wykroczenie polegające na nieuwidocznieniu informacji
o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych

8
Mandaty
Pouczenia

51

W 2015 r. w ramach wykonywania założeń Programu przeprowadzono 14.375
kontroli placówek handlowych i gastronomicznych, w których oferowane są do sprzedaży
napoje alkoholowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w 59 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 4 przypadki popełnienia przestępstwa z art. 43 punkt 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż napojów
alkoholowych bez wymaganych zezwoleń - sprawy przekazano Policji).
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Postępowanie skargowe
W 2015 roku Mieszkańcy Miasta skierowali do Straży Miejskiej i Oddziału Licencji
i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi 20 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 18

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

17

24

Liczba spraw skargowych
(dotyczyła 16 placówek)

20

Liczba przeprowadzonych
kontroli
28

Liczba godzin obserwacji
placówek
Liczba cofniętych
zezwoleń

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,
19
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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 2015 roku Straż Miejska zrealizowała 5.927 przewozów do MCZP oraz 518
przewozów 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 2015 r. strażnicy miejscy zastosowali 764 sankcje za
popełnienie ww. wykroczenia.
39
192
Mandaty
Pouczenia
533

Notatki

5. PALENIE TYTONIU W MIEJSCACH OBJĘTYCH ZAKAZEM
W 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi egzekwowali przestrzeganie zapisów
określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych oraz w uchwale Nr XIV/213/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca
2007 roku, w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych miasta Łodzi miejsc
przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.

20
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W miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu strażnicy miejscy podjęli
następujące działania:

 249 osób ukarali grzywną w formie mandatu karnego, w tym:
 219 osób ukarano za palenie wyrobów tytoniowych w odległości
mniejszej niż 15 m. od przystanku MPK,
 16 osób ukarano za palenie wyrobów tytoniowych w obrębie piaskownic
lub innych miejsc zabaw dzieci,
 7 osób ukarano za palenie wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
zamkniętych zakładów pracy,
 5 osób ukarano za palenie wyrobów tytoniowych w szkołach i placówkach
oświatowych,
 2 osoby ukarano za palenie wyrobów tytoniowych w przejściach
podziemnych i tunelach w pasach drogi,

 137 osób pouczyli,
 sporządzili 6 notatek urzędowych, które stały się podstawą do skierowania wniosku
o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Sankcje karne za wykroczenia polegające na paleniu wyrobów tytoniowych w miejscach
objętych zakazem
6
137

Mandaty
249

Pouczenia
Notatki
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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

5
18

Mandaty
Pouczenia

46

Notatki

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.

22
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Sankcje karne za wykroczenia polegające na prowadzeniu działalności handlowej
w miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych

371

56

Mandaty
Pouczenia
7990

Notatki

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich
w związku z realizacją

1.968

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 190 współprac.

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.

23
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Sankcje karne za wykroczenia o charakterze sanitarno – porządkowym

134
2599

Mandaty
Pouczenia

5532

Notatki

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich
w związku z realizacją 7.403 zgłoszeń przekazanych przez Mieszkańców.
W ramach kontroli stanu sanitarno – porządkowego Miasta, funkcjonariusze Straży
Miejskiej zwracali szczególną uwagę na wygląd łódzkich nieruchomości. W wyniku podjętych
kontroli strażnicy wydali 1.556 pisemnych poleceń, dotyczących usunięcia stwierdzonych
uchybień oraz 209 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

42.232

15.045

20.152

10.011

87.440

881

148

175

352

1.556

111

77

18

3

209

Kontrola
posesji
Wystawione
pisemne
polecenia
Wystawione
nakazy

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 1.871 miejsc na terenie
Miasta,

24
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Zarządowi Dróg i Transportu


przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 67 miejsc na terenie
Miasta,



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


przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 65 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.
AKCJA „ZIMA”

W związku z opadami śniegu w 2015 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
Liczba mandatów
karnych
Wezwania

2505

913

1320

512

5250

166

4

14

15

199

14

0

1

3

18

Pouczenia

20

0

3

3

26

25
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Realizując ww. działania, Straż Miejska w Łodzi przekazała COM/Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej UMŁ informacje o konieczności uprzątnięcia 163 miejsc na terenie
Miasta.

3. EKO PATROL

Wraz początkiem 2015 r. roku działanie
rozpoczęła Sekcja „EKO PATROL” Straży Miejskiej
w Łodzi. Sekcja liczy 5 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 2016 r. Straż Miejska w Łodzi planuje
rozszerzenie składu osobowego Sekcji do 16 osób, a w perspektywie dalszą jej rozbudowę.

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,
26
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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.

Sankcje karne nałożone za wykroczenia ujawnione przez EKO PATROL

Podjete interwencje

Mandaty

34

Wnioski o ukaranie
do sądu

425
1165

744

Pouczenia
589
Polecenia usunięcia
uchybień

49

Przekazane
interwencje
ekologiczne innym
Wydziałom UMŁ

4. ANIMAL PATROL
Z uwagi na rosnącą liczbę interwencji
związanych ze zwierzętami od dnia 01.06.2015 r.
roku w strukturach Oddziału Prewencji rozpoczęła
działalność Sekcja „Animal Patrol” w stałym
składzie

osobowym.

Wszyscy

strażnicy

to

ochotnicy z pasją. Wszyscy przeszli specjalistyczne
szkolenie. Utworzenie Sekcji to kolejny krok, który
podwyższy poziom realizacji interwencji związanych ze zwierzętami.

27
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Działania podjęte przez Animal Patrol

59

Interwencje
Mandaty

3161

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,
28
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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

1.797 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

1067 oznakowanych rowerów
Straż Miejska w Łodzi zajmuje się świadczeniem
usługi, polegającej na znakowaniu rowerów. Usługa ta
jest bezpłatna i świadczona w siedzibach Oddziałów
Dzielnicowych Straży Miejskiej.

