
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

ZEGAR OPERACYJNY 
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WYJAZDY RATOWNICZE:  

 

INTERWENCJA  

CO 57 MINUT  

 

DO POŻARU 

CO 3 GODZINY 9 MINUT 

DO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

CO 1 GODZINĘ 35 MINUT 
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Szanowni Państwo 

Prezentujemy Państwu kolejne opracowanie pt.: „Informacja o stanie 

bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Obszerna treść 

publikacji świadczy o realizacji wielu istotnych i ważnych zadań w różnych dziedzi-

nach ochrony przeciwpożarowej. 

W „Informacji” przedstawiono materiał faktograficzny dotyczący dzia-

łań ratowniczych, kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych i logistycznych.     

Ukazano współdziałanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

z różnymi instytucjami i jednostkami w szczególności w ramach Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. 

Podsumowanie dokonań minionego roku to doskonała okazja, aby     

podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych za zaangażowanie, skuteczne wykonywanie zadań, oraz pełną poświęcenia 

służbę.  

Szczególne słowa podziękowania składam Pani Prezydent Miasta Łodzi 

oraz Radzie Miejskiej za ogromne wsparcie finansowe, udzielone naszej komendzie 

przez władze samorządowe. Otrzymana pomoc miała bezpośredni wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa pożarowego naszego miasta oraz jego mieszkańców. 

Dziękuję wszystkim, którzy  niezmiennie od  lat  wspierają naszą dzia-

łalność, bez Waszej pomocy nie byłoby dzisiejszego nowoczesnego oblicza łódzkiej 

straży pożarnej. 

Jestem przekonany, że prezentowany materiał umożliwi Państwu       

poznanie szerokiego spektrum działalności naszej formacji. 

 

Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

 

 

st. bryg. Andrzej Wyciszkiewicz 
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I. Informacja o stanie przestrzegania przepisów ochrony przeciw-

pożarowej oraz występujących zagrożeniach na terenie miasta 

Łodzi. 

1. Działalność kontrolno-rozpoznawcza. 

W ramach rozpoznawania zagrożeń Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy prze-

prowadził ogółem 548 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach na terenie miasta 

Łodzi. 

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w latach 2013–2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą ilość kontroli – 261 przeprowadzono w obiektach użyteczności pu-

blicznej, podczas których stwierdzono 587 nieprawidłowości, w tym 71 mogących spowo-

dować zagrożenie życia ludzi. Stwierdzając naruszenie przepisów przeciwpożarowych wy-

dano 52 decyzje administracyjne. Dokonano 13 kontroli budynków szpitali, w których 

stwierdzono 39 nieprawidłowości, w tym 4 stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

W obiektach produkcyjnych przeprowadzono 127 kontroli, w wyniku, których stwierdzono 

259 usterek oraz wydano 23 decyzje administracyjne. 

W budynkach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, bursy, domy studenc-

kie i domy pomocy społecznej dokonano 36 czynności kontrolno – rozpoznawczych, co było 

podyktowane między innymi koniecznością wyegzekwowania wysokich wymagań w zakre-

sie warunków budowlanych oraz obowiązku podłączenia instalacji sygnalizacji pożaru 

do monitoringu pożarowego.  
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Kontrole budynków mieszkalnych wynikały z dużej ilości interwencji prowadzo-

nych przez jednostki PSP, dlatego w tej grupie obiektów przeprowadzono 124 kontrole, 

stwierdzając łącznie 209 nieprawidłowości. Ponadto przedstawiciele jednostek ratowniczo – 

gaśniczych przy współudziale zarządców nieruchomości prowadzili przeglądy z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej budynków stanowiących zasoby starej zabudowy mieszkaniowej 

na terenie Łodzi. Ilość wykonanych przeglądów wykonanych przez JRG – 302. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości to: 

- ograniczona możliwość użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego (parkujące 

samochody, drzewa, przewody elektryczne), 

- utrudniony dojazd do budynku, zbyt wąski przejazd na podwórza (dziedzińce), 

- brak lub niedostateczne oznakowanie głównego, przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu oraz zaworu głównego instalacji gazowej, utrudniony dostęp, 

- drewniane lub częściowo drewniane klatki schodowe, drewniane schody, stropy 

i poddasza, zwężenia korytarzy, 

- składowanie materiałów palnych w piwnicach, na strychach, korytarzach, na klatkach 

schodowych. 

W 2015 roku dokonano 283 odbiorów budynków nowo wybudowanych lub adap-

towanych, w tym 121 obiektów użyteczności publicznej, 11 zamieszkania zbiorowego, 

67 budynków mieszkalnych i 84 obiekty magazynowo-produkcyjne, zajmując stanowisko 

w związku z zamiarem przystąpienia do ich użytkowania. Wydano 154 stanowiska 

o sprzeciwach lub zastrzeżeniach do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, przekazu-

jąc sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podczas czynności odbioro-

wych stwierdzono szereg elementów niezgodności wykonania obiektów z projektami bu-

dowlanymi. 

Łącznie w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 1148 nie-

prawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w tym dotyczące: 

-  stanu instalacji użytkowych -  108 

-  stanu dróg pożarowych i ich oznakowania -  17 

-  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego -  26 

-  warunków ewakuacji w zakresie zagrożenia życia -  127 

-  wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice -  115 

-  magazynowania i przetwarzania materiałów -  20 

-  innych -  735 

 

W stosunku do osób i podmiotów gospodarczych naruszających w sposób rażący 

przepisy przeciwpożarowe oraz tych, którzy nie wywiązali się w terminach z obowiązków 

określonych w decyzjach administracyjnych, wystosowano w postępowaniu egzekucyjnym 

3 upomnienia i grzywnę w celu przymuszenia. 



 7 

 

Liczba skontrolowanych obiektów w latach 2013 - 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

W roku 2015 Komenda Miejska PSP w Łodzi wydała łącznie 108 opinii w zakre-

sie stanu bezpieczeństwa pożarowego, w tym m.in.: 72 opinie dotyczące organizowanych 

imprez masowych, 4 opinie w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych przez pla-

cówki dydaktyczne, 14 opinii dotyczących przedszkoli i żłobków oraz 18 opinii dotyczących 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci. W 78 przypadkach zajęto stanowisko w związku 

z wpływającymi skargami i zapytaniami mieszkańców, zarządców budynków itp. dotyczą-

cymi interpretacji przepisów przeciwpożarowych w stosunku do obiektów istniejących. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia 

na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz wymagań 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 

oraz sposobu ich działania, przeprowadzono 25 kontroli przedszkoli i punktów przedszkol-

nych, celem wydania opinii o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa. Przeprowadzone czyn-

ności wykazały nie najlepszy stan warunków ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowej 

grupie obiektów, co skutkowało wydaniem 4 opinii negatywnych i 4 opinii z uwagami.  
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W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano 107 

decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie wykazanych usterek w wyznaczonym 

terminie. Dotyczyły one następujących grup obiektów: 

- Użyteczności publicznej - 52 decyzje 

- Zamieszkania zbiorowego -   7 decyzji 

- Budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 25 decyzji 

- Produkcyjnych i magazynowych - 23 decyzje 

 

 
Postępowanie administracyjne w wyniku przeprowadzonych kontroli  

w latach 2013–2015 
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względem możliwości wystąpienia zagrożeń na podstawie prowadzonych lustracji i kontroli. 

W ramach uzgodnienia, szczegółowo analizowana jest m.in. zgodność merytoryczna przed-

kładanych instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierp-

nia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. W zakresie opinio-

wania obiektów pod kątem możliwości przeprowadzenia imprezy masowej, wydano 4 opinie 

dotyczące warunków bezpieczeństwa na stadionach, halach sportowych i obiektach wysta-

wienniczych.  
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Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej 257 podmiotów zo-

bowiązanych jest do połączenia z funkcjonującym na terenie miasta monitoringiem pożaro-

wym. Do systemu monitoringu pożarowego nadzorowanego przez KM PSP w Łodzi podłą-

czono 258 obiektów zobligowanych prawem oraz 105 obiektów niezobligowanych. Łącznie 

do systemu podłączono 351 obiektów. W 2015 r. podłączono kolejne 14 obiektów, których 

właściciele lub zarządcy podpisali umowy z operatorami.  

Na mocy przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych 113 budyn-

ków zobowiązanych jest do posiadania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), od-

powiadającego standardom unijnym zgodnie z normą PN-EN 60849:2001. W urządzenia te 

zostało wyposażone łącznie 55 obiektów.  

Realizując zadania wynikające z ustawy – prawo ochrony środowiska, przepro-

wadzono kontrole w zakładzie dużego ryzyka - AmeriGas Polska Sp. z o.o. i zakładach 

zwiększonego ryzyka Linde Gaz Sp. z o.o., Chłodnia Łódź S.A., Elektrociepłownia EC 3 

pod kątem zapobiegania wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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2. Statystyka zdarzeń. 

W 2015 roku liczba podejmowanych interwencji przez jednostki straży pożarnej 

osiągnęła ilość 9185. W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 471 

interwencji. 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Łodzi na terenie miasta w latach 2011 - 2015 przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Działania ratowniczo - gaśnicze ogółem w latach 2011 – 2015 

Ilość 
zdarzeń 
ogółem 

ROK 

2011 2012 2013 2014 2015 

7594 7933 8675 8714 9185 

 

Działania ratownicze według zdarzeń w latach 2011 – 2015 

Rodzaj  
zdarzenia: 

ROK 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pożary 3321 3200 2380 2461 2781 

MZ 3925 4088 5163 5215 5482 

AF 348 645 1132 1038 922 
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W roku 2015 zastępy ratowniczo - gaśnicze KM PSP w Łodzi wyjeżdżały do 

zdarzeń średnio 25 razy w ciągu doby. Zdarzały się również dni, kiedy niekorzystne warunki 

atmosferyczne oraz inne przyczyny wpływały na wzrost ilości prowadzonych działań. 

Ogólna liczba interwencji podjętych przez jednostki PSP w stosunku do roku 

2014 wzrosła w pożarach i innych miejscowych zagrożeniach, nastąpił natomiast spadek 

liczby alarmów fałszywych.  

Zestawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania pożarów obrazuje 

poniższy wykres. Można stwierdzić, iż w porównaniu z rokiem poprzednim większość 

z nich utrzymywało się na tym samym poziomie wykazując minimalne wahania w poszcze-

gólnych grupach. Największy wzrost nastąpił w grupie „Nieostrożność osób dorosłych przy 

posługiwaniu się ogniem otwartym”, gdzie przyczyną była często niefrasobliwość oraz brak 

nadzoru przy posługiwaniu się ogniem. 

