
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1

ZEGAR OPERACYJNY 
POWIATU GRODZKIEGO 

ŁÓDZKIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYJAZDY RATOWNICZE:  
 

INTERWENCJA  
CO 1 GODZINĘ  

 
DO POŻARU 

CO 3 GODZINY 42 MINUTY 

DO MIEJSCOWEGO ZAGRO ŻENIA 
CO 1 GODZINY 42 MINUTY 



 2

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. Uka-

zano 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 po-

dziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych za zaangażowanie, za skuteczne wykonywanie zadań, za pełną poświęce-

nia 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 po-

znanie 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 514 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach na terenie miasta 

Łodzi. 

Największą ilość kontroli – 269 przeprowadzono w obiektach użyteczności pu-

blicznej, podczas których stwierdzono 535 nieprawidłowości, w tym 83 mogących spowo-

dować zagrożenie życia ludzi. Stwierdzając naruszenie przepisów przeciwpożarowych wy-

dano 54 decyzje administracyjne. Dokonano 21 kontroli budynków szpitali, w których 

stwierdzono 59 nieprawidłowości w tym 5 stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia lu-

dzi. W obiektach produkcyjnych przeprowadzono 100 kontroli, w wyniku, których stwier-

dzono 103 usterki oraz wydano 12 decyzji administracyjnych. 

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

kie i domy pomocy społecznej dokonano 45 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.  

Kontrole budynków mieszkalnych wynikały z dużej ilości interwencji prowadzo-

nych przez jednostki PSP, dlatego w tej grupie obiektów przeprowadzono 100 kontroli, 

stwierdzając łącznie 106 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 – 658. 

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 instrukcji postępowania na wypadek pożaru z telefonami alarmowymi, 

- brak lub niedostateczne oznakowanie głównego - przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu oraz zaworu głównego instalacji gazowej, utrudniony dostęp, 

- zły stan instalacji elektrycznej, 

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

i poddasza, zwężenia korytarzy, 

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

schodowych. 
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W 2013 roku dokonano 267 odbiorów budynków nowo wybudowanych lub adap-

towanych, w tym 140 obiektów użyteczności publicznej, 14 zamieszkania zbiorowego, 

45 budynków mieszkalnych i 68 obiektów magazynowo-produkcyjnych, zajmując stanowi-

sko w związku z zamiarem przystąpienia do ich użytkowania. Wydano 110 postanowień 

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 878 nie-

prawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w tym dotyczące: 

- stanu instalacji użytkowych      - 123, 

- stanu dróg pożarowych i ich oznakowania   -  10, 

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego    -  24, 

- warunków ewakuacji w zakresie zagrożenia życia  - 126, 

- wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice - 134, 

- magazynowania i przetwarzania materiałów   -     7, 

- innych         - 454. 

W stosunku do osób i podmiotów gospodarczych naruszających w sposób rażący 

przepisy przeciwpożarowe oraz tych, które nie wywiązały się w terminach z obowiązków 

określonych w decyzjach administracyjnych, wystosowano w postępowaniu egzekucyjnym 

16 upomnień i grzywnę w celu przymuszenia. 

Liczba skontrolowanych obiektów w latach 2011 - 2013r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W roku 2013 Komenda Miejska PSP w Łodzi wydała łącznie 119 opinii w zakre-

sie stanu bezpieczeństwa pożarowego, w tym m.in.: 65 opinii dotyczących organizowanych 
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placówek wsparcia dziennego dla dzieci. W 77 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 20 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 3 opinii negatywnych i 3 opinii z uwagami.  

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano 

97 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie wykazanych usterek w wyznaczonym 

terminie. Dotyczyły one następujących grup obiektów: 

- Użyteczności publicznej - 54 decyzji, 

- Zamieszkania zbiorowego - 17 decyzji, 

- Budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 14 decyzje, 

- Produkcyjnych i magazynowych - 12 decyzji, 

 
Postępowanie administracyjne w wyniku przeprowadzonych kontroli  

w latach 2011–2013 
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imprezy masowej, odbywa się na podstawie przedstawionych przez organizatora wymaga-

nych dokumentów. W większości przypadków są to tereny lub obiekty rozpoznane pod 

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.  

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej 266 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 255 obiektów zobligowanych prawem oraz 88 obiektów niezobligowanych. Łącznie 

do systemu podłączono 343 obiekty. W 2013 r. podłączono kolejne 18 obiektów, których 

właściciele lub zarządcy podpisali umowy z operatorami.  

Na mocy przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych 114 budyn-

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

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

zostały wyposażone łącznie 53 obiekty.  

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. pod kątem zapobiegania 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w latach 2011–2012 
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2. Statystyka zdarzeń. 

W 2013 roku liczba podejmowanych interwencji przez jednostki straży pożarnej 

osiągnęła ilość 8675. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 742 

interwencje. 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Łodzi na terenie miasta w latach 2009 - 2013 przedstawia poniższe zestawienie: 

Działania ratowniczo - gaśnicze ogółem w latach 2009 – 2013 

Ilość 
zdarzeń 
ogółem 

ROK 

2009 2010 2011 2012 2013 

7621 6782 7594 7933 8675 
 

Działania ratownicze według zdarzeń w latach 2009 – 2013 

Rodzaj  
zdarzenia: 

ROK 

2009 2010 2011 2012 2013 

Pożary 2969 2604 3321 3200 2380 

MZ 4250 3772 3925 4088 5163 

AF 402 406 348 645 1132 
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W roku 2013 zastępy ratowniczo - gaśnicze KM PSP w Łodzi, wyjeżdżały do 

zdarzeń średnio 24 razy w ciągu doby. Zdarzały się również dni, kiedy niekorzystne warunki 

atmosferyczne oraz inne przyczyny wpływały na wzrost ilości prowadzonych działań. 

Wprowadzenie nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

nakładającej na Państwową Straż Pożarną szeregu nowych zadań i obowiązków spowodowa-

ło z kolei zwiększenie ilości miejscowych zagrożeń o charakterze pomocy Pogotowiu Ra-

tunkowemu. Głównie były to zdarzenia, gdzie istniała konieczność wykonania dostępu dla 

ZRM do poszkodowanego oraz pomoc w transporcie pacjentów.  

Wprowadzenie restrykcyjnego przestrzegania zasad dysponowania jednostek do 

zdarzeń w wyniku alarmowania z monitoringu pożarowego, doprowadziło do wzrostu ilości 

alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. Takie zjawisko przyniosło również pozytywne 

skutki, gdyż wymusiło na użytkownikach, bądź zarządcach obiektów dbałości o system sy-

gnalizacji pożaru i prawidłową obsługę oraz dozór. Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru 

jest wczesne wykrywanie pożaru, co skutkuje ograniczeniem strat pożarowych. 

Tabela przyczyn powstania pożarów w latach 2012-2013 

Przyczyny 
ROK 

2012 2013 
Nieostrożność osób dorosłych z ogniem otwartym (NOD) 2527 1578 

Podpalenia 94 86 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieprawidłowa eksploatacja 172 163 

Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 101 62 

Nieostrożność nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym (NON) 37 16 

Wady środków transportu oraz nieprawidłowa ich eksploatacja 91 101 

Pozostałe przyczyny 178 374 

OGÓŁEM: 3200 2380 
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Zestawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania pożarów obrazuje 

powyższy 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 spadek nastąpił w grupie „Nieostrożność osób dorosłych przy 

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

nadzoru przy posługiwaniu się ogniem. 