29
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Znakowanie rowerów, odbywa się za pomocą urządzenia grawerskiego "GRAWER", na
prośbę właściciela roweru, który powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dowód
potwierdzający, że rower jest jego własnością np. rachunek. Istnieje również możliwość
oznakowania rowerów w plenerze na różnego typu festynach współorganizowanych przez
Straż Miejską w Łodzi.

7. KONTROLA PUNKTÓW SKUPU ZŁOMU
W ramach przeciwdziałania kradzieży armatury kanalizacyjnej i innych elementów
metalowych przez tzw. „złomiarzy”, przez cały rok dokonywane są kontrole punktów skupu
złomu na terenie miasta Łodzi celem sprawdzenia, czy nie są skupowane elementy mogące
pochodzić z kradzieży. W 2015 r. przeprowadzono 73 kontrole punktów skupu złomu.

8. KONTROLA PUSTOSTANÓW
W 2015 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 2015 r. przeprowadzono

3.479 kontroli.

9. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO
W 2015 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.

30

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2015 r.

Sankcje karne za wykroczenie polegające na parkowaniu pojazdów na tzw.
„kopertach”

36
Mandaty

109
250

Pouczenia
Notatki

Strażnicy miejscy kontrolowali także kierowców naruszających inne przepisy o ruchu
drogowym.
W związku z podjętymi działaniami:

22.210 kierowców ukarano mandatami



karnymi,
sporządzono 2.513 notatek urzędowych,



celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,


w stosunku do 9.972 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu
wychowawczym w postaci pouczenia,



założono 4.446 blokad,



odholowano 319 pojazdów.

Wyniki działań w zakresie kontroli ruchu drogowego

4446 319
2513

Mandaty
Pouczenia
22210

9972

Notatki
Blokady
Odholowania
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Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich,
w związku z realizacją

16.812

interwencji drogowych, zgłoszonych przez Mieszkańców

Miasta, na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej.

FOTORADAR
W związku z prowadzonymi w 2015 roku kontrolami przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, przy użyciu urządzenia rejestrującego przekraczanie dozwolonej prędkości przez
kierujących pojazdami, strażnicy miejscy zastosowali sankcje zamieszczone na poniższym
wykresie.

Wyniki kontroli przestrzegania ruchu drogowego przy użyciu urządzenia rejestrującego
przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami

1849
Mandaty
4585

169

Pouczenia
Notatki

10.KONWOJOWANIE
W 2015 r. kontynuowała swoją działalność Sekcja Konwojów, której zadaniem jest
przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych na potrzeby
gminy. Wykonano 127 profesjonalnych konwojów dokumentów, zleconych przez Wydział
Księgowości Urzędu Miasta Łodzi.
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IV.

PROGRAMY PREWENCYJNE STRAŻY MIEJSKIEJ
1. PREWENCJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ

Konieczność objęcia szczególnym nadzorem ulicy Piotrkowskiej podyktowany jest jej
swoistym charakterem – jako reprezentacyjnej ulicy naszego Miasta. Ulica Piotrkowska to
wizytówka Miasta, punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Łodzi. Funkcja turystyczna
ulicy łączy się z funkcją kulturalną i rozrywkową (wielość pubów, dyskotek, restauracji,
klubów nocnych). Ulica Piotrkowska stanowi również łącznik pomiędzy centrami
handlowymi: „Galerią Łódzką” i „Manufakturą”.
Od miesiąca marca 2015 r. Straż Miejska
zwiększyła liczbę patroli pełniących służbę na ulicy
Piotrkowskiej i ulic do niej przyległych, 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.
Wyniki działań podjętych przez Straż Miejską w ramach prewencji ulicy Piotrkowskiej
Osoby wylegitymowane
Przewozy do MCZP

22
Kontrole miejsc zagrożonych

3306

7510

3579

171

Mandaty

2807

Notatki

3980
523

Pouczenia
Kontrole pojazdów
Kontrole placówek
handlowych sprzedających
napoje alkoholowe
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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 5 strażników, którzy przez
całą dobę, wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzą obserwacje ulic znajdujących się
w centrum Miasta.

Ujawnione zdarzenia w ramach Systemu Wspomagania Dowodzenia
Rozboje
Bójki, pobicia, awantury
2

Kolizje, wypadki

37
163

Uszkodzenia mienia
168

Inne
35

109
131

150
37

Zakłócanie porządku

8
Wykroczenia drogowe
Leżąca osoba
Spożywanie
alkoholu,nietrzeźwa osoba
Obserwacje imprez

30

Narkotyki
Nietrzeźwy kierujący
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WSPÓLNE PATROLE 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.
W 2015 roku wspólne służby pełnione były od czwartku do soboty w godzinach
19.00-7.00 (po 2 patrole 2 - osobowe piesze: strażnik + policjant oraz 1 partol
zmotoryzowany Straży Miejskiej w ramach wsparcia) – patrole te wystawione były w tzw.
strefie „0”, w rejonach wskazanych przez Policję.
Wyniki Straży Miejskiej w ramach wspólnych działań prewencyjnych
na ulicy Piotrkowskiej

Mandaty

63
811

Pouczenia
2410

1220
Osoby ujęte,
przekazane Policji
Legitymowani

28



WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ TO RÓWNIEŻ:

 Wspólny udział w akcjach:


„Niechronieni” – trwała przez cały rok. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów. Wzięło w niej udział 48 strażników miejskich.