Tabela przyczyn powstania pożarów w latach 2014-2015 

 

Przyczyny 
ROK 

2014 2015 

Nieostrożność osób dorosłych z ogniem otwartym (NOD) 1682 2111 

Podpalenia 100 110 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieprawidłowa eksploatacja 139 150 

Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 94 77 

Nieostrożność nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym (NON) 16 19 

Wady środków transportu oraz nieprawidłowa ich eksploatacja 104 88 

Pozostałe przyczyny 326 226 

OGÓŁEM: 2461 2781 
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Największy wzrost ilości zdarzeń w 2015 r. odnotowano w miejscowych zagro-

żeniach w grupie. gdzie ich przyczyną były silne wiatry. 

Przyczyny powstania miejscowych zagrożeń (MZ) 

Rodzaje MZ 
ROK 

2014 2015 

Silne wiatry 481 761 

Opady atmosferyczne 53 20 

Wady środków transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja 225 255 

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 692 630 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 231 216 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych 85 90 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 54 63 

Pozostałe 3394 3447 

Ogółem : 5215 5482 
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Na znaczący spadek ilości rannych, poszkodowanych w różnego rodzaju zdarze-

niach, w których interweniowały JRG w 2015 r. wpływ miała zmiana sposobu ewidencji 

osób poszkodowanych. Zmienione zostały kryteria na podstawie, których osoby poszkodo-

wane ewidencjonowane były jako ranni PSP. 

 

Wypadki z ludźmi w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 

Rodzaj zdarzenia 

Ofiary śmiertelne Ranni 

rok rok 

2014 2015 2014 2015 

pożary 13 17 205 156 

w tym dzieci 0 0 32 11 

mz 178 173 1476 506 

w tym dzieci 0 1 85 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja sieci jednostek ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta Łodzi 

pozwala na szybką interwencję i doraźną pomoc w każdym przypadku. Nie zawsze jednak 

dysponowane siły i środki jednej JRG wystarczają do całkowitej likwidacji zagrożenia. 

Powyższe zestawienie obrazuje ilość wyjazdów poszczególnych jednostek do ilości 

przeprowadzonych w roku 2015 interwencji. 
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Wyjazdowość Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych KM PSP w Łodzi: 

JRG Nr 
Pożary 

Miejscowe  

Zagrożenia 
Alarm Fałszywe Ogółem 

Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów 

1 328 520 654 801 69 150 1051 1471 

2 315 605 682 736 130 160 1127 1501 

3 325 425 665 710 258 302 1248 1437 

4 321 381 490 580 60 68 871 1029 

5 430 514 514 570 131 155 1075 1239 

6 102 123 330 342 29 35 461 500 

7 167 241 492 557 48 65 707 863 

8 235 260 588 580 97 103 920 943 

9 146 172 364 395 9 11 519 578 

10 184 267 353 412 43 46 580 725 

11 228 249 350 365 48 50 626 664 

Razem 2781 3757 5482 6048 922 1145 9185 10950 

 

3. Charakterystyczne działania ratowniczo – gaśnicze. 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi odnoto-

wano między innymi następujące charakterystyczne działania ratowniczo-gaśnicze opisane 

w dalszej części informacji. 

 09.03.2015 r. – wybuch gazu w bloku na ul. Brackiej 29; 

Do wybuchu doszło na drugim piętrze  

IV-piętrowego budynku. Siła eksplozji była na tyle 

duża, że wyrwane zostały okna oraz zniszczeniu 

uległy ściany pomiędzy trzema lokalami, a także 

uszkodzone zostały budynki sąsiednie. Na miejsce 

skierowano specjalistyczną grupę poszukiwawczo - 

ratowniczą z psami w celu przeszukania gruzowiska 

pod kątem ewentualnych zasypanych osób. Psy ra-

townicze nie oznaczyły żadnego miejsca. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, 

które zespoły pogotowia przewiozły do szpitali na terenie miasta. Na miejscu było 13 zastę-

pów straży pożarnej, a działania trwały ponad 6 godzin. Strażacy musieli zabezpieczyć kon-

strukcję budynku za pomocą stempli drewnianych. Z użytkowania wyłączono 10 lokali 

mieszkalnych.  
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 08.07.2015 r. – wybuch gazu przy ul. Lawendowej 9; 

Około godz. 15:20 doszło do wybuchu gazu 

w budynku mieszkalnym przy ul. Lawendowej 9 

w Łodzi. Siła eksplozji była na tyle duża, że cał-

kowitemu zniszczeniu uległa połowa budynku. 

W środku nie było lokatorów. W celu dokładnego 

przeszukania gruzowiska na miejsce zadyspono-

wano specjalistyczną grupę z psami. Nie ujaw-

niono, żadnych osób poszkodowanych. W miesz-

kaniu zainstalowana była kuchnia gazowa zasila-

na z butli mieszaniną gazów propan-butan. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia było roz-

szczelnienie się instalacji gazowej. Działania trwały ponad 4 godziny, a udział w nich brało 

41 strażaków PSP i OSP. 

 27.07.2015 r. – pożar hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Dąbrow-

skiego 225/243; 

W dniu 27.07.2015 r. w Łodzi przy 

ul. Dąbrowskiego 225/243 miał miejsce pożar 

hali produkcyjno-magazynowej. Zgłoszenie 

o zdarzeniu wpłynęło do Stanowiska Kierowa-

nia Komendanta Miejskiego Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Łodzi około godziny 9:24. 

Przyczyną pożaru hali produkcyjno-

magazynowej z częścią biurową o łącznej po-

wierzchni 6700 m kw. mogło być prawdopo-

dobnie zaprószenie ognia w części magazynowej. Wszyscy pracownicy Zakładu Coko Werk 

sp. z o.o. ewakuowali się z zagrożonego obiektu przed przybyciem pierwszych zastępów 

straży pożarnej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z terenu miasta oraz sąsied-

nich powiatów. W działaniach ratowniczo-gaśniczych wzięło udział 35 zastępów z jednostek 

ochrony przeciwpożarowej, w tym 33 jednostki i 

ponad 80 strażaków z PSP. Działania zastępów 

straży pożarnej wspomagały: policja, pogotowie 

gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, Po-

wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 

Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska w Łodzi. Na miejsce zdarzenia zadys-

ponowano również zastęp ratownictwa che-

micznego z JRG 4 KM PSP w Łodzi z urządzeniem pomiarowym „DEFENDER” oraz sa-

mochód rozpoznania z obsadą z WIOŚ, w celu bieżącego monitorowania chmury gazów 
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i dymów spalinowych powstałych w wyniku pożaru. Służby działały niezależnie, prowadząc 

rozpoznanie w trzech niezależnych punktach pomiarowych w okolicy bliższej i dalszej od 

miejsca zdarzenia. WIOŚ prowadził pomiary na 20 różnych substancji niebezpiecznych, 

mogących powstać w wyniku spalania tworzyw sztucznych i lakierów. Urządzenia zdalnej 

detekcji nie wykazały zagrożenia. 

Hala produkcyjno-magazynowa uległa całkowitemu spaleniu wraz z wyposażeniem, a straty 

oszacowano na ok. 120 mln złotych. 

 31.08.2015 r. – pożar drewnianego kościoła w Mileszkach; 

W dniu 31 sierpnia 2015 r. doszło do pożaru 

zabytkowego kościoła przy ul. Pomorskiej 445. 

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska 

Kierowania Komendanta Miejskiego około 4:00.  

Sygnał pochodził z instalacji wykrywania po-

żaru, która znajdowała się w obiekcie. Na miejsce 

natychmiast skierowane zostały zastępy z najbliż-

szej jednostki. Po dojeździe  na miejsce zdarzenia 

zastano wydobywający się dym przez otwory 

z dwóch wież oraz w dolnej części kalenicy. 

Ogniem objęta była ściana boczna budynku. Podjęte zostały próby wprowadzenia strażaków 

do środka obiektu oraz na poddasze. Jednak ze względu na szybki rozwój pożaru kierujący 

działaniami zmuszony był podjąć decyzję o wycofaniu ratowników z wnętrza kościoła. Ze 

względu na brak możliwości dotarcia do ogni-

ska pożaru kierujący działaniem ratowniczym 

podjął decyzje o ewakuacji mienia znajdującego 

się w świątyni. Równolegle prowadzone były 

 również działania w obronie, mające na celu 

ochronę drewnianej dzwonnicy oraz budynków 

w obrębie kościoła. Na miejscu działania pro-

wadziło 17 zastępów straży pożarnej przez po-

nad 4 godziny. 
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 23.11.2015 r. – zawalenie się części kamienicy w centrum Łodzi; 

W dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 14:21 do Sta-

nowiska Kierowania KM PSP w Łodzi wpłynęło 

zgłoszenie o zawaleniu się części kamienicy przy 

ul. Sienkiewicza 47. Na miejsce zostały zadyspo-

nowane zastępy PSP, w tym również SGPR Łódź 

oraz OSP GRS Łódź-Jędrzejów. Po przybyciu na 

miejsce zdarzenia zastano częściowo uszkodzoną 

i zawaloną ścianę kamienicy, która groziła dal-

szym zawaleniem. Działania PSP polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osób znajdujących się w budynku (łącznie 5 

osób) oraz sprawdzeniu, czy pod zawaliskiem 

nie znajdują się ludzie. Przybyłe na miejsce zda-

rzenia służby: pogotowie energetyczne, gazowe  

i wodociągowe odłączyły budynek od dopływu 

mediów. Pomimo uzyskanych informacji  

o braku innych osób mogących przebywać  

w zagrożonym zawaleniem budynku przystą-

piono do standardowych czynności poszuki-

wawczych prowadzonych podczas katastrof 

budowlanych. W tym celu z wykorzystaniem psów gruzowiskowych, przeszkolonych do 

poszukiwania osób zasypanych oraz urządzeń pomiarowych i lokalizacyjnych sprawdzone 

zostało gruzowisko. Wszystkie metody poszukiwawcze nie potwierdziły osób poszkodowa-

nych pod gruzami, ani w dalszej nieuszkodzonej części budynku. W związku ze złym sta-

nem technicznym budynku oraz dużym ryzykiem dalszego zawalenia się pozostałej części 

budynku nie wprowadzono ratowników do działań w strefie zagrożenia w celu ręcznego 

odgruzowania zawalonej części budynku. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-

dowlanego budynek wycofano z eksploatacji.  Na miejscu pracowało 19 zastępów straży 

pożarnej – 66 funkcjonariuszy. Działania trwały łącznie 3 godziny. 
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II. Przygotowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Łodzi do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. 

4. Organizacyjne i operacyjne przygotowania terenu działania  

Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. 