Tabela grup obiektów, w których powstał pożar w latach 2012-2013 

Obiekty 
ROK 

2012 2013 

Obiekty użyteczności publicznej 72 60 

Obiekty mieszkalne 888 796 

Obiekty produkcyjne 55 33 

Obiekty magazynowe 25 13 

Środki transportu 161 174 

Lasy 49 8 

Uprawy, rolnictwo 443 92 

Inne obiekty 1507 1204 

OGÓŁEM: 3200 2380 
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Prowadzone w ostatnich latach akcje mające na celu uzmysłowienie społeczeń-

stwu, jak wielkim zagrożeniem zarówno dla środowiska, jak i również dla zdrowia, życia 

oraz mienia jest wypalanie traw, przyniosły w roku 2013 oczekiwane efekty. Największy 

spadek ilości pożarów pod względem rodzaju obiektów nastąpił właśnie w grupach obiek-

tów, lasy oraz uprawy i rolnictwo - co jak wiadomo powodowane jest najczęściej wypala-

niem traw, pól oraz liści. 

Przyczyny powstania miejscowych zagrożeń (MZ) 

 

Rodzaje MZ 
ROK 

2012 2013 
Silne wiatry 406 555 

Opady atmosferyczne 49 224 

Wady środków transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja 149 153 

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 551 550 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 275 268 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych 94 103 

Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 89 61 

Pozostałe 2475 3249 

Ogółem  : 4088 5163 
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Największy wzrost ilości zdarzeń w 2013 r. odnotowano w grupie miejscowych 

zagrożeń, gdzie ich przyczyną były opady atmosferyczne. Ilość tych zdarzeń wzrosła o 175 

interwencji. Niestety jak wynika z informacji ze zdarzeń jednostek Państwowej Straży    

Pożarnej większości z nich udałoby się uniknąć, ponieważ spowodowane były różnego ro-

dzaju zaniedbaniami m.in. niedrożnością studzienek kanalizacyjnych. 

Miejscowe zagro żenia ogółem według grup obiektów za lata 2012 i 201 3 

 

Obiekty 
ROK 

2012 2013 
Użyteczności publicznej 164 369 
Mieszkalne 2130 2634 
Produkcyjne 62 51 
Magazynowe 28 20 
Środki transportu 585 611 
Lasy 18 13 
Uprawy, rolnictwo 46 55 
Inne 1055 1410 

Ogółem : 4088 5163 
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Największy wzrost ilości zdarzeń w grupach obiektów miejscowych zagrożeń 

odnotowano w obiektach mieszkalnych 504 interwencji, więcej niż w roku poprzednim. 

Najczęstszą przyczyną tych wezwań były niedrożne przewody kominowe oraz wentylacyjne 

powodujące gromadzenie się w mieszkaniach niebezpiecznego dla życia i zdrowia tlenku 

węgla. 
 

Wypadki z lud źmi w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 
 

Rodzaj zdarze-
nia 

Ofiary śmiertelne Ranni 
rok  

2012 2013 2012 2013 
pożary 11 19 193 162 
w tym dzieci 0 1 31 30 
mz 166 163 1058 972 
w tym dzieci 1 3 88 71 
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Rok 2013 charakteryzował się wzrostem ilości miejscowych zagrożeń, natomiast spadkiem 

ilości pożarów. Nie przekładało się to na ilość osób poszkodowanych. Jak widać na powyż-

szym wykresie ilość osób poszkodowanych podczas miejscowych zagrożeń pozostała stała 

(pomimo ich wzrostu o 1075 zdarzeń), natomiast ilość pożarów ze skutkiem śmiertelnym 

wzrosła. Niestety w dalszym ciągu najczęstszą ich przyczyną jest nieostrożność oraz lekce-

ważenie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wielu tych nieszczęść można byłoby uniknąć 

przestrzegając zasad użytkowania i konserwacji sprzętu oraz dokonując okresowych prze-

glądów instalacji. 

 
Czas trwania interwencji w rozbiciu na rodzaj zdarz enia 

Rodzaj zdarzenia 
rok 

Czas trwania interwencji (w minutach) 
do 30 pow.30 do 60 pow.60 do 120 pow. 120 

Pożary 2012 1172 1327 552 149 
2013 970 909 409 92 

Miejscowe za-
grożenia 

2012 1128 1843 909 208 
2013 1302 2458 1132 271 
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Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń powstałych w 2013 r. w porównaniu do roku 

2012, czas interwencji w porównywanych okresach pozostaje na tym samym poziomie.   

Widoczne na wykresie różnice wynikają ze zwiększonej liczby miejscowych zagrożeń odno-

towanych w roku 2013 oraz mniejszej liczby pożarów w analogicznym okresie roku ubie-

głego. 

Wyjazdowość Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych KM PSP w Łodzi: 

JRG Nr 
Pożary Miejscowe         

Zagrożenia 
Alarm Fałszywe Ogółem 

Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów Zdarzeń Wyjazdów 

1 345 550 602 811 81 169 1028 1530 

2 300 590 678 760 166 197 1144 1547 

3 334 442 658 734 351 408 1343 1584 

4 213 267 354 525 86 107 653 899 

5 401 438 559 636 154 202 1114 1276 

6 114 140 291 311 33 44 438 495 

7 146 233 492 553 36 54 674 840 

8 183 187 503 532 104 110 790 829 

9 103 137 339 379 7 21 449 537 

10 105 174 350 393 67 71 522 638 

11 136 172 337 379 47 60 520 611 

Razem 2380 3330 5163 6013 1132 1443 8675 10786 
 

Organizacja sieci jednostek ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta Łodzi po-

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

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

wyższe zestawienie obrazuje ilość wyjazdów poszczególnych jednostek do ilości przepro-

wadzonych w roku 2013 interwencji. 

3. Charakterystyczne działania ratowniczo – gaśnicze. 

W 2013 roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi odnoto-

wano między innymi: 

� 02.01.2013 r. – pożar poddasza ul. Orla 12 w Łodzi; 
W dniu 2 stycznia 2013r. doszło do pożaru mieszkania na poddaszu przy ul. Orlej 12. 

Informacja o pożarze wpłynęła do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP około godz. 

8.14. Na miejsce skierowano 5 zastępów, w tym drabinę mechaniczną oraz podnośnik hy-

drauliczny. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pożar był już w fazie rozwiniętej, a płomienie 
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wychodziły na zewnątrz przez okno. Rozstawiona została drabina przy pomocy, której ewa-

kuowano 3 osoby. W tym samym czasie ewakuowano 15 osób po klatce schodowej. Po wej-

ściu strażaków do mieszkania odnaleziono osobę poszkodowaną, którą natychmiast ewa-

kuowano na klatkę schodową. Obrażenia, jakich doznała poszkodowana uniemożliwiły pro-

wadzenie resuscytacji. Była to pierwsza ofiara śmiertelna w pożarze w 2013 roku. Przypusz-

czalna przyczyna zdarzenia to zaprószenie ognia przez lokatorkę mieszkania. 