„Bezpieczna droga do szkoły” - przeprowadzona była w dniach od 02.09.2015 r. do
04.09.2015 r. Celem akcji było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół,
gdzie nasilenie ruchu drogowego jest bardzo duże oraz występują zjawiska
35
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patologiczne. Akcja prowadzona była we współpracy Straży Miejskiej w Łodzi
z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, codziennie uczestniczyło w niej

5 strażników miejskich i 5 policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji. Działania prowadzone były w rejonie 10 placówek szkolnych na terenie
Miasta.


„Akcja Znicz” trwała od 30.10.2015 r. do 02.11.2015 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 130 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 290 strażników miejskich.



Zabezpieczenie meczy i innych imprez masowych - w 2015 roku Straż Miejska brała
udział w zabezpieczeniu 99 imprez masowych (63 sportowych, 36 rozrywkowych),
przy udziale 100 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 2015
roku odbyło się 245 tego rodzaju współprac.

3. MONITOROWANIE ŚCISŁEGO CENTRUM MIASTA

System Monitoringu Miejskiego (I etap)
Od 9 lutego 2015 r. rozpoczęto testowanie Systemu Monitoringu. Oficjalnie Monitoring
rozpoczął działanie 5 marca 2015 r. Monitoring funkcjonuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę i objął swym zasięgiem ul. Piotrkowską, na wysokości od pl. Wolności do nr 152 wraz
z przecznicami (I etap Monitoringu) .
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PLANOWANE REZULTATY:


Spadek liczby wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,



poprawa szeroko rozumianego ładu i porządku w rejonie ul. Piotrkowskiej (kontrola:
ruchu pieszych, wjazdów na ul. Piotrkowską bez zezwolenia, nieprawidłowego
parkowania itp.), szybkie reagowanie na zdarzenia typu: wybryki chuligańskie, czyny
nieobyczajne, spożywania alkoholu, czuwanie nad stanem sanitarno – porządkowym,
itd.,



spadek liczby aktów wandalizmu w monitorowanych rejonach,



poprawa wizerunku Miasta,



aktywne wspomaganie pracy służb porządkowych i skuteczność w egzekwowaniu
zasad wzajemnego współżycia,



wzrost poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców.

Zdarzenia zarejestrowane w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego przez kamery
zainstalowane w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi

1835 zarejestrowanych zdarzeń
60

17 22

21

Drogowe
Spożywanie alkoholu

446

Handel
1066

Zakłócanie ładu i porządku
Sanitarne

153

Niszczenie zieleni

50

Bezdomni
Inne
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4. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY
Zasadniczymi

obowiązkami

strażników

dzielnicowych

jest

stały

kontakt

z Mieszkańcami danego obszaru, mający na celu przełamanie negatywnych stereotypów.
Kreowany w łódzkiej Straży Miejskiej model współpracy strażników dzielnicowych
ze społecznością lokalną ma służyć uspołecznieniu procesów decyzyjnych związanych
z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w gminie oraz roli jaką winien mieć samorząd
lokalny w tym procesie. Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z Radami Osiedli
oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi, gdzie systematycznie organizowane są spotkania
z

Mieszkańcami,

na

których

mają

oni

możliwość

bezpośredniego

kontaktu

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, podzielenia się problemami, przedyskutowania
i zasugerowania możliwych rozwiązań.

W 2015 r. strażnicy dzielnicowi brali udział
w spotkaniach w trakcie których, Mieszkańcy
zgłaszają

potrzebę

w tematach:

podjęcia

porządku

interwencji

publicznego,

stanu

i oznakowania ulic, czystości i estetyki na terenie
danej

dzielnicy.

Zgłoszenie

powyższych

nieprawidłowości skutkuje podjęciem działań, mających na celu zobligowanie zarządców
nieruchomości

do

zamalowania

rysunków

i

napisów

z

elewacji

budynków,

doprowadzenie do usunięcia z miejsc parkingowych pojazdów nieużytkowanych,
doprowadzenie do załatania dziur i ubytków w asfalcie zagrażających uczestnikom ruchu
drogowego. Nadzorem obejmowano miejsca, w których gromadzą się osoby spożywające
napoje alkoholowe oraz zakłócające spokój i porządek publiczny, jak również
przeprowadzono kontrolę placówek zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych,
pod kątem zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa tzn. posiadania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonania stosownych opłat itp.
W 2015 roku w Radach Osiedli zorganizowano 77 spotkań, w efekcie których, zostały
zgłoszone i przyjęte do realizacji 181 interwencji.
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Rodzaje zgłoszonych interwencji

Sanitarnoporządkowe
Zakłócanie porządku
publicznego
Ruch drogowy

41

56

38
Zabezpieczenia
festynów
Nadzór nad
zwierzętami
Inne

26

6
14

5. PREWENCJA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W ramach tych działań w 2015 r. przeprowadzono 2.869 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
128

258
Kontrole rano
2483

39

Kontrole po południu
Kontrole w nocy
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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 2015 r. zabezpieczono łącznie 219 imprez, zgromadzeń i uroczystości, a w tym:


imprez rozrywkowych – 70,



imprez sportowych – 25,



imprez edukacyjnych – 61,



zgromadzeń – 34,



uroczystości religijnych – 29.



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.
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W 2015 r. skontrolowano 99 imprez, w tym:


63 imprezy sportowe,



36 imprez rozrywkowych.

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.
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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.