Komenda Miejska PSP w Łodzi jest podstawową jednostką organizacyjną Pań-

stwowej Straży Pożarnej. Do jej głównych zadań należy rozpoznawanie zagrożeń pożaro-

wych i innych miejscowych zagrożeń oraz organizacja i prowadzenie działań ratowniczych 

na terenie miasta.  

Obszar miasta podzielono umownie na 11 części i każdą z nich przydzielono do 

ochrony poszczególnym jednostkom ratowniczo-gaśniczym. Określono w ten sposób ich 

teren działania zapewniający najbardziej optymalne zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Wykaz jednostek ratowniczo-gaśniczych 

Lp. JRG Adres 

1 JRG Nr 1 Łódź, ul. Zgierska 47 

2 JRG Nr 2 Łódź, ul. Legionów 4 

3 JRG Nr 3 Łódź, ul. Wólczańska 111/113 

4 JRG Nr 4 Łódź, ul. Wedmanowej 1/3 

5 JRG Nr 5 Łódź, ul. Przybyszewskiego 60a 

6 JRG Nr 6 Łódź, ul. Rudzka 58/60 

7 JRG Nr 7 Łódź, ul. Strażacka 1/3 

8 JRG Nr 8 Łódź, ul. Tamka 10 

9 JRG Nr 9 Łódź, ul. Czołgistów 66 

10 JRG Nr 10 Łódź, ul. Pojezierska 92 

11 JRG Nr 11 Łódź, ul. Retkińska 129 

 

 

W oparciu o siły i środki KM PSP w Łodzi powołane są następujące  

grupy specjalistyczne: 

 grupa ratownictwa wysokościowego,  

 grupa ratownictwa wodno-nurkowego,  

 grupa poszukiwawczo-ratownicza, 

 grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 

 grupa ratownictwa technicznego. 
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5. Kadra Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. 

Limit zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

zgodnie z regulaminem organizacyjnym wynosi 695 etatów funkcjonariuszy i 13 etatów cy-

wilnych.  

Zatrudnienie strażaków w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi z podziałem 

na korpusy w latach 2011-2015 

ROK 
Limit  

zatrudnienia 

Stan zatrudnienia wg stanu na dzień 31 grudnia 

oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy Razem 

2011 695 95 148 299 153 695 

2012 695 99 146 292 158 695 

2013 695 105 139 319 129 692 

2014 695 106 148 332 107 693 

2015 695 110 156 361 60 687 

 

 

Podstawowe parametry struktury zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP 

w Łodzi obejmujące zatrudnienie strażaków według: 

 korpusów służbowych, 

 wykształcenia ogólnego, 

 stażu służby, 

 wysługi emerytalnej, 

obrazują wykresy opracowane na podstawie danych o stanie zatrudnienia na dzień 

31 grudnia 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura zatrudnienia według korpusów

60; 9%

156; 23%

110; 16%

361; 52%

Szeregowcy

Podoficerowie

Aspiranci

Oficerowie
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Wykształcenie ogólne strażaków

200; 29%

470; 69%

17; 2%

Wyższe

Średnie

Zawodowe

Podział ze względu na staż służby strażaków

221; 32%

201; 29%

116; 17%

149; 22%

do 5 lat

6-10 lat

11-15 lat

16-30 lat

Podział ze względu na wysługę emerytalną strażaków

151; 22%

113; 16%

242; 35%

4; 1%

177; 26%

do 5 lat

6-10 lat

11-15 lat

16-30 lat

31 i powyżej
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W 2015 roku 66 osób podniosło swoje kwalifikacje ogólne w zakresie wykształcenia pożar-

niczego. Szczegółowe dane liczbowe określa tabela. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Lp. Nazwa kursu / szkolenia Ilość osób 

1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak  11 

2. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej  46 

3. Przemienne Zaoczne Studium Aspirantów 8 

4. Niestacjonarne Studia I-ego stopnia dla funkcjonariuszy PSP 1 

 

 

 

6. Realizacja ćwiczeń i szkoleń doskonalących. 

Istotnym elementem doskonalenia zawodowego w 2015 r. były ćwiczenia obiek-

towe prowadzone przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Łodzi we własnych 

sektorach operacyjnych. Przeprowadzono także ćwiczenia z jednoczesnym udziałem kilku 

Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, między innymi: 

- przeprowadzono zajęcia dla wszystkich funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi w zakresie 

ćwiczeń w komorze dymowej; 

- ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania Komendy Miejskiej PSP 

w Łodzi na terenie Zajezdni Tramwajowej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-

nego przy ul. Telefonicznej 6 w Łodzi, 

w których udział wzięły wszystkie jednostki: 

OSP z terenu działania KM PSP  

w Łodzi;   

- ćwiczenia w Miejskiej Arenie Kultury  

i sportu Sp. z o.o. przy Al. Bandurskiego  

7 w Łodzi– w ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki KM PSP w Łodzi: JRG 

Nr 3; JRG Nr 9, JRG Nr ; 

- w miesiącach maju i czerwcu 2015 roku od-

były się ćwiczenia grupy ratownictwa wyso-

kościowego. Członkowie grupy doskonalili 

techniki ewakuacji osób poszkodowanych 

z kolei liniowej oraz Elektrowni Wiatro-

wych. Ćwiczenia odbyły się na terenie Góry 

Kamieńsk; 
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- w dniu 23 września 2015r. na terenie Atlas Areny odbyła się „Wystawa Sprzętu Ra-

townictwa Wysokościowego i Ochrony Pracy na Wysokości”, która była imprezą 

współtowarzyszącą do obchodów 35 – lecia Ratownictwa Wysokościowego w Pań-

stwowej Straży Pożarnej, w ramach którego odbyły się: Ogólnopolski Zawody Grup 

Ratownictwa Wysokościowego, Sympozjum na temat „Ratownictwa wysokościowego 

na Elektrowniach Wiatrowych w Polsce”, Konferencja na temat „Bezpiecznej pracy na 

wysokości i ewakuacji na obiektach elektrowni wiatrowych”.  

- 18 września 2015 roku SGRCHEM-EKO 

"ŁÓDŹ" wzięła udział w wojewódzkich ćwi-

czeniach COO w Bazie Paliw w Koluszkach. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar jednego ze 

zbiorników z paliwem oraz wyciek z cysterny 

znajdującej się na stanowisku załadowczym.  

Zadaniem grupy ratownictwa chemicznego 

było zabezpieczenie wycieku benzyny, 

uszczelnienie oraz usunięcie cieczy która wyciekła.  Grupa realizowała zadanie w 13 

osobowym składzie wsparta zastępami Kompanii Gaśniczej przeprowadzając stały 

monitoring strefy wycieku znajdujący się w sąsiedztwie pożaru zbiornika. 

- w związku z podpisaniem umowy cywilnoprawnej z firmą "Pomoc Drogowa i Parking 

Strzeżony - Przemysław Boczkiewicz" w zakresie udostępniania obsługi i sprzętu spe-

cjalistycznego do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego w dniach 

16-18.06.2015 r. przeprowadzono na terenie tej firmy w Ksawerowie ćwiczenia SGRT 

Łódź. Ćwiczenia miały na celu doprecyzowanie zasad współdziałanie przy działaniach 

ratowniczych oraz zapoznanie się członków grupy z możliwościami sprzętu posiada-

nego przez firmę: 6 dźwigami o udźwigu od 10 do 250 t, 5 pojazdami z lawetą i wy-

ciągarką, pojazdem do holowania autobusów i tirów i zestawem niskopodwoziowym. 

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 52 członków SGRT. 

- 26 czerwca 2015 r. na zbiorniku wodnym w miejscowo-

ści Kotliny (gmina Brójce) odbyły się ćwiczenia prak-

tyczne w ramach szkolenia doskonalącego dla straża-

ków JRG KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego i 

członków OSP z zakresu ratownictwa wodnego i me-

dycznego. W działania zaangażowano siły i środki Pań-

stwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożar-

nych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz 

z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi (SGRWN). Głów-

nym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości tak-

tycznych zastępów KSRG podczas działań związanych 

z ratownictwem wodnym, tj. ewakuacji osób z zatopio-

nego pojazdu, udzielania kwalifikowanej pierwszej po-
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mocy osobom poszkodowanym.   

- 18 czerwca 2015 r., na terenie byłych zakładów włókienniczych „Fabryka Endera” 

i akwenu wodnego w Moszczenicy (pow. piotrkowski), odbyły się ćwiczenia szczebla 

wojewódzkiego z zakresu poszukiwania osób 

znajdujących się pod gruzami zawalonych bu-

dynków i pod wodą. W działaniach udział 

wzięły siły i środki Państwowej Straży Pożar-

nej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

woj. łódzkiego, w tym: 

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-

Ratownicza „ŁÓDŹ” COO ŁBO, Specjali-

styczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego 

„ŁÓDŹ” COO ŁBO, Specjalistyczna Grupa 

Ratownictwa Wodno – Nurkowego 

„PIOTRKÓW” COO ŁBO, Pluton Specjalny 

„ŁÓDŹ” WOO ŁBO. 

Z jednostkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego współdziałały siły i środki Policji 

oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. 

Głównym celem ćwiczeń było: 

sprawdzenie możliwości taktycznych podmio-

tów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

w tym pododdziałów Centralnego Odwodu 

Operacyjnego i Wojewódzkiego Odwodu Ope-

racyjnego Państwowej Straży Pożarnej, pod-

czas działań związanych z poszukiwaniami 

osób znajdujących się pod gruzami zawalonych 

budynków i pod wodą, ewakuacji osób z wyso-

kich budynków i zagłębień oraz udzielanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom po-

szkodowanym. 

- 26 kwietnia 2015r. do Nepalu wyleciała polska 

ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Pań-

stwowej Straży Pożarnej HUSAR Poland. 

W skład grupy wchodzi 81 strażaków Pań-

stwowej Straży Pożarnej - 32 z Warszawy, 22 z 

Gdańska, 15 z Nowego Sącza, 1 z Poznania, 5 

z Komendy Głównej PSP w grupie jest także 6 

strażaków z Łodzi. Ze strażakami poleciało 12 
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psów ratowniczych. 
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7. Sport i wychowanie fizyczne.  

W minionym roku funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Łodzi brali udział w różnych imprezach sportowych o zasięgu miejskim, woje-

wódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 

Zawody miejskie 

Miejskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP 

W dniach 25 - 26 marca 2015 r. 

w hali sportowej Chojeńskiego Klubu Spor-

towego odbyły się Miejskie Mistrzostwa 

w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP. 

W rywalizacji udział wzięło 12 drużyn - re-

prezentacje 11 JRG oraz drużyna Komendy 

Miejskiej PSP w Łodzi.  