 

 

 

� 16.04.2013 r. - pożar w kamienicy ul. Limanowskiego 66 w Łodzi; 
W nocy o godzinie 0:30 doszło do pożaru 

w kamienicy na parterze. W mieszkaniu przebywała 7-

osobowa rodzina. Po dojeździe zastępów na miejsce 

zastano rozwinięty pożar mieszkania, z płomieniami 

wydostającymi się na zewnątrz przez zakratowane 

okno. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg 

oddechowych natychmiast przystąpili do otwarcia 

mieszkania od strony klatki schodowej, usunięcia kra-

ty w oknie za pomocą pił tarczowych oraz wyważenia 

dodatkowych drzwi prowadzących z mieszkania na 

podwórko. Po otwarciu drzwi od strony klatki scho-

dowej ratownicy odnaleźli kobietę i dziecko, których 

ewakuowali i przekazali będącym na miejscu zespo-

łom ratownictwa medycznego. Po otwarciu drzwi od 

podwórka i przeszukaniu pomieszczenia odnaleziono 

troje dzieci i przekazano niezwłocznie pogotowiu ra-

tunkowemu. Dzięki podawaniu wody przez otwarte 

okno ugaszone zostało źródło pożaru, jedna z rot mo-

gła przeszukać pomieszczenie. Ratownicy odnaleźli 

dwie osoby - mężczyznę oraz niemowlę, którzy leżeli 

na podłodze. Ze względu na to, iż przebywali oni naj-

bliżej źródła pożaru nie możliwe było przeprowadze-

nie resuscytacji. Lekarz będący na miejscu akcji 

stwierdził zgon tych osób. W akcji brało udział 6 za-

stępów straży pożarnej - 21 strażaków. Łącznie działania trwały 2 godziny 46 minut. 
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� 12.04.2013 r. – zawalony pustostan ul. Struga 80 w Łodzi; 
W dniu 12 kwietnia 2013r. około godz. 9:30 doszło do zawalenia się dachu pustostanu. Na 

miejsce skierowane zostały zastępy ratownicze z najbliższej jednostki, a następnie zadyspo-

nowano ratowników z psami ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej. Gru-

zowisko zostało przeszukane za pomocą geofonu, kamer wziernikowych oraz termowizyj-

nych, a także przez dwa psy ratownicze. Nie potwierdziły się podejrzenia, co do możliwości 

przebywania w zawalisku osób postronnych. Na miejscu akcji obecni byli przedstawiciele 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, administratorzy nieruchomości i inne służby. Ze 

wstępnych informacji wynikało, iż budynek zostanie wyburzony w trybie natychmiastowym. 

� 08.12.2013 r. – pożar poddasza ul. Gdańska 4 w Łodzi; 
W dniu 8 grudnia 2013r. doszło do pożaru poddasza.  

Po przybyciu na miejsce stwierdzono dym wydobywający się 

z poddasza kamienicy. Dostęp do źródła ognia był bardzo 

utrudniony ze względu na znaczne zadymienie i wysoka tem-

peraturę. Podjęto decyzję o rozstawieniu podnośnika hydrau-

licznego i drabiny mechanicznej w celu wykonania otworów 

wentylacyjnych w dachu. W tym samym czasie prowadzono 

ewakuacje mieszkańców z zagrożonych mieszkań przez klatkę 

schodową. Na miejsce został zadysponowany autobus MPK, 

w którym schroniły się ewakuowane osoby. Cześć lokatorów 

ze względu na uszkodzenie mieszkań została przewieziona do 

tymczasowych lokali zastępczych. W akcji wykorzystywano 

kamery termowizyjne. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia 

była wada przewodu kominowego. 
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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 Kra-

jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do jej głównych zadań należy rozpoznawanie 

zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz organizacja i prowadzenie dzia-

łań ratowniczych na terenie miasta.  

Obszar miasta (powierzchnia 294 km2) podzielono umownie na 11 części i każdą 

z nich przydzielono do ochrony poszczególnym jednostkom ratowniczo-gaśniczym. Okre-

ślono w ten sposób ich teren działania zapewniający najbardziej optymalne zabezpieczenie 

przeciwpożarowe. 

Wykaz jednostek ratowniczo-ga śniczych  

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 

wynosi 695 etatów funkcjonariuszy i 13 etatów cywilnych. Daje to wskaźnik około 0,93 

strażaka na 1 tysiąc mieszkańców w trzecim co do liczby ludności mieście w Polsce. 

Zatrudnienie stra żaków w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi z podziałem 
na korpusy w latach 2009-2013 

ROK 
Limit  

zatrudnienia 
Stan zatrud nienia wg stanu na dzie ń 31 grudnia  

oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy Razem 

2009 695 86 170 328 111 695 
2010 695 91 162 322 120 695 
2011 695 95 148 299 153 695 
2012 695 99 146 292 158 695 
2013 695 105 139 319 129 692 

 

W porównaniu z rokiem 2012 dynamika zwolnień i zatrudnienia w Komendzie 

Miejskiej PSP w Łodzi zmalała, z 6,3 % w 2012 r. do 5,7% w 2013r. W roku 2012 zwolnio-

nych ze służby zostało 44 funkcjonariuszy, natomiast w roku 2013 już tylko 39 funkcjona-

riuszy.  

Podstawowe parametry struktury zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP 

w Łodzi obejmujące zatrudnienie strażaków według: 

� korpusów służbowych, 

� wykształcenia ogólnego, 

� stażu służby, 

� wysługi emerytalnej, 

co obrazują wykresy opracowane na podstawie danych o stanie zatrudnienia na dzień 

31 grudnia 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura zatrudnienia według korpusów

129; 19%

319; 46%

139; 20%

105; 15%

Szeregowcy

Podoficerowie
Aspiranci

Oficerowie
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Wykształcenie ogólne stra żaków

201; 29%

469; 68%

22; 3%

Wyższe
Średnie
Zawodowe

Podział ze wzgl ędu na sta ż słu żby stra żaków

212; 31%

201; 29%

119; 17%

160; 23%

do 5 lat

6-10 lat

11-15 lat

16-30 lat

Podział ze wzgl ędu na wysług ę emerytaln ą stra żaków

149; 22%

111; 16%

246; 35%

7; 1%

179; 26%
do 5 lat

6-10 lat

11-15 lat

16-30 lat

31 i powy żej
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W 2013 roku 92 osoby podniosło swoje kwalifikacje ogólne w zakresie wykształcenia po-

żarniczego oraz 263 osób w zakresie szkolenia specjalistycznego. Szczegółowe dane licz-

bowe określają tabele poniżej. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Lp.  Nazwa kursu / szkolenia  Ilość osób  
1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak  14 
2. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej  67 
3. Przemienne Zaoczne Studium Aspirantów 11 
4. Niestacjonarne Studia I-ego stopnia dla funkcjonariuszy PSP 0 

 
 

Podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych 

 
Lp. Nazwa kursu / szkolenia Ilość osób 

1.  Szkolenie doskonalące umiejętności współdziałania jednostek KSRG 
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

163 

2.  Szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną 
mechaniczną 

25 

3.  Kurs wraz z egzaminem sprawdzenia kwalifikacji z zakresu obsługi żurawi 
przenośnych 

50 

4.  Kurs wraz z egzaminem sprawdzenia kwalifikacji na podesty ruchome 
przejezdne 

25 

 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

szkoleń specjalistycznych w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi na 2014 r. kształtują się 

następująco: 

- na szkolenie z zakresu ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybkopłynących – 

10 strażaków, 

- na kurs ratownictwa medycznego – 20 strażaków, 

- na kurs specjalistyczny napełniania zbiorników ciśnieniowych – 6 strażaków, 

- na kurs specjalistyczny stermotorzystów – 9 strażaków, 

- na kurs obsługi samochodów z drabiną mechaniczną – 11 strażaków, 

- na kurs obsługi żurawi przenośnych – 30 strażaków, 

- na kurs podestów ruchomych – 39 strażaków, 

- na kurs obsługi urządzeń GPS – 16 strażaków, 

- na kurs obsługi urządzeń lokalizacyjnych – 9 strażaków, 

- na kurs dla nurków – 5 strażaków, 

- na kurs dla ratowników wysokościowych – 70 strażaków. 
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6. Realizacja ćwiczeń i szkoleń doskonalących. 

Istotnym elementem doskonalenia zawodowego w 2013 r. były 132 ćwiczenia 

obiektowe prowadzone przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Łodzi  we wła-

snych 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 w zakładzie LindeGas – Oddział Łódź, ul. Traktorowa 145 w Łodzi 

w których uczestniczyły JRG KM PSP w Łodzi; 

- ćwiczenia pakowania oraz ułożenia sprzętu w skrzyniach transportowych LPR, prze-

prowadzone w ramach współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – udział 

wzięły Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, Specjalistyczna Grupa 

Poszukiwawczo-Ratownicza oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-

Nurkowego; 

- ćwiczenia na terminalu lotniska im. Władysława Reymonta, w których uczestniczyły 

JRG KM PSP w Łodzi; 

- ćwiczenia doskonalące w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na te-

renach leśnych (obszar Leśnictwa Miejskiego, ul. Łagiewnicka 305 w Łodzi) 

w których uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi. 

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 międzynarodowym, 

ogólnopolskim, wojewódzkim oraz miejskim. 

Zawody miejskie 

Miejskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP 

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Chojeńskiego Klubu Sporto-

wego odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP. W rywali-

zacji udział wzięło 12 drużyn - reprezentacje 11 JRG oraz drużyna Komendy Miejskiej PSP 

w Łodzi.  

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:  

1 miejsce – reprezentacja JRG 8 
2 miejsce – reprezentacja JRG 1 
3 miejsce – reprezentacja JRG 10 
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Biblio Cup – turniej piłki no żnej 

W dniu 15 września 2013 na obiekcie 

sportowym w  parku 3-go maja w Łodzi przy 

ul. Małachowskiego 5 odbył się XIV Łódzki Tur-

niej Piłki Nożnej BIBLIO CUP. W turnieju udział 

wzięła również drużyna KM PSP w Łodzi, która 

w wyniku zaciekłej rywalizacji zajęła I miejsce. 

Najlepszym strzelcem został również zawodnik 

drużyny KM PSP w Łodzi. 

 

Miejskie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Strażaków PSP 

W dniu 21 marca 2013 r. w JRG Nr 2 KM PSP w Łodzi odbyły się Miejskie Mistrzostwa 

w Tenisie Stołowym Strażaków PSP z KM PSP w Łodzi. W mistrzostwach udział wzięło 

40 zawodników.  

Klasyfikacja drużynowa zawodów przedstawia się 

następująco:  

1 miejsce – reprezentacja JRG 9 
2 miejsce – reprezentacja JRG 10 
3 miejsce – reprezentacja JRG 1 
 

 

Miejskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Strażaków KM PSP w Łodzi 

W dniach 13-14 marca 2013 r. odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Straża-

ków KM PSP w Łodzi. Mistrzostwa rozegrane zostały w JRG Nr 2 KM PSP w Łodzi. 

Udział wzięły reprezentacje jedenastu JRG KM PSP w Łodzi oraz reprezentacja złożo-

na z funkcjonariuszy z KM PSP w Lodzi.  

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:  

1 miejsce – reprezentacja JRG 6 
2 miejsce – reprezentacja JRG 1 
3 miejsce – reprezentacja JRG 2 
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Zawody wojewódzkie 

XV Mistrzostw Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej 

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Rzeczycy odbyły się XV Mi-

strzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej. W klasyfikacji 

generalnej drużyna KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce. 

XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej 

W dniu 8 listopada 2013 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum w Rzeczycy odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP 

w Piłce Siatkowej. W wyniku zaciętej rywalizacji drużyna KM PSP w Łodzi została mi-

strzem województwa łódzkiego. 

XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Tenisie Stołowym 

W dniu 6 grudnia 2013 r. w Wieruszowie odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Łódz-

kiego Strażaków PSP w Tenisie Stołowym. W Mistrzostwach udział wzięły reprezentacje 

Komend Miejskich/Powiatowych z województwa łódzkiego. W wyniku rywalizacji repre-

zentacja KM PSP w Łodzi w klasyfikacji drużynowej zajęła I miejsce, natomiast 

w klasyfikacji indywidualnej funkcjonariusze KM PSP w Łodzi zajęli miejsca I, II, IV, V. 

XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu 

W dniu 21 listopada 2013 r. w Łasku odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 

Strażaków PSP w Pływaniu. W Mistrzostwach udział wzięły reprezentacje Komend Powia-

towych/Miejskich z województwa łódzkiego. Reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła w kla-

syfikacji generalnej mistrzostw I miejsce. 
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Zawody ogólnopolskie oraz międzynarodowe 
 

Zawody strażackie w formule Firefighter Combat Challenge  
W dniu 29 września 2013 r. na rynku Manufaktury odbyły się zawody sportowe 

strażaków realizowane w formule Firefighter Combat Challenge. Była to już druga edycja 

sportowych zmagań, w których o miano "najtwardszego" walczyli strażacy nie tylko z całej 

Polski, ale także z zagranicy. Po raz kolejny impreza cieszyła się dużą popularnością dowo-

dem, czego była znaczna ilość osób, które zgłosiły się do rywalizacji. W pierwszej kolejno-

ści odbyły się starty tandemów, następnie były starty indywidualne, a na końcu wystartowa-

ły sztafety. Oprócz mężczyzn w sportowych zmaganiach udział wzięły również cztery panie, 

które pokazały wysoki poziom przygotowania sportowego. W trakcie trwania zawodów 

sportowych przygotowano również atrakcje dla dzieci w postaci ścianki wspinaczkowej oraz 

mini toru FCC, w którym najmłodsi mogli spróbować sił na podobnym torze co dorośli 

uczestnicy. 
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Halowe Zawody Ratownictwa Wysokościowego 
 
W dniu 18 października 2013 r. odbyła się druga edycja Halowych Zawodów Ra-

townictwa Wysokościowego w Miejskiej Arenie Sportu. W rywalizacji udział wzięli zawod-

nicy z całej Polski. Ich zadaniem było pokonanie przygotowanego toru, którego elementami 

było między innymi wspinanie się po drabince SPELEO, pokonywanie trawersu oraz prze-

pinanki. W wyniku realizacji reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła III miejsce 

w klasyfikacji drużynowej. Oprócz zmagań sportowych przygotowano również atrakcje dla 

dzieci. Dodatkowo uczniowie szkół średnich mogli poznać charakterystykę Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie, dzięki stanowisku promocyjnemu przygotowanemu przez 

tą uczelnię. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXX Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej 

W dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Częstochowie odbył się finał XXX Mi-

strzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej. Finał poprzedzony był eliminacjami strefo-

wymi w 3 grupach, w których udział wzięło 12 drużyn. Drużyna województwa łódzkiego w 

skład, której wchodziło 5 funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce. 