1600

Kontrola wokół łódzkich
placówek oświatowych
(liczba kontroli)
Prelekcje w przedszkolach
(liczba placówek)

1425

1400

Prelekcje w szkołach
podstawowych (liczba
placówek)
Prelekcje w gimnazjach
(liczba placówek)

1200
1000
800

Prelekcje w innych
placówkach oświatowych
(liczba placówek)
Pokazy z psem w ramach
Programu "Narkomanii
Stop" (liczba placówek)
Prelekcje w LO (liczba
placówek)

600
400
200

80

100

22

71

55

7

0
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AKCJE REFERATU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
AKCJA „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 dokonano 1425 kontroli
w rejonach placówek oświatowych.
Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”
Mając na względzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym wokół łódzkich szkół,
zorganizowana została akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”, która trwała od 02.09.2015 r. do
04.09.2015 r., podczas której, Straż Miejska w Łodzi oraz Sekcja Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji przeprowadziły działania prewencyjne.
Celem tych działań było poprawienie stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół,
gdzie nasilenie ruchu drogowego jest bardzo duże oraz występują zjawiska patologiczne.
W bieżącym roku szkolnym w akcji uczestniczyło codziennie po 5 funkcjonariuszy
Straży Miejskiej i 5 policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.
Działania prewencyjne prowadzone były w rejonie 10 placówek szkolnych na terenie Miasta
w godz. 7.00-13.30.
Wyniki akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

100%

9

80%

4

Mandaty
Pouczenia

60%
40%

Liczba kontroli
18

20%
0%
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DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ŁÓDZKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Bal Karnawałowy – „DO STAROŻYTNEGO EGIPTU - KRAINA DOLINY NILU”
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 tanecznej „7 Coma 7” W zabawie uczestniczyło
ok. 130 dzieci.

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2015”

W okresie od 20 do 13 stycznia 2015 r. Straż Miejska w Łodzi włączyła się
w organizację ferii zimowych współpracując z trzema łódzkimi instytucjami:


SP nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9,



TKKF „Sprawność” ul. Milionowa 78,



SP 205 ul. Dąbrówki 1,

W zimowiskach wzięło udział ok. 250 dzieci z terenu naszego Miasta.
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Podczas ferii zimowych podopieczni mieli możliwość wzięcia udziału w projekcjach
filmowych w kinie, występach teatralnych, wizytach w Muzeum Archeologicznym oraz
odwiedzili Łódzką Telewizję. Dzieci były także w Figloraju oraz w kręgielni w Manufakturze,
a także zwiedzali swoje rodzinne miasto. Całodzienne atrakcje w plenerze kończyły
się w siedzibie szkoły zabawami ruchowymi, plastycznymi lub komputerowymi.

„RAJD MARZANNA”
Referat Profilaktyki Społecznej w dniu 20 marca 2015 r. zorganizował dla dzieci
rajd po Lesie Łagiewnickim pod hasłem „Rajd Marzanna”. Młodzi ludzie brali udział
w grze terenowej podczas której rozwiązywali zadania dotyczące wiosny i ekologii, piekły kiełbaski,
mogły zobaczyć pokaz psa służbowego oraz koni.
Wszystkie grupy, robiły także „Marzanny” - symbol odchodzącej zimy,
które na zakończenie wspólnej zabawy, zgodnie z tradycją, zostały
„wygnane”.

III EDYCJA AKCJI - „DZIEŃ ZIEMI - CZYLI DZIECI I MŁODZIEŻ NA STRAŻY EKOLOGII”
W miesiącu kwietniu 2015 r., zakończyła się akcja „Miesiąc dla Ziemi”, zorganizowana
przez Referat Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi. Akcja skierowana była do
dzieci z łódzkich szkół podstawowych. Akcja 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.
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Codziennie w innym rejonie na wybranym wcześniej terenie zielonym spotykaliśmy się
z uczniami pobliskich szkół.

PÓŁKOLONIE W MIEŚCIE
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, na tor saneczkowy, łódzkie lotnisko, 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.

KOLONIE W PRZYJEZIERZU
W okresie od 14 do 24 lipca 2015 r. w Ośrodku Wczasowym „Leśny” w Przyjezierzu
odbyły się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół. Organizatorami byli: Straż
Miejska w Łodzi, oraz Parafia pod wezwaniem Św. Anny na czele z kapelanem łódzkiej Straży
Miejskiej ks. Piotrem Turkiem. W kolonii udział wzięło 40 dzieci.
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Głównym celem kolonii było zapewnienie ich uczestnikom bezpiecznego i ciekawego
sposobu spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
Podczas kolonii dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i grach
zespołowych na świeżym powietrzu, które nagradzane zostały ciekawymi upominkami.
Przez cały czas trwania kolonii sprawdzana była czystość w pokojach w ramach
ogłoszonego konkursu, co było jednocześnie motywacją dzieci do utrzymywania porządku.
Pływały w jeziorze, plażowały, a wieczorem śpiewały przy ognisku piekąc ziemniaki
i kiełbaski. Pobyt wzbogacony był w wycieczki krajoznawcze i turystyczne, które ukazały
bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego. Każdy dzień życia kolonijnego dostarczał
naszym podopiecznym dużo zabawy i uśmiechu.
W trakcie pobytu w Przyjezierzu dzieci brały udział w warsztatach rozwijających
twórcze myślenie, ciekawość świata, zdolności plastyczne i organizacyjne. Służyły one
również integracji dzieci.
Podczas trwania kolonii odbyły się wycieczki autokarowe do Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu, największej świątyni w Polsce i jednej z największych na świecie oraz do Kopalni
Soli w Kłodawie. Dzieciom zorganizowano również rejs statkiem po Jeziorze Gopło.
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 2015 r. pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej wzięli udział w 59 spotkaniach.
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V. INNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRAŻY
MIEJSKIEJ W 2015 R.

1. STAN KADROWY
Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej w 2015 r.

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosło 449,708
osób, tj. 449,166 etatów. Najwyższe zatrudnienie odnotowano w miesiącu lipcu, najniższe
zaś w kwietniu.