 

 

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:   

1 miejsce – reprezentacja JRG 3 

2 miejsce – reprezentacja JRG 1 

3 miejsce – reprezentacja JRG 2 

4 miejsce – reprezentacja JRG 6 
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Zawody wojewódzkie 

XVII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce 

Nożnej 

W dniu 2 kwietnia 2015 r. w hali Miejskiego  odbyły się XVI Mistrzostwa Woje-

wództwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej 

Piłce Nożnej.  

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:   

1 miejsce – KM PSP Łódź 

2 miejsce – KM PSP Skierniewice 

3 miejsce – KM PSP Piotrków Tryb. 

 

 

XVI Mistrzostwa Strażaków PSP Województwa Łódzkiego w Piłce Siatkowej 

W dniu 6 listopada 2015 roku w hali spor-

towej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Rzeczycy odbyły się XVII Mistrzostwa Strażaków 

PSP Województwa Łódzkiego w Piłce Siatkowej. W 

wyniku zaciętej rywalizacji drużyna KM PSP w Ło-

dzi została mistrzem województwa łódzkiego.  

   

 

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:   

1 miejsce – KM PSP Łódź 

2 miejsce – KP PSP Zgierz 

3 miejsce -  KP PSP Bełchatów 
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XXXII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP  

w Tenisie Stołowym . 

W dniach 10-12 lutego 2015 r. w Bytomiu w wyniku rywalizacji reprezentacja 

 zajęła IV miejsce. W skład drużyny weszło trzech funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi: 

Klasyfikacja indywidualna zawodów:   

– Marek Stępień – JRG 10 

– Michał Kozak – JRG 9 

– Dawid Ostrowski – JRG 10 

Zawody ogólnopolskie oraz międzynarodowe KZPT Firefighter Combat Challen-

ge Łódź 2015  

W dniach 25-26 września 2015 r. na rynku Manufaktury odbyła się kolejna edycja 

zawodów KZPT Firefighter Combat Challenge Łódź. W tegorocznych zmaganiach wzięło 

udział ponad 120 zawodników. Przyjechali strażacy ze Słowenii, Litwy i Czech. Zawody 

rozgrywane były w pięciu kategoriach wiekowych, a także w formule indywidualnej, zespo-

łowej (tandemy 2 osobowe) i sztafetowej. Po raz kolejny impreza cieszyła się dużą popular-

nością dowodem, czego była znaczna ilość osób, które zgłosiły się do rywalizacji. W pierw-

szej kolejności odbyły się starty tandemów, następnie były starty indywidualne, a na końcu 

wystartowały sztafety. Oprócz mężczyzn w sportowych zmaganiach udział wzięły również 

panie, które pokazały wysoki poziom przygotowania sportowego. W trakcie trwania zawo-

dów sportowych przygotowano również atrakcje dla dzieci.   
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Zawody Grup Ratownictwa Wysokościowego ATLAS Arena 2015 

 

W dniu 23 września 2015 r. po raz kolejny w łódzkiej ATLAS Arenie odbyły się 

Zawody Grup Ratownictwa Wysokościowego 2015. W zmaganiach brali udział strażacy 

PSP z całego kraju oraz ratownicy GOPR. Ich zadaniem było pokonanie przygotowanego 

toru, którego elementami było między innymi wspinanie się po drabince SPELEO, pokony-

wanie trawersu oraz przepinanki.  

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Komendant Główny PSP gen. brygadier 

Wiesław Leśniakiewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

8. Zagadnienia kwatermistrzowskie. 

a. Baza lokalowa 

W zakresie działalności remontowej i modernizacyjnej obiektów brak środków finan-

sowych nie pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych prac remontowych, stąd rok 

2015 należy zaliczyć do podobnych jak lata poprzednie. Pomimo trudnej sytuacji finansowej 

udało się zrealizować kilka pilnych zadań i przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy. 

Biorąc pod uwagę prace wykonane przez strażaków, jak i  uzyskaną nieodpłatnie pomoc, 

wartość wykonanych remontów kształtuje się na poziomie ok. 150.000,00 zł. 

Do ważniejszych zadań wykonanych w bieżącym roku należy zaliczyć naprawę da-

chu budynku starej strażnicy JRG Nr 6 przy ul. Rudzkiej 58/60. Wykonano roboty dekar-

skie obejmujące demontaż starych oraz montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur 

spustowych, krycie papą termozgrzewalną, naprawa instalacji odgromowej. Podobny zakres 

robót wykonano na budynku magazynowym na terenie JRG Nr 5, w którym znajduje się 

magazyn główny komendy przy ul. Przybyszewskiego 60a. 

Znaczącym wydatkiem w utrzymaniu we właściwym stanie obiektów jest naprawa 

bram wyjazdowych z garaży. Brak bieżącej i systematycznej konserwacji bram panelowych 

powoduje szybsze zużycie elementów i częstsze awarie bram. W bieżącym roku naprawa 

bram wyniosła 23.245,47 zł. 

Należy zaznaczyć, że próby zatrzymania degradacji obiektów i poprawy warunków 

socjalnych w obiektach, mają miejsce w znacznej mierze, dzięki życzliwości i pomocy róż-

nych firm w postaci nieodpłatnie przekazywanych materiałów. Należy podkreślić, iż dużą 

część robót remontowych i modernizacyjnych, wykonano we własnym zakresie przy dużym 

zaangażowaniu załóg poszczególnych jednostek. Wartość tych prac w 2015 r. oszacowano 

na kwotę ponad 57.120,00 zł. 

Ważniejsze prace remontowe wykonane w celu powstrzymania degradacji budynków 

oraz poprawy warunków pełnienia służby przez firmy zewnętrzne oraz strażaków to: 

 Remont i malowanie pomieszczeń komendy: wymiana wykładzin podłogowych, re-

mont i malowanie czterech pokoi biurowych oraz zakup i wymiana mebli biurowych 

w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi: koszt materiałów – 23.541,20 zł w tym koszt 

mebli to 18.991,20 zł, (robocizna własna - ok. 4.200,00 zł).  

 Remont magazynu podręcznego, wykonanie stanowiska do myjki Karcher, wymiana 

baterii i oświetlenia łazienkowego w JRG Nr 1: koszt materiałów – 2.160,00 zł, (robo-

cizna własna – ok. 1.400,00 zł). 

 Naprawa kotłów gazowych i instalacji centralnego ogrzewania w JRG Nr 2 wykonana 

przez firmę zewnętrzną koszt – 4.000,00 zł. 

 Modernizacja pomieszczenia PA, malowanie szatni zmiany I, remont i malowanie po-

mieszczenia naprawczego w JRG Nr 3: koszt materiałów – 3.500,00 zł, (robocizna 

własna – ok. 1.900,00 zł). 
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 Remont i malowanie pomieszczenia dowódców zmian i sekretariatu, kompleksowy 

remont PA i sanitariatów na parterze strażnicy w JRG Nr 4: koszt materiałów – 

11.000,00 zł, (robocizna własna – ok. 9.200,00 zł). 

 Położenie tynków mozaikowych na piętrze budynku strażnicy w JRG Nr 5: koszt ma-

teriałów – 5.300,00 zł, (robocizna własna – ok. 4.700,00 zł). Remont dachu budynku 

magazynu głównego wykonany przez firmę zewnętrzną koszt – 9.500,00 zł. 

 Cyklinowanie i malowanie parkietu trzech pomieszczeń, malowanie pomieszczeń na 

piętrze, wymiana 5 szaf ubraniowych w szatni, pokrycie papą altany ogrodowej oraz 

pielęgnacja zieleni na terenie w JRG Nr 6: koszt materiałów – 6.000,00 zł, (robocizna 

własna – ok. 2.600,00 zł). Remont dachu budynku starej strażnicy wykonany przez 

firmę zewnętrzną koszt – 8.500,00 zł. 

 Wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, montaż słupków do podwyższenia 

ogrodzenia i remont ogrodzenia od strony ul. Michała, naprawa bramy wjazdowej na 

plac, malowanie pomieszczenia socjalnego, dokończenie remontu wejścia do jadalni, 

przygotowanie wiat pod ustawienie kontenera dekontaminacyjnego w JRG Nr 7: koszt 

materiałów – 7.370,00 zł, (robocizna własna – ok.11.620,00 zł). 

 Przygotowanie terenu pod boisko, wykonanie wentylacji szatni zmianowych, przygo-

towanie wiaty pod nowy samochód, wykonanie odwodnienia przed wiatą, naprawa 

bramy wjazdowej na plac, wykonanie szafek śniadaniowych dla funkcjonariuszy 

w JRG Nr 8: koszt materiałów – 7.851,00 zł, (robocizna własna – ok.14.500,00 zł). 

 Zakup materiałów do remontu pomieszczeń, pomoc w demontażu wspinalni, przygo-

towanie miejsca pod altanę w JRG Nr 9: koszt materiałów – 3.500,00 zł, (robocizna 

własna – ok. 5.000,00 zł). 

 Malowanie dwóch pomieszczeń, wymiana pękniętej rury instalacji wodociągowej 

w JRG Nr 10: koszt materiałów – 550,00 zł, (robocizna własna – ok. 600,00 zł). 

 Remont łazienki i toalet, zakup materiałów do remontu klatki schodowej w JRG Nr 11: 

koszt materiałów – 3.750,00 zł, (robocizna własna – ok. 500,00 zł). 
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W związku z brakiem środków finansowych przeznaczonych na remonty obiektów bu-

dowlanych następuje systematyczne pogarszanie się ich stanu. Trudna sytuacja finansowa Ko-

mendy Miejskiej PSP w Łodzi nie pozwala nawet na wykonanie doraźnych napraw infrastruktu-

ry, która ze względu na okres użytkowania wymaga znacznych nakładów finansowych niektóre 

obiekty JRG mają ponad 60 lat. Wiele obiektów wymaga kompleksowych remontów dotyczą-

cych samych obiektów, jak i instalacji wewnętrznych, na które potrzebne są ogromne środki. 

Poprawę takiej sytuacji przyniosą lata 2015 – 2016, w których to w związku z pozyskaniem 

środków z NFOŚ i GW zostaną wykonane w dużej części niezbędne prace remontowe. 