XIV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w futsalu 

W dniach 01-03 marca 2013 roku w hali w Zawoi rozegrano XIV Halowe Mi-

strzostwa Polski Służb Mundurowych w futsalu. Drużyna województwa łódzkiego w skład 

której wchodziło 4 funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi zajęła I miejsce. 
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II Otwarte Mistrzostwa Policji i Słu żb Mundurowych w Pływaniu oraz 
VIII Mistrzostwa Polski Stra żaków PSP w Pływaniu 

29 listopada 2013 r. na pływalni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się Otwarte 

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych MSW w Pływaniu. W ramach powyższych Mi-

strzostw przeprowadzone zostały VIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Pływaniu. Re-

prezentantami drużyny KW PSP w Łodzi byli w większości strażacy z KM PSP w Łodzi. 

Wyniki uzyskane przez reprezentację pozwoliły na uzyskanie III miejsca w klasyfikacji ge-

neralnej. W klasyfikacji indywidualnej funkcjonariusze KM PSP w Łodzi uzyskali następu-

jące wyniki: 

- dystans: 50 m styl klasyczny, 
- 1 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10 

- 3 miejsce – Edgar Kucharski - JRG 10 

- dystans: 100 m styl klasyczny, 
- 1 miejsce – Edgar Kucharski - JRG 10 

- 2 miejsce – Arkadiusz Bilski - JRG 10 

- dystans: 100 m styl zmienny, 
- 3 miejsce – Arkadiusz Bilski - JRG 10 

- dystans: 100 m styl dowolny, 
- 2 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10 

- dystans: 50 m styl motylkowy, 
- 3 miejsce – Marcin Fastyn - JRG 10 

- dystans: 100 m styl grzbietowy, 
- 3 miejsce – Adam Markiewicz - JRG 10 

- dystans: 50 m styl grzbietowy, 
- 3 miejsce – Adam Markiewicz - JRG 10 

XIX Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim Karłów 2013 

Zawody odbyły się w dniach 6-8 września 2013 r., w rejonie Gór Stołowych – Karłowa, na 

Szczelińcu Wielkim. Zawody polegały na pokonaniu przez trzyosobowy zespół ratowników 

trasy biegu terenowego o długości ok. 9 km, na której umieszczono elementy techniczne, 

alpinistyczne i taternickie stosowane w ratownictwie górskim. W trakcie rywalizacji ratow-

nicy musieli w jak najkrótszym czasie przy użyciu przyrządów alpinistycznych kilkukrotnie 

wspiąć się na Szczeliniec, a następnie opuścić się w dół wyznaczoną, zróżnicowaną trasą 

zawierającą pionowe i poziome układy linowe. Musieli oni również wykazać się technikami 

ratownictwa górskiego w tym m.in. dojścia do poszkodowanego i jego ewakuacji przy uży-

ciu technik wyciągowych. Komendę Miejską PSP w Łodzi reprezentowali funkcjonariusze 

z JRG 10; Sławomir Pytel, Arnold Wiśniewski, Tomasz Pytel, Sebastian Malarczyk. 

W klasyfikacji „Zespoły reprezentujące służby ratownicze, spoza ratownictwa górskiego” 

reprezentacja KM PSP w Łodzi zajęła III miejsce. 
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8. Zagadnienia kwatermistrzowskie. 

a. Baza lokalowa 

W zakresie działalności remontowej i modernizacyjnej obiektów z roku na rok moż-

na zauważyć znaczący spadek ponoszonych wydatków oraz podejmowanych działań w tym 

zakresie. Rok 2013 należy zaliczyć pod tym względem do znacznie gorszych niż lata ubie-

głe. Pomimo trudnej sytuacji finansowej udało się jednak zrealizować kilka planowanych 

zadań i przeprowadzono najpilniejsze remonty i naprawy, których koszt kształtował się na 

poziomie 167.148,00 zł. Osobnym sukcesem, dzięki przekazanym środkom przez Urząd 

Miasta Łódzi w wysokości 250.000,00 zł oraz dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej w wysokości 62.000,00 zł ze środków firm ubezpieczeniowych było wykonanie 

modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na Miejskie Stanowisko Kierowania, w ramach, 

którego zrealizowano prace ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne dotyczące instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teleinformatycznej. W bieżą-

cym roku do zakończenia zadania i uruchomienia Miejskiego Stanowiska Kierowania nie-

zbędne są dalsze środki.  

Dzięki dużej pomocy firm zewnętrznych udało się w trybie pilnym zabezpieczyć bu-

dynek strażnicy JRG Nr 2 przy ul. Legionów 4 poprzez naprawę dachu i pokrycie go nową 

papą termozgrzewalną wraz z wyminą rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 

Należy zaznaczyć, że próby zatrzymania degradacji obiektów i poprawy warunków socjal-

nych w obiektach dla pełniących służbę strażaków, mają miejsce w znacznej mierze, dzięki 

życzliwości i pomocy różnych firm w postaci nieodpłatnie przekazywanych materiałów bądź 

w postaci usług wykonywanych bezpłatnie. Wśród dużej części wykonanych robót remon-

towych i modernizacyjnych, należy podkreślić szereg prac wykonywanych we własnym za-

kresie, przez załogi poszczególnych jednostek. Wartość tych prac w 2013 r. oszacowano na 

kwotę ponad 93 400,00 zł. 

Ważniejsze prace remontowe wykonane w celu powstrzymania degradacji budynków 

oraz poprawy warunków pełnienia służby przez strażaków to: 

� Remont i malowanie pomieszczeń komendy: korytarz górny, sekretariat, malowanie 

siedmiu pokoi biurowych, wymiana wykładziny w sekretariacie oraz jednym pokoju 

biurowym, naprawa części elewacji zewnętrznej w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi: 

koszt materiałów – 8.540,00 zł. (robocizna własna - ok. 12.000,00 zł). Wyremontowany 

sekretariat wyposażono w nowy zestaw mebli koszt 4.300,- zł. Modernizacja instalacji 

łączności radiowej usytuowanej na budynku ZUS przez firmę zewnętrzną koszt – 

9.046,65 zł. 