Wykres średniego zatrudnienia (w etatach) w 2015 r.
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Schemat zatrudnienia z podziałem na płeć w osobach (stan na 31 grudnia 2015 r.)
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2. FLUKTUACJA KADR
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rozwiązano umowę o pracę
z 22 osobami.
- w 20 przypadkach na mocy porozumienia stron,
- w 1 przypadku zakład wypowiedział umowę o pracę,
- w 1 przypadku zakład rozwiązał umowę w trybie art. 52§1 kp.

Zestawienie liczby zwolnień w latach 2010 – 2015
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3. SZKOLENIA DLA STRAŻNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI W 2015 R.

Szkolenia dla strażników

Szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych
Szkolenie zorganizowane zostało przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników
Psów Służbowych. Miało na celu podniesienie wartości użytkowej zespołu przewodnik + pies
oraz wymianę doświadczeń i umiejętności pomiędzy przewodnikami z różnych służb
mundurowych. Przeszkolono 1 strażnika wraz z psem.
Szkolenie dotyczące sposobu realizacji interwencji ze zwierzętami dziko żyjącymi oraz
zagrożeń wynikających z podejmowania interwencji z udziałem zwierząt
Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi
przy udziale Powiatowego Lekarza Weterynarii. Miało na celu doskonalenie zawodowe nowo
powstałej komórki w ramach struktury organizacyjnej Straży Miejskiej – Animal Patrolu,
który odpowiedzialny jest za interwencje związane z udziałem zwierząt. Wzięło w nim udział

13 osób.
Szkolenie dotyczące kontroli wykonania obowiązków ustawowych z zakresu ochrony
środowiska przed odpadami
Szkolenie miało pomóc w prowadzeniu postępowań mandatowych przez strażników,
naświetlić przesłanki popełnienia wykroczeń, za które można orzec mandat karny,
z uwzględnieniem najważniejszych kwestii proceduralnych. Wzięło w nim udział 2 strażników
z Eko Patrolu, sekcji odpowiedzialnej za egzekwowanie łamania przepisów z zakresu ochrony
środowiska.
Szkolenie z uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Szkolenie zorganizowane zostało przez Centralny Szpital Kliniczny dla pracowników
Referatu Profilaktyki Społecznej. Miało na celu przekazanie wiedzy nt. dopalaczy i innych
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substancji psychoaktywnych, ich oddziaływania na osobę uzależnioną i zagrożeniach
wynikających z długoterminowego ich używania. Przeszkolono 6 strażników.
Szkolenie z postępowania i rozpoznawania gadów, płazów i bezkręgowców ze
szczególnym uwzględnieniem rozpoznania krajowych gatunków węży
Szkolenie zorganizowane zostało przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi dla
pracowników Animal Patrolu. Miało na celu zapoznanie strażników z najpopularniejszymi
gatunkami występującymi w Polsce, omówienie sposobów bezpiecznego postępowania
z nimi podczas przeprowadzanych interwencji. Przeszkolono 10 osób.
Szkolenie z komunikacji perswazyjnej
Szkolenie miało na celu nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się
z wykorzystaniem technik wpływu społecznego oraz lingwistycznych technik perswazyjnych,
a także udoskonalenie umiejętności skutecznej argumentacji i obrony przed manipulacją.
Organizatorem szkolenia była Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Przeszkolono

19 strażników.
Szkolenie dotyczące problematyki uchodźców „Od tolerancji do integracji”
Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Dotyczyło
nakreślenia aktualnej sytuacji uchodźców w Polsce oraz przedstawienia jakości życia
cudzoziemców w Łodzi widzianego oczami Urzędu Miasta w Łodzi. W szkoleniu udział wzięło

10 strażników.
Szkolenie z wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i związane z tym
zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „dopalaczy”
Merytoryczną oraz prawną istotę problemu zjawiska dopalaczy przybliżało szkolenie
zorganizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Potrzeba
dokształcania w tym zakresie wynikała z rozpowszechnienia i płynących zagrożeń
ze stosowania środków psychoaktywnych. Program szkolenia podzielony został na 2 bloki
tematyczne:
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I. Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i związane z tym zagrożenia.
II. Metody laboratoryjne wykrywania obecności substancji psychoaktywnych
w organizmie.
Łącznie ze szkolenia skorzystało 50 strażników.
Szkolenie na temat aktualnych problemów profilaktyki i terapii uzależnień od
narkotyków, oraz zmian sceny narkotykowej w ostatnich latach
Szkolenie poprowadził kierownik poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień
MONAR. W ramach szkolenia uczestnicy m.in. poznali zasady skutecznej profilaktyki,
wypracowali prawidłowe formy budowania kontaktu z osobą uzależnioną, poznali nowe
przykłady zachowań osób uzależnionych, zapoznali się z aktualną statystyką osób zatrutych
i po przebytych próbach samobójczych. Szkolenie dedykowane było pracownikom Referatu
Profilaktyki Społecznej, wzięło w nim udział 9 strażników.
Oskarżyciel publiczny
Szkolenie zorganizowane zostało przez Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach
poświęcone było praktycznym umiejętnościom przydatnym w wykonywaniu czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie
do sądu. Swoim programem obejmowało przypomnienie zasad materialnego i procesowego
prawa wykroczeń. Umożliwiło również nabycie umiejętności występowania przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego, sporządzanie środków odwoławczych od wyroku
sądów I instancji. Ponadto uczestnik zapoznał się z obowiązującą interpretacją Ustawy
o strażach gminnych oraz innych aktów prawnych, których znajomość