Z inicjatywy Komendy Miejskiej PSP w Łodzi w dniu 07.06.2013 r. Miasto Łódź zło-

żyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek 

o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Ko-

mendy Miejskiej PSP w Łodzi” w ramach II konkursu programu priorytetowego System 

Zielonych Inwestycji (GIS). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmio-

tów sektora finansów publicznych i w wyniku prowadzonych negocjacji podpisała umowę 

nr 129/2015/Wn-05/OA-TR-KU/D z dnia 06 maja 2015 r. na realizację powyższego przed-

sięwzięcia. Przewidywany, całkowity koszt realizacji zadania to kwota: 11.434.650,00 zł, 

z której wartość dofinansowania NFOŚIGW wynosi 11.347.018,00 zł. Dofinansowanie doty-

czy przeprowadzenia termomodernizacji w 11 budynkach (strażnice, budynki garażowo-

magazynowe) na terenie 8 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Łodzi tj. Nr 2 (ul. Legionów 2), Nr 4 (ul. Wedmanowej 1/3), Nr 6 

(ul. Rudzka 58/60), Nr 7 (ul. Strażacka 2), Nr 8 (ul. Tamka 10), Nr 9 (ul. Czołgistów 66), Nr 10 

(ul. Pojezierska 92), Nr 11 (ul. Retkińska 129). Zakres rzeczowy dotyczy: 

- ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów,  

- wymiany okien, drzwi i bram garażowych,  

- wymiany instalacji centralnego ogrzewania, 

- montażu instalacji solarnej, 

- wymiany oświetlenia na energooszczędne.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.08.2015 r. 

wybrano Wykonawcę robót budowlanych Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe 

NOVAPOL Spółka z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń. W dniu 7 września 

2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 8.899.800,00 zł, i przystąpiono 

do realizacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Natomiast w dniu 4 września 

2015 r., również w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wy-

boru firmy pełniącej rolę nadzoru inwestorskiego nad w/w przedsięwzięciem, tj. 

MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa i podpisano stosowną 

umowę w dniu 11 września 2015 r. na kwotę 135.054,00 zł.  

W bieżącym roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne m.in. wymianę okien, do-

cieplenie stropodachów i w dużej części wymianę oświetlenia na energooszczędne wydatku-

jąc kwotę 112.188,30 zł z NFOŚ i GW oraz środki w wysokości 19.260,- zł, przekazane, 

przez Wojewodę Łódzkiego, jako wkład własny w realizowane zadanie. 
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Możliwość uzyskania dużych środków w ramach dofinansowania, nie rozwiązuje 

wszystkich potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów objętych termomodernizacją. 

Z uwagi na przyjęte w konkursie NFOŚiGW zasady kwalifikowania działań nie ujęto we wnio-

sku dosyć istotnych elementów, których wymiana wraz z prowadzonymi pracami termomoder-

nizacyjnymi spowodowałaby rozwiązanie podstawowych problemów związanych z eksploatacją 

i funkcjonowaniem obiektów. Warunki konkursu określały zakres prac, który mógł być dofi-

nansowany i ujęcie innych zadań wymagających realizacji spowodowałoby odrzucenie wnio-

sku lub uzyskanie takich współczynników, które uniemożliwiałyby uzyskanie dofinansowa-

nia. Podstawowym elementem nieujętym we wniosku o dofinansowanie jest wymiana instalacji 

elektrycznych w obiektach, która podniosłaby koszt inwestycji, i wpłynąłby na mniej korzystny 

współczynnik przy kwalifikacji wniosków na listy rankingowe. Kompleksowa wymiana instala-

cji elektrycznych wraz z przyłączami energetycznymi w połączeniu z wymianą punktów oświe-

tleniowych zapewniłby pełne rozwiązanie problemów związanych z aktualnym stanem instalacji 

elektrycznych niemodernizowanych często od momentu budowy strażnic. Pomocy w częścio-

wym rozwiązaniu tego problemu udzielił Wojewoda Łódzki, przekazując środki w wysoko-

ści 320.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznych w dwóch Jednostkach Ratowniczo-

Gaśniczych Nr 4 i NR 8 oraz częściową wymianę instalacji w garażu JRG Nr 6. Następnym 

ważnym elementem jest również kompleksowa modernizacja instalacji wodno-

kanalizacyjnych oraz wymiana pieców gazowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

w trzech jednostkach zasilanych gazem ziemnym. Bardzo dużych nakładów wymagają re-

monty garaży, w tym naprawy i wymiany posadzek, zamontowanie instalacji odciągowych 

spalin, montaż instalacji uzupełniających powietrze w układach pneumatycznych pojazdów, 

a także montaż instalacji elektrycznych doładowujących akumulatory pojazdów pożarni-

czych będących na postoju. Wiele zadań i problemów oraz niezbędnych napraw, dotyczy 

placów, ogrodzeń i innych drobnych obiektów, niebędących budynkami a wymagających 

sporych nakładów na ich modernizację, czy utrzymanie w stanie dostatecznym.  

 

Na lata następne pozostaje nadal duża ilość zadań, które należy wykonać, aby doko-

nać następnego kroku w celu poprawy warunków funkcjonowania jednostek. Poniżej 

w skrócie przedstawiamy najpilniejsze prace do wykonania w obiektach przy założeniu wy-

konania wszystkich prac termo-modernizacyjnych obiektów. 

1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 

- modernizacja instalacji wyciągowych w garażu – (160.000,00 zł), 

2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 

- kapitalny remont garażu wraz z montażem instalacji wyciągowych – (480.000,00 zł), 

- remont szatni i zakup wyposażenia (45.000,00 zł). 

3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 

- kapitalny remont garażu wraz z montażem instalacji wyciągowych – (440.000,00 zł), 
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   Budynek strażnicy JRG Nr 4 od strony ul. Wedmanowej 

- kompleksowa modernizacja obiektu administracyjnego po KW PSP w Łodzi. 

4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5 

- położenie nawierzchni syntetycznej na bieżni – (60.000,00 zł). 

5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 

- kapitalny remont garażu montaż instalacji wyciągowych w garażu – (350.000,00 zł), 

 

Wygląd budynku strażnicy JRG Nr 6 od strony ul. Rudzkiej 

- wyrównanie i wykonanie nawierzchni placu wewnętrznego oraz jego odwodnienie – 

(80.000,00 zł). 

6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7 

- dokończenie remontu garażu, instalacje oddymiające i pozostałe – (260.000,00 zł). 

7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 

 

             Wygląd budynku strażnicy JRG Nr 8 od strony ul. Tamka 

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje – (380.000,00 zł), 

- remont węzła sanitarnego – (38.000,00 zł). 

8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9 

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje – (290.000,00 zł), 

- remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, magazynowych, wieży, adaptacja po-

mieszczeń piwnicznych – (65.000,00 zł), 
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Wygląd budynku strażnicy JRG Nr 9 od strony placu wewnętrznego 

9. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 10 

- wykonanie instalacji oddymiających i pozostałych w garażu głównym jednostki – 

(180.000,00 zł), 

- odwodnienie placu wewnętrznego (osadnik), wykonanie odwodnienia placu we-

wnętrznego – (60.000,00 zł), 

 

    Budynek strażnicy JRG Nr 10 od strony ul. Pojezierskiej 

- wykonanie uszczelnienia kanalizacji deszczowej – (10.000,00 zł). 

 

b. Zakupy i dostawy odzieży ochronnej, ekwipunku i wyposażenia specjalistycznego 

W roku 2015 udało się zrealizować niezbędne zakupy odzieży specjalnej, środków 

ochrony osobistej i ekwipunku na poziomie minimalnym, jednak niezapewniającym zaspo-

kojenie wszystkich potrzeb strażaków. Bieżący rok był korzystny ze względu na odczuwalne 

zmniejszenie wymiany kadry w jednostkach. Przyjęto do służby tylko 10 nowych strażaków, 

absolwentów szkół pożarniczych, których również wyposażono na poziomie minimalnym. 

Pomimo braku wystarczającej ilości środków finansowych również w zakupach odzieży 

specjalnej jest to rok przełomowy. Zakupione ubrania specjalne w ilości 170 kompletów 

stanowią zupełnie inny poziom cenowy, ale co ważniejsze poziom jakościowy, poziom 

ochrony osobistej strażaka w stosunku do obecnie używanych ubrań specjalnych. Podobny 

krok w stronę, jakości wymagany jest również w stosunku do obuwia specjalnego skórzane-

go jak i rękawic specjalnych. 
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W roku 2015 dokonano zakupu między innymi niżej wymienionego asortymentu.  

Lp. Nazwa 
Ze środków budżetowych 

Ze środków  
pozabudżetowych 

Ilość Wartość Ilość Wartość 

1 2 3 4 5 6 

1 Ubranie specjalne strażaka 170 kpl. 420 260,40   

2 Ubranie koszarowe 261 kpl. 55 300,32   

3 Koszulki koszarowe 1 150szt. 25 650,00   

4 Ubranie KDS 17 kpl. 3 672,00   

5 Buty KDS 10 par 1 512,00   

6 Buty strażackie gumowe 30 par 7 840,80   

7 Buty specjalne skórzane 200 par 60 480,00   

8 Buty koszarowe 60 par 5 637,60   

9 Rękawice strażackie specjalne 165 par 16 443,00   

10 Kominiarka 0 szt. 0,00   

11 Hełm strażacki 60 szt. 29 490,48   

12 
Przedmioty umundurowania służbowego 
oraz wyjściowego 

125 kpl. 131 185,35   

13 Tlen medyczny  14 997,46   

14 Odtworzenie wyposażenia SGPR Łódź  26 455,68  KG PSP 

15 Bieżące utrzymanie MMZR  41 998,92  Wojewoda 

16 Wąż tłoczny W 75 53 szt. 11 955,60   

17 Wąż tłoczny W 52 150 szt. 22 518,00   

18 Benzyna, Olej napędowy 121 000 l 500 185,14   

19 Neutralizator 50 l 669,60   

20 Środek pianotwórczy 2 000 kg 8 596,80   

21 Sorbent Damolin 10 000 kg 24 840,00   

22 Sprzęt komputerowy 3 kpl. 14 990,63   

23 Sprzęt komputerowy   8 kpl. 39 975,00* 

24 Bosak dielektryczny 1 szt. 1 620,00   

25 Prądownica Turbo 3 szt. 4 238,40   

26 Skokochron 1 szt. 15 390,00   

27 Zestawy ratownictwa wysokościowego   10 kpl. 42 012,00** 

28 Pilarka do drewna Stihl   1 szt. 3 522,00** 

29 Kamera termowizyjna   1 szt. 23 697,50** 

 * - Veolia Energia S.A. 