� Malowanie łazienek, szatni, pomieszczeń ześlizgów, wymiana obróbek blacharskich 

wiat, położenie tynków mozaikowych w pokoju dowódców zmian w JRG Nr 1: koszt 

materiałów – 800,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.000,00 zł). Naprawa bram wjazdo-

wych przez firmę zewnętrzną koszt – 2.251,64 zł. 
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� Remont holu głównego, naprawa parkietu na świetlicy, wykonanie wylewki posadzki 

w garażu, obróbka murarska kominów oraz naprawa stolarska wieżyczek wentylacyj-

nych na budynku strażnicy w JRG Nr 2: koszt materiałów – 9.500,00 zł, (robocizna 

własna – ok. 8.000,00 zł). Naprawa i pokrycie dachu oraz wymiana rynien wykonana 

przez firmę zewnętrzną koszt – 25.558,33 zł. Naprawa instalacji wody ciepłej przez 

firmy zewnętrzne koszt – 3.179,99 zł. 

� Malowanie trzech pomieszczeń biurowych oraz montaż umywalki w JRG Nr 3: koszt 

materiałów – 1.300,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.200,00 zł). 

� Wymiana dwóch okien, naprawa dachu na budynku garażu, wymiana wykładziny 

w pokoju dowódców zmian, gipsowanie sali wypoczynkowej w JRG Nr 4: koszt mate-

riałów – 3.600,00 zł, (robocizna własna – ok. 2.850,00 zł.). 

� Wykonanie stołów i ławek do altanki, wykonanie szafki na buty i półek do szafy, na-

prawa i malowanie napisu „Państwowa Straż Pożarna” w JRG Nr 5: koszt materiałów – 

987,78 zł, (robocizna własna – ok. 900,00 zł). Naprawa i przebudowa systemu oświe-

tlenia klatki schodowej i korytarzy przez firmę zewnętrzną koszt – 2.706,00 zł. 

� Wykonanie i wyposażenie sauny suchej, obudowa i maskowanie grzejników oraz wy-

konanie i montaż parapetów w holu na parterze i I piętrze oraz klatce schodowej, ma-

lowanie pomieszczeń piwnicy, naprawa instalacja oświetlenia i położenie elewacji we-

wnętrznej z piaskowca w korytarzu na parterze oraz na I piętrze, pielęgnacja drzew 

i terenu, położenie i montaż instalacji telefonicznej oraz zabezpieczenie okien 

w murowanej wspinalni w JRG Nr 6: koszt materiałów – 13.500,00 zł, (robocizna wła-

sna – ok. 10.700,00 zł). Naprawa kanalizacji deszczowej i separatora przez firmę ze-

wnętrzną koszt – 11.121,57 zł. 

� Remont korytarza, malowanie garażu, remont pomieszczenia zaplecza technicznego 

w Wydziale Technicznym: koszt materiałów – 5.000,00 zł, (robocizna własna – 

ok. 6.000,00 zł).  

� Remont pomieszczenia myjki, remont kanału na myjce, remont magazynków w garażu, 

naprawa przęseł ogrodzenia zewnętrznego, montaż płytek w garażu, ułożenie kostki 

brukowej wokół budynku mieszkalnego, ułożenie kostki brukowej pod wiatą garażową, 

wymiana pokrycia dachu na wiacie garażowej, wymiana kątowników w kanale wiaty 

nr 1, wymiana 24 zaworów z głowicami termostatycznymi w instalacji CO na piętrze 

budynku JRG Nr 7: koszt materiałów – 19.770,00 zł, (robocizna własna – ok.12.805,00 

zł). Naprawa przyłącza wodociągowego przez firmę zewnętrzną koszt – 11.070,00 zł. 

� Malowanie garażu numer 1 i 4, naprawa dachu nad garażami 1 i 4, remont instalacji 

hydraulicznej, rozbudowa instalacji pneumatycznej w garażu, remont pomieszczenia 

przejściowego, remont instalacji elektrycznej w garażu w JRG Nr 8: koszt materiałów 

– 6.700,00 zł, (robocizna własna – ok.19.300,00 zł). 

� Remont łazienki na I piętrze (usunięcie awarii kanalizacji), naprawa instalacji radio-

węzła na JRG Nr 9: koszt materiałów – 5.250,00 zł, (robocizna własna – ok.1.300,00 

zł). Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do strażnicy zrealizowane przez firmę 
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zewnętrzną ze środków Miasta Łodzi koszt – 10.600,00 zł. Naprawa przyłącza wodo-

ciągowego przez firmę zewnętrzną koszt – 14.760,00 zł. 

� Naprawa ogrodzenia, elewacji na budynku strażnicy, malowanie PA, w JRG Nr 10: 

koszt materiałów – 3.200,00 zł, (robocizna własna – ok. 1.350,00 zł). Naprawa instala-

cji CO i wodociągowej przez firmy zewnętrzne koszt 6.720,00 zł. 

� Remont pomieszczeń szatni, remont łazienki (hydraulika), malowanie łazienki i drzwi, 

remont dachu nad garażem oraz remont świetlicy, remont pomieszczeń przy warsztacie, 

montaż radiolinii do automatycznych bram garażowych (cztery komplety), montaż sys-

temu Air Rettbox w GBARt, montaż sprzętu sportowego w sali siłowni, remont trzech 

pomieszczeń biurowych, naprawa węzła CO, rozprowadzenie przewodów do instalacji 

teleinformatycznej w JRG Nr 11: koszt materiałów – 2.450,00 zł, (robocizna własna – 

ok.14.000,00 zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji posiadanych obiektów związane z brakiem 

systematycznego wykonywania niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych, ko-

nieczne są kompleksowe rozwiązania, które z kolei wymagają konkretnego wsparcia finan-

sowego. Wiele obiektów wymaga napraw lub wręcz wymiany pokryć dachowych 

i związanych z nimi elementów typu rynny, obróbki blacharskie i inne. Rozwiązaniem 

znacznej ilości problemów remontowych mogło być dofinansowanie działań termo-

modernizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej między innymi dla obiektów Państwowej Straży Pożarnej. 
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W ramach II konkursu programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS – Gre-

en Investment Scheme). Część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów 

sektora finansów publicznych”, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zło-

żyła poprzez Miasto Łódź wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”. Wniosek otrzymał 

ocenę pozytywną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny w zakresie selekcji II. 