warunkuje

prawidłową pracę oskarżyciela publicznego. W szkoleniu uczestniczył 1 strażnik.
Szkolenie jeździeckie
W ramach szkolenia uczestnicy doskonalili indywidualne umiejętności jeździeckie, jazdę
w szykach zwartych stosowanych w zabezpieczaniu imprez masowych oraz pogłębiali wiedzę
teoretyczną związaną z zagadnieniami końskimi. Poznawali również metody wyrabiające
odporność koni na bodźce środowiskowe. Szkolenie przeprowadzone zostało przez trenera
sportowego z Łódzkiego Klubu Jeździeckiego dla 8 strażników z Sekcji Konnej.
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Szkolenie z samoobrony i technik interwencyjnych
Funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując swoje zadania wynikające z Ustawy o strażach
gminnych niejednokrotnie realizują interwencje o dużym stopniu ryzyka, podczas których
narażeni są na ataki agresywnych osób. Dlatego też funkcjonariusze powinni być sprawni
fizycznie i świadomi niebezpieczeństwa wykonywanych zadań. Umiejętność samoobrony
i sprawność fizyczna są ważne dla strażników ze względu na częste sytuacje zagrożenia życia
oraz brak środków przymusu, którymi dysponuje Policja, tj. broń palna. Stąd też istnieje
konieczność regularnego nauczania technik samoobrony i obezwładniania osób.
Program szkolenia przygotowany został przez zastępcę naczelnika Oddziału Prewencji –
wykwalifikowanego instruktora Ju Jitsu i dostosowany do istniejących przepisów prawa,
potrzeb i wymagań stawianych strażnikom miejskim. Treningi obejmowały podstawowe
techniki ciosów, kopnięć stosowanych w walce obronnej, techniki zakładania kajdanek,
przeszukiwania i sprawdzania osób.
Ćwiczono również uwalnianie się a obchwytów tułowia, ramion, głowy, duszeń, chwytów
za ręce, ubranie i włosy. Poznawano metody odpierania ataków zadawanych rękoma,
nogami, nożem oraz niebezpiecznymi przedmiotami, a także metody obrony przed
napastnikiem posługującym się bronią palną. Zajęcia sprawnościowe odbywały się
w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi. Szkolenie miało na celu utrzymanie na wysokim
poziomie sprawności fizycznej strażników, wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnego
bezpieczeństwa

podczas

wykonywania

działań

służbowych,

skutecznego

działania

w sytuacjach ekstremalnych. Łącznie przeszkolono 130 strażników.
Szkolenie informujące o zmianach przepisów prawa opublikowanych w latach 2014 -2015,
na mocy których strażnicy prowadzą czynności służbowe.
Przeszkolono 130 strażników.
Szkolenie z zakresu oznakowania i zasad kontroli ruchu drogowego na ulicy Piotrkowskiej.
Łącznie przeszkolono 19 strażników.

54

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2015 r.

Szkolenia dla pracowników administracji
Szkolenia kadrowe
Pracownicy Referatu Kadr i Organizacji podnosili kwalifikacje uczestnicząc w następujących
szkoleniach:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownik
działu kadr zgłębiał nowe przepisy na szkoleniu z zakresu Ochrony danych osobowych i roli
Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej był organizatorem szkolenia Granice dostępu
do informacji publicznej, na którym poruszano problemy związane z udzielaniem
odpowiedzi na zapytania składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Szkolenia księgowe
Bilans zamknięcia za 2014 r. w jednostkach sektora finansów publicznych. Szkolenie
omawiające podstawowe zasady organizacji prac związanych z prawidłowym zamknięciem
roku budżetowego
Główny Księgowy uczestniczył w szkoleniu z zakresu Rocznego sprawozdania
finansowego i budżetowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014, którego
celem było zbudowanie systemu dokumentowania, księgowania i eliminowania wzajemnych
rozliczeń pomiędzy jednostkami.

Cykl dwóch bezpłatnych szkoleń zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego – zasady przyznawania, dokumentowanie podstawy wymiaru oraz Zasady
przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych
w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem.
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Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze po zmianach od 2015 i 2016 r.
Szkolenie uwzględniało zmiany w przepisach wynikające z nowelizacji ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
od 2015 i 2016 r.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów modyfikujących kształt
funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego Główny
Księgowy oraz Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego uczestniczyły w szkoleniu
z zakresu Gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w świetle zmian
obowiązujących od 2016 r. – organizowanym przez Instytut Samorządu i Administracji.
Szkolenie miało na celu zrozumienie i praktyczne stosowanie nowych uregulowań prawnych.

Zamówienia publiczne
Pozacenowe kryteria oceny ofert – możliwości, obowiązki, praktyka oraz wynik kontroli
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne omawiało
inne, poza cenowymi, kryteria oceny dostosowane do charakteru udzielanego zamówienia.
Szkolenie e-learning Specjalista ds. zamówień publicznych prezentujące Pzp w Polsce
i krajach Unii Europejskiej, zmiany w ustawie Pzp wprowadzone w 2015 r. i planowane
w 2016 r., procedury, orzecznictwo sądowe, wyniki kontroli NIK, izb skarbowych oraz innych
organów.
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VI.

NOWE ROZWIĄZANIA I JAKOŚĆ PRACY

PRZYSTĄPIENIE ŁÓDZKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ DO PROGRAMU
STANDARYZACJI I CERTYFIKACJI STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH
„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.
Spełnienie przez nas wszystkich (bądź większości) wymagań, określonych w Standardzie,
to również większa wiarygodność formacji, poprawa jej wizerunku, zarówno w kraju jak i na
rynku lokalnym.
Przystąpienie do Programu pozwoli również wprowadzić wysoki standard funkcjonowania
jednostki, oparty na pomocy (współpracy) ze społecznością lokalną.
Projekt standaryzacji koncentruje się na działaniach zmierzających do określenia wzorca
oczekiwanej społecznie straży, charakteryzującej się profesjonalizmem, reagującej na
potrzeby społeczne, wyróżniającej się wysoką jakością oraz efektywnością działań.