 ** - Urząd Miasta Łodzi 
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W celu utrzymania właściwej polityki zaopatrywania strażaków w niezbędne przed-

mioty odzieży ochronnej i ekwipunku, w roku 2015 niezbędny jest zakup następującego wy-

posażenia: 

150 kpl. ubrań koszarowych koszt ok. 40.000 zł 

200 kpl. ubrań specjalnych niepalnych koszt ok. 500.000 zł 

100 szt. kominiarek koszt ok. 5.000 zł 

60 szt. hełmów koszt ok. 30.000 zł 

200 par rękawic specjalnych koszt ok. 22.000 zł 

200 par butów specjalnych skórzanych i gumo-

wych 

koszt ok. 57.000 zł 

 Ogólny koszt 654.000 zł 

 

Realizacja powyższych zakupów, będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania 

innych źródeł finansowania, niż podstawowy budżet Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. 

c. Samochody pozyskane przez Komendę Miejską PSP w Lodzi 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w 2015 roku zakupiła 

i wprowadziła do podziału bojowego znaczną ilość nowych pojazdów pożarniczych. Zaku-

piono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (GCBA 5/32) wraz z wyposażeniem oraz dwa-

naście lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, samochód operacyjny, samochód 

typu mikrobus. Ponadto Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi przekazała do użytkowania 

znaczną ilość sprzętu transportowego i pożarniczego zakupionego w ramach środków unij-

nych, m.in. zestaw składający się z samochodu nośnika kontenerów wraz z przyczepą oraz 

kontenery: proszkowy, do transportu środka piano-

twórczego i kwatermistrzowski, samochody: ciężki 

samochód ratownictwa technicznego, lekki oraz 

średni samochód ratownictwa wysokościowego, 

średni samochód ratownictwa wodnego, samochód 

zaopatrzeniowy z żurawiem, pojazd typu quad wraz z 

przyczepą do jego przewozu. 

Dokonanie wymiany specjalistycznego sprzętu 

ratowniczego i gaśniczego w jednostkach straży pożarnej zawsze wiąże się z dużymi kosz-

tami i jego zakup wymaga skoordynowania wszelkich możliwych źródeł pozyskania środ-

ków na ten cel. Po raz kolejny przekazane środki finansowe przez Urząd Miasta Łodzi wraz 

ze środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

pozwoliły na zakup: 

 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA 5/32) na podwoziu MAN/TGM 

18.340 z napędem 4 x 4. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 5 000 l oraz 

zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l, układ wodno-pianowy z autopompą 

o wydajności 3 650 l/min przy ciśnieniu 8 bar i 466 l/min przy ciśnieniu 40 bar wraz 
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z linią szybkiego natarcia o długości 60 m. Wraz z samochodem zakupiono między in-

nymi radiotelefon przewoźny, radiotelefony przenośne – 6 sztuk, latarki – 6 sztuk, dwie 

spalinowe piły ratownicze, agregat prądotwórczy, kompletny zestaw narzędzi hydraulicz-

nych napędzanych elektrycznie, kamerę termowizyjną, ubrania ochrony chemicznej ga-

zoszczelne – 4 sztuki, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, zestaw węży uszczelniają-

cych, zestaw pierścieni metalowych do uszczelniania rur, aparaty powietrzne wraz z ma-

skami – 4 komplety, skokochron, przenośną stację oświetlenia strumieniowego, wentyla-

tor oddymiający, detektor pola prądu przemiennego Hot Stick, 5 kompletów zestawu ra-

townictwa wodno-nurkowego, 45 kompletów zestawu ratownictwa wysokościowego oraz 

dużą ilość innego drobnego sprzętu ratowniczego i pożarniczego. 

 lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze (SLRr) na podwoziu Citroen Berlingo 

w ilości 12 sztuk zakupiono dla każdej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP 

w Łodzi. Zakup powyższych samochodów pozwolił na zastąpienie użytkowanych obec-

nie wysłużonych pojazdów i ujednolicenie parku 

samochodowego. Wraz z samochodem zakupiono 

między innymi radiotelefon przewoźny i wyposa-

żono w zestawy ratownictwa wysokościowego. 

 lekki samochód operacyjny (SLOp) na podwoziu 

KIA Opitma. Wraz z samochodem zakupiono 

między innymi radiotelefon przewoźny. 

 lekki samochód do przewozu osób typu bus 

(SLBus) na podwoziu Renault Trafic 

Wraz z samochodem zakupiono między innymi radiotelefon przewoźny. 

Dzięki środkom pozyskanym z Komendy Głównej PSP udało się zrealizować zakup 

i wprowadzić do podziału lekki statek powietrzny typu DRON. Posiadanie takiego urządze-

nia stwarza szerokie możliwości jego wykorzystania zarówno podczas działań ratowniczych, 

gaśniczych, jak i ćwiczeń. Umożliwia prowadzenie 

rozpoznania w trudno dostępnych miejscach, dzięki 

wizualizacji można w krótkim czasie określić rodzaj 

i wielkość zagrożenia, bez potrzeby użycia np. śmi-

głowców. Uzyskana wizualizacja miejsca akcji po-

zwala na optymalne wykorzystanie sił i środków 

oraz znacząco skraca czas akcji. Zastosowanie ka-

mery termowizyjnej zwiększa możliwość lokalizacji 

na terenie akcji zarówno osób poszkodowanych jak i samych ratowników. Dron może być 

również wykorzystywany, jako środek transportu m.in. do wciągania lin i dostarczania 

ekwipunku dla ratowników podczas prowadzenia akcji na wysokości. 

W zakresie pozyskania i wymiany sprzętu transportowego ubiegły rok był wyjąt-

kowy, zarówno pod względem wielkości wydatkowanych środków, jak i ilości pozyskiwa-

nych pojazdów w stosunku do lat ubiegłych. 
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9. Zagadnienia techniczne. 

Komenda Miejska PSP w Łodzi dysponuje ogółem 95 samochodami, 

11 przyczepami, 1 naczepą, 2 quadami oraz 6 kontenerami wymiennymi. 

Zestawienie porównawcze ilości eksploatowanego sprzętu z podziałem na grupy 

użytkowe: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Ilość pojazdów na 

31.12.2015r. 

1. Samochody gaśnicze 26 

2. Samochody specjalne 69 

RAZEM 95 

 

Samochody gaśnicze 

Lp. Rodzaj samochodu 
Stan na 31.12.2015r. 

ogółem 
w tym z przekroczoną normą  

eksploatacyjną 

1. lekki wodno – pianowy 2 0 

2. średni wodno – pianowy 15 1 

3. ciężki wodno – pianowy 9 0 

RAZEM 26 1 

 

Samochody specjalne 

Lp. Rodzaj samochodu 
Stan na 31.12.2015r. 

ogółem 
w tym z przekroczoną normą 

eksploatacyjną 

1. 1 rozpoznawczo-ratowniczy 12 1 

2. 2 operacyjny 6 1 

3. 3 podnośnik hydrauliczny 4 1 

4. 4 drabina 7 0 

5. 6 lekki ratownictwa technicznego  4 0 

6.  średni ratownictwa technicznego  1 0 

7. 7 ciężki ratownictwa technicznego   4 1 

8. 9 ratownictwa chemicznego 2 0 

9.  ratownictwa wysokościowego 4 2 

10.  sprzętu ochrony układu oddechowego 2 1 

11.  kwatermistrzowski  11 5 

12.  kontenerowy 2 0 

13.  mikrobus, autobus 4 0 

14.  grup poszukiwawczych 3 1 

15.  ratownictwa wodnego 2 1 

16.  autocysterna – ciągnik siodłowy 1 0 

RAZEM 69 14 
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Pozostałe 

Lp. Przyczepa, naczepa 
Stan na 31.12.2015r. 

ogółem 
w tym z przekroczoną normą  

eksploatacyjną 

1. przyczepa, naczepa 12 2 

2. kontener 6 0 

3. quad 2 0 

RAZEM 20 2 

 

 

 

W ramach własnych czynności w 2015 r. wykonano łącznie 587 naprawy w tym: 

  naprawy mechaniczne i elektryki samochodowej   442  (75 %) 

  naprawy zabudowy pożarniczej, ślusarskie i inne   18    (3 %) 

  naprawy pomp, sprzętu silnikowego i elektronicznego   20    (3 %) 

  naprawy i modernizacja instalacji (sprzętu) elektrycznej 230/400V   86    (15 %) 

  prace remontowo-budowlane   21    (4 %) 

 

 

Statystyka napraw wykonanych w roku 2015 
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Porównanie wydatków na utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego 

 i utrzymania obiektów w latach 2010 – 2015 (w złotych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność własnego zaplecza technicznego pozwala na znaczne zmniejszenie 

kosztów naprawy posiadanych pojazdów, sprzętu technicznego i utrzymania obiektów.  

W roku 2015 wydatki z tym związane wyniosły  – 381.910 zł 

Jak wynika z przedstawionych wykresów, koszty utrzymania w sprawności 

sprzętu pożarniczego są wysokie. W rozpatrywanym roku 2015 wydatki w porównaniu 

z rokiem 2014 były niższe o około 70.000zł Poniesione wydatki generowały poważne na-

prawy samochodów komendy m.in. Iveco SCD37 z JRG 7 (skrzynia biegów), Iveco SCD37 

z JRG 5 (naprawa podpór) oraz przeglądy narzędzi hydraulicznych Holmatro i Lukas.  

W celu zapewnienia mobilności Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych zużyty 

sprzęt ratowniczo – gaśniczy wycofuje się z eksploatacji, zastępując go nowym w miarę 

możliwości finansowych.  

 

Przekroczenie norm eksploatacji samochodów pożarniczych  

w latach 2016 – 2020 

Lp. 

Przekroczenie normy eksploatacyjnej pojazdów pożarniczych 

Rodzaj pojazdu 

2
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1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1. lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  1  1   

2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy  1 1        

3. ciężki samochód gaśniczy  1 1 1  

4. ciężki samochód ratownictwa technicznego      1   

5. samochód osobowy (Sop, SRr, Skw)  1    

6. samochód grup poszukiwawczych    1  

7. samochód drabina     1 

8. mikrobus, autobus    2  

RAZEM 2 3 3 4 1 
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III. Zagadnienia finansowe. 

Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w 2015 roku 

według ustawy budżetowej został ustalony na kwotę 45.445.700 złotych w dziale 754, roz-

dział 75411, w tym: 

- Wydatki bieżące    - 45.359.700 zł 

- Wydatki majątkowe   - 86.000 zł 

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu: 

- na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach inter-

wencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych 

za przedłużony czas służby strażaka w wysokości 655.861 zł,  

- na uzupełnienie wydatków bieżących w wysokości 272.247 zł, 

- na uzupełnienie wydatków bieżących (refundacja poniesionych wydatków w związku 

z koniecznością odprowadzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowa-

nych składek za funkcjonariusza zwolnionego ze służby, który nie nabył praw do eme-

rytury) w wysokości 1.626 zł, 

- na uzupełnienie wydatków bieżących (na odprowadzenie składek do Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych za funkcjonariusza zwolnionego ze służby, który nie nabył praw 

do emerytury) w wysokości 75.634 zł, 

- na bieżące utrzymanie Medycznego Mobilnego Zestawu Ratunkowego (MMZR) 

w wysokości 42.000 zł, 

- na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD 

PSP) w wysokości 3.360 zł, 

- na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia 

zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komendy w związku z wejściem 

w życie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1098) w wysoko-

ści 14.694 zł, 

- na remont obiektów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Łodzi, w tym w szczególności na sporządzenie dokumentacji 

i wymianę instalacji elektrycznych w wysokości 320.000 zł, 

- na pokrycie wydatków powstałych w związku z działaniami ratowniczymi polskiej 

ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, na odtworze-

nie sprzętu oraz wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby straża-

ków podczas działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi na terenie Nepalu w wysokości 

45.582 zł, 

- na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – Zarządzanie energią w budyn-

kach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn.: „Termomodernizacja 

budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” w wysokości 19.260 zł. 
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Realizacja budżetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi w 2015 r. (w złotych) 

 

Wyszczególnienie 
Plan 2015 r. wg 

ustawy budżetowej  

Plan 2015 r. 

po zmianach 

Wykonanie  

w 2015 r. 