Po tym etapie wniosek został sklasyfikowany na 53 pozycji listy rankingowej i wpisany na 

listę rezerwową. Ze względu na przeznaczenie relatywnie niewielkiej ilości środków finan-

sowych w stosunku do ilości złożonych wniosków tylko 14 pierwszych pozycji zostało za-

kwalifikowanych do dofinansowania. W przypadku przeznaczenia dodatkowych środków 

przez NFOŚ i GW w ramach powyższego konkursu i uzyskanie dotacji przez Komendę na 

realizację zadania objętego wnioskiem planowane roboty budowlane nie zabezpieczą 

wszystkich potrzeb remontowych w poszczególnych JRG. Bardzo dużych nakładów wyma-

gają remonty garaży, w tym: naprawy i wymiany posadzek, zamontowanie instalacji odcią-

gowych spalin zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej MSW, montaż instalacji uzupeł-

niających powietrze w układach pneumatycznych pojazdów, a przede wszystkim montaż 

instalacji elektrycznych doładowujących akumulatory pojazdów pożarniczych będących na 

postoju wyposażonych w panele ELTE GPS. Ponadto wymagane są modernizacje instalacji 

elektrycznych obiektów strażnic, jak również konieczne ich przeglądy. Wiele zadań i pro-

blemów oraz niezbędnych napraw, dotyczy placów, ogrodzeń i innych obiektów nie będą-

cych budynkami, a wymagających sporych nakładów na ich modernizację, czy utrzymanie w 

stanie dostatecznym. Na terenie niektórych jednostek znajdują się stacje paliw, które wyma-

gają kompleksowej modernizacji w celu dostosowania ich do wymogów obowiązującego 

prawa lub konieczna jest ich likwidacja. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie wymaga 

znacznych kosztów finansowych. Zakres prac z roku na rok staje się coraz szerszy, natomiast 

możliwości nie odpowiadają występującym potrzebom. 

Poniżej w skrócie przedstawiamy najpilniejsze prace do wykonania w obiektach. 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 

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

- naprawa elewacji – (85.000,00 zł), 

- modernizacja placu wewnętrznego i zwiększenie ilości miejsca parkingowych – 

(100.000,00 zł),  

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony placu manewrowego – 

(20.000,00 zł). 
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Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 

- kapitalny remont garażu, wymiana bram garażowych – (450.000,00 zł), 

 

    
Węzeł CO JRG Nr 2    Dach budynku strażnicy JRG Nr 2 

- pokrycie i docieplenie dachu budynku magazynowego – (5.000 zł.), 

- wymiana rynien i rur spustowych na budynku warsztatu konserwacji sprzętu ochro-

ny dróg oddechowych – (15.000,00 zł),  

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

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 

- kompleksowa modernizacja strażnicy, 

- kompleksowa modernizacja obiektu administracyjnego po OSzP KW PSP w Łodzi. 

 
Budynek strażnicy JRG Nr 4 od strony ul. Dąbrowskiego 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5 

- położenie nawierzchni syntetycznej na boisku i bieżni – (180.000,00 zł), 

- wykonanie tynków mozaikowych na korytarzu –parter – (5.000 zł.). 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 

- kapitalny remont garażu, wymiana bram garażowych 8 kpl. – (350.000,00 zł), 

- wyrównanie i wykonanie nawierzchni placu wewnętrznego oraz jego odwodnienie 

– (80.000,00 zł). 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7 

- prace modernizacyjne zgodnie ze wstępnym kosztorysem przekazanym do KW PSP 

w Łodzi – (1,207.000,00 zł). 
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Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 

- naprawa dachów (budynek strażnicy, mieszkalny, administracyjno-mieszkalny) – 

(160.000,00 zł), 

   
Wygląd budynku mieszkalnego przy JRG Nr 8 od strony ul. Tamka 

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje, przebudowa otworów bram 

garażowych – (380.000,00 zł), 

- wymiana okien i malowanie elewacji zewnętrznej w budynku mieszkalnym – 

(28.000,00 zł), 

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

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9 

- kapitalny remont garażu, wszelkie niezbędne instalacje, wymiana bram garażowych  

8 kpl. – (420.000,00 zł), 

- remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, magazynowych, wspinalni, adaptacja 

pomieszczeń piwnicznych na potrzeby GPR – (25.000,00 zł), 

 
Wygląd budynku strażnicy JRG Nr 9 od strony ul. Czołgistów 

- naprawa dachu i wymiana orynnowania – (78.000,00 zł). 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 10 

- kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy oraz garażowo-
magazynowego – (960.000,00 zł), 

- wykonanie instalacji oddymiających i pozostałych na garażu głównym jednostki – 
(180.000,00 zł), 

- odwodnienie placu wewnętrznego (osadnik), wykonanie odwodnienia placu we-
wnętrznego – (60.000,00 zł), 

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony placu manewrowego – 
(20.000,00 zł), 
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Budynek strażnicy JRG Nr 10 od strony placu wewnętrznego 

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

Komenda Miejska PSP w Łodzi 

- remont sanitariatów – (6.000,00 zł), 

- malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin – (18.000,00 zł), 

- adaptacji pomieszczeń po obecnym MSK na serwerownie, akumulatorownie i ar-

chiwum – (20.000 zł.). 

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

W roku 2013 ze względu na brak środków finansowych nie udało się zrealizować 

wszystkich niezbędnych zakupów odzieży specjalnej, środków ochrony osobistej i ekwipun-

ku na poziomie minimalnym, zapewniającym potrzeby strażaków. Pomimo dołożenia wszel-

kich starań daje się zauważyć znaczne obniżenie jakości wyposażenia strażaków, które jest 

wynikiem oszczędności tj. konieczności zakupu najtańszych przedmiotów o niekoniecznie 

najwyższych parametrach oraz poprzez wydłużanie czasu użytkowania wydanej odzieży 

i wyposażenia. 

W roku 2013 dokonano zakupu między innymi niżej wymienionego asortymentu. 

Lp. Nazwa 
Ze środków bud żetowych Ze środków  

pozabud żetowych 

Ilość Warto ść Ilość Warto ść 
1 2 3 4 5 6 

1.  Ubranie specjalne strażaka 42 kpl. 52 228,80   

2.  Ubranie koszarowe 39 kpl. 12 070,08   

3.  Ubranie KDS 14 kpl. 5 572,80   

4.  Buty KDS 9 par 1 533,60   

5.  Buty strażackie gumowe 46 par 15 154,67   

6.  Buty specjalne skórzane 62 pary 19 079,28   

7.  Buty koszarowe 39 par 4 590,00   

8.  Rękawice strażackie specjalne 40 par 4 315,68   

9.  Kominiarka 20 szt. 831,60   

10.  Hełm strażacki 37 szt. 20 180,45   
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11.  Przedmioty umundurowania służbowego 
oraz wyjściowego 

156 kpl. 106 523,92  
 

12.  Części do aparatów powietrznych i ubrań 
gazoszczelnych 

350 szt./kpl 28 522,80  
 

13.  Radiotelefon Motorola 1 szt. 1 576,80   

14.  Uzupełnienie środków medycznych   50 elem. 
*PZU 

15 000,00 

15.  Prądownice wodne turbo 2 szt. 2 268,00   

16.  Wąż tłoczny W 75 1 szt. 167,40   

17.  Wąż tłoczny W 52 50 szt. 5 670,00   

18.  Benzyna , Olej napędowy 62 300 l 318 984,35 48 700 l 
*MŁ 

250 000,00 

19.  Sorbent Damolin 2 160 kg 5 715,36 3 400 kg 
*EG 

10 036,80 

20.  Sprzęt komputerowy, akcesoria, opro-
gramowanie 

 34 324,62  
*D 

39.999,97 
 

� *PZU  – PZU Życie S.A.  
� *UMŁ – Urząd Miasta Łodzi 
� *EG – Spółka Euroglas (darowizna rzeczowa) 
� *D - Dalkia (darowizna rzeczowa) 

W celu utrzymania właściwej polityki zaopatrywania strażaków w niezbędne przedmioty 

odzieży ochronnej i ekwipunku, w roku 2014 niezbędny jest zakup następującego wyposaże-

nia: 

100 kpl. ubrań koszarowych koszt ok. 35.000 zł 

200 kpl. ubrań specjalnych niepalnych koszt ok. 270.000 zł 

100 szt. kominiarek koszt ok. 7.000 zł 

70 szt. hełmów koszt ok. 44.000 zł 

200 par rękawic specjalnych koszt ok. 24.000 zł 

200 par butów specjalnych skórzanych i gumowych koszt ok. 57.000 zł 

 Ogólny koszt 437.000 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. 