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
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w Mieście, jak również ma niebagatelny wpływa na wizerunek formacji – postrzeganie
strażników miejskich jako rzeczywistych strażników ładu i porządku.

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.
Nowy system zoptymalizuje proces zarządzania siłami i środkami na terenie
obsługiwanym przez służby miejskie oraz zapewni sprawną koordynację zdarzeń
odbywających się na terenie Miasta.
Ponadto, „MAKS” będzie umożliwiał przekazywanie informacji o zdarzeniach
bezpośrednio do patroli pieszych lub mobilnych. Komunikacja mobilna pomiędzy
stanowiskami dyspozytorskimi, a urządzeniami mobilnymi będzie zrealizowana za pomocą
sieci GSM, a system do wizualizacji zdarzeń wykorzystuje mapy cyfrowe udostępnione przez
Łódzki Ośrodek Geodezji.

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.
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Kontynuacja PROGRAMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA
STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

Wydzielenie Sekcji Szkoleń (w ramach Referatu Kadr i Organizacji), której głównym
zadaniem jest analiza potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenie szkolenia ustawicznego
strażników miejskich.
Wyodrębnienie takiej komórki pozwala sprawniej identyfikować i przeprowadzać
szkolenia w oparciu o zmieniające się przepisy niezbędne w codziennej pracy strażników
miejskich.
Dodatkowym atutem wprowadzenia Programu Doskonalenia Zawodowego są
niewątpliwie znaczne korzyści finansowe, wynikające z przeprowadzenia szkoleń we
własnym zakresie dla grupy ponad 400 strażników rocznie.

Kontynuacja funkcjonowania ŁÓDZKIEJ MAPY ZAGROŻEŃ

Każdy mieszkaniec Miasta może sprawdzić, gdzie na terenie Miasta i z jakim
natężeniem występują zdarzenia typu: spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku,
umiejscowione są nielegalne wysypiska, itp.
Mapa, podobnie jak w latach ubiegłych aktualizowana jest w systemie kwartalnym, do końca
miesiąc następnego. Nad jej prawidłowym funkcjonowaniem czuwa specjalnie do tego
powołany Zespół. Podgląd mapy dostępny jest na stronie internetowej łódzkiego InterSITu
oraz

poprzez

odnośnik

na

stronie

internetowej

www.strazmiejska.lodz.pl.

59

Łódzkiej

Straży

Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi w 2015 r.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ŁÓDZKĄ STRAŻĄ MIEJSKĄ
A PUBLICZNĄ CYWILNĄ SŁUŻBĄ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY
10 czerwca 2015 r. pomiędzy łódzką Strażą Miejską a Publiczną Cywilną Służbą
Ochrony i Bezpieczeństwa Ukrainy zostało podpisane Memorandum o współpracy.
Głównym celem Memorandum jest integracja Ukrainy z Unią Europejską, przy wsparciu
Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach podpisanej umowy o współpracy strony zobowiązały się prowadzić
konsultacje w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa cywilnego, brać
udziału w konferencjach naukowych, imprezach, dotyczących tematów określonych
w Memorandum.
Sygnatariusze Memorandum, zobowiązali się również do stałej wymiany doświadczeń,
konsultacji w zakresie działań podejmowanych przez partnerskie służby w temacie szeroko
rozumianego ładu i porządku.
Ponadto, strona polska zobowiązała się do pomocy stronie ukraińskiej w nawiązywania
współpracy z innymi strażami miejskimi i instytucjami ochrony porządku publicznego
w Polsce.
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SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO

Od 9 lutego 2015 r. rozpoczęto testowanie Systemu Monitoringu. Oficjalnie Monitoring
rozpoczął działanie 5 marca br. Monitoring funkcjonuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
i objął swym zasięgiem ul. Piotrkowską, na wysokości od pl. Wolności do nr 152 wraz
z przecznicami (I etap Monitoringu) .

Etap I – obejmuje uruchomienie monitoringu na ul. Piotrkowskiej, na odcinku od
pl. Wolności do nr 152 wraz z przeczeniami. W ramach realizacji tego etapu przewidzianych
jest uruchomienie 22 punktów kamerowych, w których zainstalowane zostaną 89 kamery.
Powstaną 4 punkty oglądowe, zlokalizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji, w Straży
Miejskiej oraz w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wybudowana w tym etapie
infrastruktura techniczna, pozwoli na dalszą rozbudowę systemu w kolejnych etapach bez
konieczności wymiany elementów głównych rozwiązania.
PLANOWANE REZULTATY


spadek liczby wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,



poprawa szeroko rozumianego ładu i porządku w rejonie ul. Piotrkowskiej (kontrola:
ruchu pieszych, wjazdów na ul. Piotrkowską bez zezwolenia, nieprawidłowego
parkowania itp.), szybkie reagowanie na zdarzenia typu: wybryki chuligańskie, czyny
nieobyczajne, spożywania alkoholu, czuwanie nad stanem sanitarno – porządkowym,
itd.,



spadek liczby aktów wandalizmu w monitorowanych rejonach,



poprawa wizerunku Miasta,



aktywne wspomaganie pracy służb porządkowych i skuteczność w egzekwowaniu
zasad wzajemnego współżycia,



wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

II połowa 2015 roku to dalsze prace Straży Miejskiej, związane z realizacją II etapu
budowy Monitoringu Miejskiego w Łodzi tj. przejęcia infrastruktury światłowodowej od
Policji

i wdrożenia do Systemu 17 punktów kamerowych, które wchodziły w skład

monitoringu policyjnego „Comand & Control”.
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Zakończenie wdrożenia II etapu budowy Monitoringu Miejskiego planowane jest na koniec
lutego 2016 r.
WDROŻENIE II ETAPU SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO OBEJMUJE:
1. Przekazanie Miastu na własność infrastruktury oraz sieci światłowodowej będącej
własnością Policji, wykorzystywanej na potrzeby obecnego systemu monitoringu.
2. Utworzenie i włącznie do systemu 17 punktów wykorzystywanych dotychczas przez KMP.
Standardowo w skład jednego punktu kamerowego zaplanowano montaż 4 kamer
statycznych i 1 obrotowej, czyli łącznie dodatkowo 85 kamer możliwych do wykorzystania na
stanowiskach oglądowych.
PLANOWANE REZULTATY:


W

17

nowych

punktach

kamerowych

Systemu

Monitoringu

Miejskiego

zainstalowanych zostanie 85 kamer. W obszarze objętym działaniem kamer znaleźć
się mają urzędy państwowe, instytucje samorządowe, banki, obiekty kultu religijnego
oraz zabytkowe poddawane procesowi rewitalizacji, szlaki komunikacyjne, miejsca,
których charakter powoduje skupianie się dużych grup ludzi - Mieszkańców Miasta.
Punkty kamerowe wytypowane zostały przez Policję w związku ze zdarzeniami
o charakterze kryminalnym takim jak rozboje, bójki, kradzieże mienia, niszczenie
mienia, handel narkotykami i dopalaczami, nielegalny handel alkoholem. Obiekty
położone w ścisłym Centrum, stanowiące zwartą zabudowę narażone są na
powstawanie pożarów. Miejsca te narażone są również na zdarzenia o charakterze
terrorystycznym.


sprawny System Monitoringu Miejskiego ma zapobiegać powyższym zjawiskom
i służyć w sprawnym zarządzaniu działaniami ratunkowymi, ewakuacyjnymi,
usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych na obszarze objętym jego działaniem.



w ramach rozbudowy Systemu planowane jest podłączenie do stacji meteo
i przechwytywanie wiadomości o zamieciach, deszczach, nawałnicach i innych
gwałtownych zjawiskach atmosferycznych.
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VII. EVENTY Z NASZYM UDZIAŁEM
XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

125 wolontariuszy
zebrano kwotę 84.145,45 zł.

W dniu 11 stycznia 2015 r. Straż Miejska w Łodzi wzięła udział w kolejnym, XXIII finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy tradycyjnie dla najmłodszych,
ale także po raz trzeci z rzędu dla seniorów. Sekcja Konna Straży Miejskiej wzięła udział
w Wielkiej Szarży ulicą Piotrkowską. Zorganizowaliśmy także wiele ciekawych aukcji
internetowych, między innymi do wylicytowana był fotoradar Straży Miejskiej.

Ponadto, pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi
w ramach finału WOŚP kwestowali SP nr 64 ul. Anczyca 6, ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP

34 przy ul. Ćwiklińskiej 9, gdzie zorganizowali pokaz umiejętności psa do wyszukiwania
zapachów narkotyków oraz przeprowadzili konkursy dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy
o bezpieczeństwie.
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XXIV ROCZNICA POWSTANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Z okazji XXIV rocznicy powstania Straży Miejskiej w Łodzi zorganizowaliśmy akcję
oddawania krwi przez pracowników Straży Miejskiej w Łodzi dla wszystkich potrzebujących
Mieszkańców naszego Miasta. Przed naszą siedzibą mieszczącą się w Łodzi przy
ul. Kilińskiego 81 został uruchomiony mobilny punkt poboru krwi.
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OBCHODY 592 ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH ŁODZI
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OBCHODY 75 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA
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FESTIWAL ŚWIATŁA
Festiwal Światła 2015 odbywał się w weekend 9 - 11 października. Pokazy świateł
miały miejsce nie tylko na ul. Piotrkowskiej. Projekcje były dostępne także m.in. na ulicach
Tuwima, Sienkiewicza, Traugutta oraz Moniuszki, a także na terenie odnowionej Elektrowni
EC1.

OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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MIKOŁAJKOWY PATROL STRAŻY MIEJSKIEJ

W Wigilię Łódzka Straż Miejska uruchomiła
mikołajowy

patrol.

Wraz

z

dwiema

strażniczkami, kierowców kontrolował św.
Mikołaj. Oprócz mandatów lub pouczeń
kierowcy otrzymywali też świąteczną kartkę
z przypomnieniem

o

konieczności

przestrzegania przepisów również w święta.

KURS SAMOOBRONY DLA PRACOWNIKÓW MOPS W ŁODZI
Straż Miejska w Łodzi zorganizowała kurs samoobrony dla pracowników MOPS. Kurs
zorganizowano w związku z narażeniem na ataki osób agresywnych w miejscu pracy. Stąd
konieczność specjalistycznego programu nauczania technik samoobrony i obezwładniania
osób. Zdobyte umiejętności pracownicy MOPS będą mogli wykorzystać w obronie
koniecznej, podczas bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, a także w celu odparcia
ataku napastnika na osoby postronne. Program kursu został opracowany przez instruktorów
Straży Miejskiej w Łodzi. Słuchacze zostaną zapoznani z aspektami prawnymi dotyczącymi
samoobrony, zapoznają się z zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia, nauczą się
praktycznych sposobów odpierania ataku. Na zakończenie kursu zostaną przeprowadzone
zajęcia warsztatowe w naturalnym środowisku pracy, na których zostaną zainscenizowane
zdarzenia mogące mieć miejsce w rzeczywistości. Kurs rozpoczął się w dniu 16.03.2015 roku
i trwał 3 miesiące.
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PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI
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My również dziękujemy….
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