Udział  

w % 

Wynagrodzenia pracowników 

cywilnych oraz pochodne 
522.800 525.245 525.244,25 1,12 

Uposażenia funkcjonariuszy oraz 

należności 
37.874.900 37.655.493 37.655.490,13 80,30 

Świadczenia dla funkcjonariuszy 3.387.300 3.444.555 3.444.553,98 7,35 

Wydatki rzeczowe 3.574.700 5.165.411 5.165.060,07 11,01 

Wydatki majątkowe 86.000 105.260 105.260 0,22 

RAZEM Rozdział 75411 45.445.700 46.895.964 46.895.608,43 100 

 

Budżet Komendy Miejskiej PSP w 2015 roku został zrealizowany w 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z analizy przedstawionych diagramów, które obrazują strukturę wykorzystania 

przyznanych środków finansowych wynika, że w 2015 roku wydatki na uposażenia i świad-

czenia obligatoryjne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kształtowały się na po-

ziomie ok. 88,77% całego budżetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. 

Udział procentowy wydatków rzeczowych i majątkowych w całości budżetu 

kształtuje się na poziomie ok. 11,23%, co powoduje brak możliwości systematycznej wy-

Wykonanie planu wydatków budżetowych
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miany posiadanego wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego oraz dokonywania 

niezbędnych remontów obiektów strażnic.  

 

Ponadto Komenda Miejska dodatkowo pozyskała środki finansowe z: 

- Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 2.196.800 zł, w tym: 

 14.000 zł – na dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania 

stabilizacji uszkodzonych konstrukcji grożących zawaleniem w przypadku wy-

stąpienia sytuacji kryzysowej, 

 2.182.800 zł - na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, samocho-

dów kwatermistrzowskich - 2 szt., samochodów specjalnych rozpoznawczo-

ratowniczych - 10 szt., samochodu specjalnego operacyjnego, samochodu spe-

cjalnego typu mikrobus oraz zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego 

(tj. pilarka, zestawy do ratownictwa wysokościowego - 10 szt., kamera termowi-

zyjna), 

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

11.347.018 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków JRG 

Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” (kwota 112.188,30 zł zrealizowana w 2015 roku, 

11.234.829 zł pozostało do zrealizowania na 2016 rok), 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

w kwocie 600.000 zł – na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dofi-

nansowanie zadania), 

- Komendy Głównej PSP w kwocie 24.895,20 zł na zakup bezzałogowego statku po-

wietrznego – drona dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego ŁÓDŹ. 
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IV. Zagadnienia BHP. 

W 2015 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi od-

notowano 50 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Powołane komisje powypadkowe uznały 

49 zdarzeń, jako wypadki w związku z pełnieniem służby. Jedno ze zdarzeń nie spełniało 

definicji wypadku w związku z pełnieniem służby (brak związku ze służbą). 

 

10. Stan wypadkowości. 

Lp. Stan wypadkowości 

Dane liczbowe dotyczące wypadkowości 

w latach 2013 - 2015 

2013r. 2014r. 2015r. 

1. Liczba zatrudnionych 705 706 699 

2. Liczba wypadków 30 49 49 

3. Liczba dni niezdolności do służby 1320 2102 2196 

4. Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczba 

poszkodowanych razy 1000 podzielona przez liczbę 

strażaków biorących udział w akcjach) 
0,56 0,89 0,75 

5. Wskaźnik ciężkości wypadków  
(liczba dni niezdolności do służby podzielona przez 

liczbę poszkodowanych)  
44 42,89 44,8 

 
W omawianym okresie nie wystąpiły wypadki ciężkie, zbiorowe i śmiertelne. 
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11. Okoliczności i przyczyny wypadków. 

Lp. Wypadki zaistniałe podczas: 
Liczba wypadków w latach 2013 - 2015 

2013r. 2014r. 2015r. Razem 

1. Zajęć sportowych 18 28 21 67 

2. Akcji ratowniczo - gaśniczej 7 12 12 31 

3. Służby na terenie strażnicy 2 5 7 14 

4. Konserwacji i naprawy sprzętu 2 - 3 5 

5. Alarmu - 1 3 4 

6. Szkolenia i ćwiczeń 1 2 1 4 

7. Podróży służbowej - - 1 1 

8. Jazda do i z działań - - 1 1 

 

Okoliczności wypadków w latach 2013 - 2015 

1; 1%

1; 1%
4; 3%4; 3%

14; 11%

31; 24% 67; 53%

5; 4%

Zajęcia sportowe Akcja rat. - gaśnicza

Służby na terenie strażnicy Konserwacja sprzętu

Podczas alarmu Szkolenie i ćwiczenia

Podróż służbowa Jazda do działań

 
 

W omawianym okresie najczęściej wypadki wydarzały się podczas zajęć sportowych i akcji 

ratowniczo – gaśniczej. 
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Przyczyny wypadków 

Lp. Przyczyny wypadków: Liczba wypadków w latach 2013 - 2015 

2013r. 2014r. 2015r. Razem 

1. Nieprawidłowe zachowanie się, nie-

ostrożność własna i osób trzecich 
25 36 38 99 

2. Nagłe przypadki medyczne i inne 

przyczyny 
3 4 6 13 

3. Trudne, nierówne, śliskie przejścia, 

podłoża 
2 7 4 13 

4. Utrata wytrzymałości, awaria czynni-

ka materialnego 
- 2 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęstsze przyczyny wypadków w latach 2013 – 2015 to nieprawidłowe za-

chowanie się, nieostrożność własna i osób trzecich i nagłe przypadki medyczne i inne przy-

czyny. 

 

Przyczyny wypadków w latach 2013- 2015

3; 2%13; 10%

13; 10%

99; 78%

Nieprawidłowe zachowanie się, nieostrożność własna i osób trzecich

Nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny

Trudne, nierówne, śliskie przejścia, podłoża

Utrata wytrzymałości, awaria czynnika materialnego



 47 

V. Działalność Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. 

12. Informacje ogólne. 

Na terenie Łodzi działa obecnie 14 Ochotniczych Straży Pożarnych, które są 

członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ogniwo Miejskie Związku stanowi 

Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi, mający swą siedzibę w Łodzi, przy ul. Czołgi-

stów 66. Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi posiada status Oddziału Powiatowego, 

wypełnia również równolegle  funkcje właściwe Oddziałowi Gminnemu.  

Jednostki terenowe OSP posiadają swoje strażnice i są one zlokalizowane głównie 

na przedmieściach Łodzi. Pięć łódzkich Jednostek OSP jest włączonych Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, są to: OSP Łódź - Stare Złotno, OSP Łódź-Andrzejów, OSP Łódź-

Łagiewniki, OSP Oddział Ratownictwa Wodnego oraz OSP Grupa Ratownictwa Specjali-

stycznego Łódź – Jędrzejów. 

Spośród 14 jednostek terenowych OSP aktualnie 13 posiada zdolność do prowa-

dzenia działań ratowniczych i gaśniczych, dysponując niezbędnym zapleczem lokalowym, 

samochodami pożarniczymi, sprzętem pożarniczym oraz odpowiednio przeszkoloną kadrą 

strażaków - ochotników. Oddział Miejski Związku OSP RP w Łodzi, jak i poszczególne 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają osobowość prawną.  

Wykaz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Lp. Wyszczególnienie Adres Typ jednostki 
1.  OSP Łódź-Andrzejów Łódź, ul. Rokicińska 335 S * 

2. OSP Łódź-Mileszki Łódź, ul. Pomorska 406 S  

3. OSP Łódź-Nowosolna Łódź, ul. Pomorska 589 S  

4.  OSP Łódź-Sikawa Łódź, ul. Janosika 158 S 

5. OSP Łódź-Wiączyń  Łódź, ul. Malownicza 212 S 

6.  OSP Łódź-Łagiewniki Łódź, ul. Pszczelna 84 S * 

7. OSPO Łódź-Mikołajew Łódź, ul. Plonowa 18 S 

8. OSP Łódź-Stare Złotno Łódź, ul. Stare Złotno 73 S * 

9.  OSP Łódź Nowe Złotno Łódź, ul. Płatowcowa 8 Jednostka nie prowadzi działal-

ności  operacyjnej 

10. OSP Łódź-Łaskowice Łódź, ul. Łaskowice 64 S 

11.  OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego  

Łódź-Jędrzejów 

Łódź, ul. Tomaszowska 85 
S * 

12.  OSP Łódź-Wiskitno Łódź, ul. Kolumny 312 S 

13. OSP Łódź-Retkinia Łódź, ul. Retkińska 129 S 

14.  OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Łódź, ul. Pojezierska 92 S * 
 

 * - Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

S- Jednostki wyposażone w  samochody pożarnicze. 
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Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi zrzesza w swych szeregach, 

w 14 jednostkach OSP, wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. 819 członków, w tym  637 człon-

ków czynnych. Aktualnie członkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Łodzi jest 

105 kobiet.  

W 5 młodzieżowych drużynach pożarniczych, działających przy łódzkich OSP zrzeszonych 

jest ogółem 44 osoby, w tej liczbie 17 dziewcząt. 

W OSP Łódź – Mikołajew została utworzona dziecięca drużyna pożarnicza, w działaniach 

której uczestniczą dzieci w wieku przedszkolnym. 

13. Działalność operacyjna. 

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Łodzi uczestniczyły w 2015 r., 

w 375 akacjach gaśniczych i ratowniczych na terenie miasta, a w przypadkach koniecznych 

również poza terenem Łodzi. W roku 2015, 42,2 % stanowiły interwencje podejmowane 

przez OSP w przypadku pożarów, w 55,7 % przypadków łódzkie OSP interweniowały li-

kwidując zagrożenia miejscowe a 2,1 % alarmy fałszywe. Ilość podjętych przez łódzkie OSP 

interwencji w roku 2015 zwiększyła o 18,1%, w stosunku do roku 2014. 

Przeprowadzone przez OSP działania  ratownicze i gaśnicze w roku 2015  
na podstawie dyspozycji Stanowiska Kierowania  

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

Wyszczególnienie 

Pożary 
Miejscowe  

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 
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OSP Łódź-Łagiewniki 17 - 55 - 1 - 73 - 

OSP Łódź-Stare Złotno 5 - 2 - - - 7 - 

OSP Oddział Ratownictwa Wodnego - - 2 - - - 2 - 

OSP Łódź-Andrzejów 30 1 33  1  64 1 

OSP Grupa Ratownictwa  

Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów 

- - 3 20 - 1 3 21 

OSP Łódź-Mikołajew 13 - 32 - - - 45 - 

OSP Łódź-Mileszki 30 - 9 - 3 - 42 - 

OSP Łódź-Wiączyń 5 2 - 1 - - 5 3 

OSP Łódź-Nowosolna 26 5 23 3 2 - 51 8 

OSP Łódź-Sikawa 19 - 19 - - - 38 - 

OSP Łódź-Wiskitno 3 - 5 1 - - 8 1 

OSP Łódź-Łaskowice 2 - 1 - - - 3 - 

Razem 150 8 184 25 7 1 341 34 
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Pożar w Zakładach Coco-Werk na Dąbrowie                               Pożar Kościoła pw. Świętej Doroty w Mileszkach 

 

14. Wyposażenie i sprzęt. 

Aktualnie w dyspozycji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału 

Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi jest 32 samochody pożarnicze oraz 1 w dyspozycji 

Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi. 

W roku 2015 do dwóch łódzkich Jednostek OSP trafiły dwa lekkie samochody pożarnicze 

„Renault Kangoo”. Samochody zostały przekazane przez Komendę Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi dla OSP Łódź-Retkinia oraz OSP Oddział Ratownictwa Wodnego 

w Łodzi. Jednostki terenowe OSP wyposażono również w aparaty powietrzne nadciśnienio-

we w ilości ogólnej 39 kpl. oraz profesjonalne zestawy do ratownictwa medycznego – 10szt. 

W dyspozycji  Jednostek OSP są 42 motopompy pożarnicze, w tym pompa o wysokiej wy-

dajności, 9 szt. wysokociśnieniowych agregatów wodno – pianowych, 22 agregaty prądo-

twórcze, 8 szt. nożyc hydraulicznych.  

Wyeliminowano braki występujące w wyposażeniu OSP w sprzęt łączności bezprzewodowej 

(radiotelefony nasobne i przewoźne). Obecnie dysponują tym sprzętem wszystkie jednostki 

OSP z terenu Łodzi prowadzące działalność operacyjną. Dziewięć jednostek terenowych 

OSP jest włączonych w system alarmowania selektywnego, co pozytywnie wpływa na ich 

mobilność oraz poziom wykorzystania potencjału, poprzez możliwość ich dysponowania do 

zdarzeń bezpośrednio ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi. 

15. Szkolenie członków OSP, popularyzacja zagadnień ochrony prze-

ciwpożarowej, działalność edukacyjno- wychowawcza. 

W dniu 31 maja 2015 r. na stadionie Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start“ 

w Łodzi odbyły się XIV Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Łodzi, w których uczestniczyło 12 jednostek OSP z terenu Łodzi 
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i 132 strażaków. Rywalizowano w trzech kategoriach; seniorów, młodzieżowych drużyn 

pożarniczych oraz drużyn kobiecych. Najlepszymi w rywalizacji okazali się reprezentanci 

OSP Łódź-Mikołajew. Honorowy patronat nad zawodami sprawowała Pani Hanna Zdanow-

ska - Prezydent Miasta Łodzi. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi oraz Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP R.P. w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XIV Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych - 2015 

 

W dniu 3 października 2015 r. przeprowadzono Miejskie Manewry Pożarnicze Ochot-

niczych Straży Pożarnych „Sikawa – 2015“, w których uczestniczyło 109 strażaków z 12 

łódzkich Jednostek OSP. Menewry odbyły się na terenie Zajezdni Tramwajowej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, przy ul. Telefonicznej. Organizatorem manew-

rów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Zarząd Oddziału Miej-

skiego Związku OSP R.P. w Łodzi oraz OSP Łódź-Sikawa. Ich celem podstawowym było 

doskonalenie umiejętności ratowników OSP, w zakresie udzielania pomocy ofiarom wypad-

ków i katastrof drogowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejskie Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych „Sikawa 2015” 

 

Szkoleniu młodzieży z młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP służą obozy 

i zawody organizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. W miesiącu lipcu 2015 w mię-

dzynarodowym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla młodzieżowych drużyn pożarni-

czych, zorganizowanym w Łodzi przez Ochotniczą Straż Pożarną Łódź-Łagiewniki, uczest-
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niczyła młodzież z Polski – 25 osób, Niemiec – 18 osób oraz Czech – 16 osób. Patronat ho-

norowy nad obozem sprawowała pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi. 

W dniu 21 czerwca 2015 r. młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Łódź-

Mikołajew reprezentowała Łódź, uczestnicząc w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Po-

żarniczych MDP OSP w Koluszkach, natomiast drużyny kobieca i męska z tejże OSP Łódź-

Mikołajew reprezentowały nasze miasto na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-

Pożarniczych OSP, rozegranych w dniu 14 września 2015 r., w Moszczenicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy Międzynarodowego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Łagiewniki 2015” 

 

W miesiącu czerwcu 2015 roku 35 - osobowa grupa strażaków – płetwonurków, 

z OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi, uczestniczyła w obozie szkoleniowym nad 

jeziorem Ostrowite. W trakcie obozu przeprowadzono szkolenia  doskonalące umiejętności 

i podnoszące kwalifikacje nurkowe oraz zajęcia szkoleniowe związane z ratownictwem 

technicznym oraz ratowaniem osób w czasie powodzi. 

W roku 2015 na kursach szkoleniowych przeprowadzonych przez Komendą 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeszkolono:  

-  Szkolenie podstawowe I i II stopnia strażaka - ratownika OSP,  

realizowane jednoetapowo 

-  31 osób 

-  Szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego -  27 osób 

-  Szkolenie zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym -  43 osoby 

-  Testy w komorze rozgorzeniowej i dymowej -  23 osoby 

 

Ponadto członkowie łódzkich jednostek OSP uczestniczyli w szkoleniach orga-

nizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.; Kurs podstawowy w zakre-

sie kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło 7 osób. Szkolenie doskonalące dla Komen-

dantów Gminnych Związku OSP i naczelników OSP ukończyła 1  osoba. 

 

 

 

 



 52 

Stan wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

Lp. Rodzaj szkolenia 
Stan aktualny 

na dzień 31.12.2015 

Przeszkolono  

w 2015 roku 

1 Kurs podstawowy I st. 384 31 

 Kurs podstawowy II st. 384 31 

2 Kurs ratownictwa technicznego 165 27 

3 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 118 7 

4 

Kurs nurkowy 

- stopień P1 

- stopień P2 

- stopień P3 

Kurs instruktora nurkowania 

- stopień M1 

- stopień M2 

Płetwonurek wrakowo-morski PWM 

Płetwonurek w suchym skafandrze 

  

30 

11 

6 

 

3 

2 

20 

10 

 

3 

2 

1 

 

- 

- 

- 

2 

5 Szkolenie dowódców OSP 63 - 

6 Szkolenie naczelników 31 - 

7 Kurs zespołów kl. 0  psów terenowych 0 - 

8 Kurs zespołów kl. I  psów terenowych 4 4 

9 Kurs zespołów kl. 0  psów gruzowiskowych 0 - 

 Kurs zespołów kl. I  psów gruzowiskowych 1 1 

10 Kurs zespołów psów włokowych 1 - 

11 Kursy kierowców konserwatorów 47 - 

12 Komendantów Gminnych Związku OSP R.P. 2 1 

13 

Szkolenie doskonalące Komendantów Gminnych 

Związku OSP RP, w zakresie certyfikacji  sprzętu 

pożarniczego. 

7 1 

 

Upowszechnianiu zasad ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzowaniu działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych służą również imprezy i spotkania środowiskowe oraz 

uczestnictwo członków OSP w akcjach charytatywnych, takich jak akcja honorowego 

krwiodawstwa dla strażaków „Oginisty Ratownik-Gorąca Krew”, udział w finale Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokazy w szkołach, czy też organizowane spotkania i uro-

czystości  środowiskowe. 

Ciekawą i nowatorską w skali kraju  formą popularyzacji wiedzy nt. bezpieczeństwa poża-

rowego wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  jest utworzenie w OSP 

Łódź-Mikołajew strażacka drużyna przedszkolaków „Mała Straż”. Prowadzi ona bardzo 

aktywną działalność w zakresie popularyzacji wiedzy nt. ochrony przeciwpożarowej w śro-

dowiskach dziecięcych a także na innych otwartych imprezach masowych poprzez organiza-

cję pokazów i prezentacji. 

W okresie wakacji grupa 35 dzieci ze wspomnianej wyżej strażackiej drużyny przedszkola-

ków uczestniczyła w kolonii zorganizowanej przez OSP Łódź-Mikołajew w miejscowości 

Świętoujście. Dla 15 dzieci zorganizowano półkolonie letnie, w oparciu o bazę w strażnicy 

OSP Łódź-Mikołajew. 
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Strażacka drużyna przedszkolaków „Mała Straż” z OSP Łódź-Mikołajew 

 

Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP w Łodzi i Ochotnicze Straże Pożarne, w roku 

2015, aktywnie współpracowały z innymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszenia-

mi, m.in. przy przeprowadzeniu zawodów rejonowych i okręgowych w pierwszej pomocy, 

organizowanych przez Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi i przedstawiciele łódzkich Jednostek 

OSP uczestniczyli, w dniu 15 maja 2015, w Miejskich Obchodach Dnia Strażaka w Łodzi. 

W trakcie uroczystości druha Pawłowi Rutkowskiego uhonorowano Złotym Znakiem 

Związku OSP RP a Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druha Andrzeja Modry-

gajłło, wręczono również doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi, najlepszym straża-

kom, z 12 łódzkich Jednostek OSP. Zaszczytny tytuł „Strażak OSP Roku 2015” przyznano 

druhowi Pawłowi Rutkowskiemu z OSP Łódź- Łagiewniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejskie Obchody Dnia Strażaka -2015 
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Materiał opracowano w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

Materiały do opracowania dostarczyły: 

 Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy 

 Wydział Operacyjno – Szkoleniowy 

 Wydział Kwatermistrzowski 

 Wydział Techniczny 

 Wydział Finansów 

 Samodzielne stanowisko ds. BHP 

 Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi 

 

 

 

 