Dzięki znacznej dotacji finansowej z Urzędu Miasta Łodzi w roku 2013 oraz du-

żej przychylności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi, jak i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Łodzi zakupiła i wprowadziła do podziału bojowego cztery nowe 

pojazdy pożarnicze. Zakupiono samochód specjalny IVECO MAGIRUS z drabiną automa-

tyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m (SD 40) wraz z bogatym wyposażeniem, lek-

ki samochód typu mikrobus oraz dwa lekkie samochody kwatermistrzowskie. Ponadto Ko-

menda Wojewódzka PSP w Łodzi przekazała do użytkowania ciągnik siodłowy na podwoziu 

SCANIA wraz naczepą cysterną do wody o pojemności 25.000 litrów oraz kontener ze 
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sprzętem ochrony dróg oddechowych zakupione w ramach projektu realizowanego z udzia-

łem środków unijnych oraz motopompę o dużej wydajności do wody czystej na przyczepie 

M 60/8. 

Dokonanie wymiany specjalistycznego sprzętu ratowniczego i gaśniczego 

w jednostkach straży pożarnej zawsze wiąże się z dużymi kosztami i jego zakup wymaga 

skoordynowania wszelkich możliwych źródeł pozyskania środków na ten cel. Poczynione 

starania zaowocowały uzyskaniem środków od Miasta Łodzi oraz po raz kolejny dzięki do-

brej współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta 

Łodzi, jak również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi, które pozwoliły na sfinalizowanie zakupu najnowszej drabiny o wysokości ratow-

niczej powyżej 40 m, jak na razie jedynej w Polsce i jednej z kilku w Europie, najwyższej 

drabiny z łamanym przęsłem, dostępnej obecnie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Drabina zabudowana jest na podwoziu IVECO i posiada kosz ratowniczy o udźwigu 400 kg, 

który pozwala na operowanie w nim trzech osób wraz z dodatkowym sprzętem. Kosz posia-

da automatycznie sterowane działko wodno-pianowe umożliwiające podawanie środków 

gaśniczych bez obecności strażaka w koszu. Ostatnie łamane przęsło umożliwia na  pracę 

poniżej poziomu podpór – na mostach, skarpach, kanałach, przy brzegach rzek oraz opero-

wanie na połaciach dachu będących nieosiągalnymi dla zwykłych drabin. Istnieje także moż-

liwość wykorzystania drabiny jako prowizorycznej kładki nad wykopami, kanałami, prze-

szkodami (wysięg boczny 19,6m). Nadwozie pojazdu zostało wykonane z aluminium 

i kompozytów obniżających wagę pojazdu, a wysoka manewrowość zastosowanego podwo-

zia pozwala na swobodne poruszanie się w ciasnej zabudowie miejskiej. Możliwość podwie-

szania ciężaru w kilku miejscach kratownicy pozwala na wykorzystanie drabiny jako dźwigu 

o maksymalnym udźwigu do 4 t. Należy podkreślić, iż pozyskany samochód posiada bogate 

wyposażenie umożliwiające podjęcie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych przez 

załogę pojazdu. Jest to również bardzo istotne ze względu na coraz szczuplejsze zasoby 

środków finansowych przeznaczonych na zakup nowego wyposażenia. Przekazanie znacz-

nych środków przez Miasto Łódź pozwoliło również na zakup samochodu do przewozu osób 

typu mikrobus, niezbędnego do zabezpieczenia możliwości logistycznych Komendy Miej-

skiej PSP w Łodzi dla strażaków biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach i ćwicze-

niach organizowanych przez straż pożarną, w różnych rejonach kraju. Pozwoliło także na 

wymianę dwóch samochodów kwatermistrzowskich dla jednostek komendy, w których 

użytkowane tego rodzaju środki transportu przekroczyły czasookres norm eksploatacyjnych. 

W zakresie pozyskania i wymiany sprzętu transportowego pomimo trudnej sytua-

cji finansowej i znacznych utrudnień mijający rok należy zaliczyć do udanych. 
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9. Zagadnienia techniczne. 

Komenda Miejska PSP w Łodzi dysponuje ogółem 90 samochodami, 

10 przyczepami samochodowymi oraz 3 kontenerami wymiennymi. 

Zestawienie porównawcze ilości eksploatowanych pojazdów z podziałem na gru-

py użytkowe: 
 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Ilość pojazdów na  

31.12.2013 r. 
1. Samochody gaśnicze 24 

2. Samochody specjalne 66 

RAZEM 90 
 

Samochody ga śnicze: 

Lp. Rodzaj samochodu 

Stan na 31.12.2013 r.  

ogółem 
w tym z przekroczon ą 

norm ą  
eksploatacyjn ą 

1. lekki wodno – pianowy 2 0 

2. średni wodno – pianowy 13 0 

3. ciężki wodno – pianowy 9 0 

RAZEM 24 0 
 

Samochody specjalne:  

Lp. Rodzaj samochodu 

Stan na 31.12.2013 r.  

Stan ogółem 
w tym z  

przekroczon ą norm ą 
eksploatacji 

1. rozpoznawczo ratownicze 12 3 
2. drabiny 7 0 
3. podnośniki hydrauliczne 4 0 
4. operacyjne 5 1 
5. ratownictwa technicznego lekkie  4 0 
6. ratownictwa technicznego średnie 1 0 
7. ratownictwa technicznego  ciężkie 3 1 
8. dźwig samochodowy   1 0 
9. ratownictwa chemicznego 2 0 
10. ratownictwa wysokościowego 3 3 
11. sprzętu ochrony układu oddechowego 2 0 
12. kwatermistrzowskie  12 8 
13. kontenerowy 1 0 
14. mikrobus 3 1 
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15. grup poszukiwawczych 4 2 
16. ratownictwa wodnego 1 1 
17. cysterna na wodę (ciągnik siodłowy) 1 0 

RAZEM 66 20 
 

Przyczepy i naczepy:  

Lp. Przyczepa, naczepa 

Stan na 31.12.2013 r.  

ogółem 
w tym z przekroczon ą 

norm ą  
eksploatacyjn ą 

1. Przyczepa, naczepa  10 2 
RAZEM 10 2 

 

 

 

W ramach własnych czynności w 2013 r. wykonano łącznie 695 napraw w tym: 

− naprawy mechaniczne i elektryki samochodowej − 420  (60 %) 

− naprawy zabudowy pożarniczej, ślusarskie i inne − 118  (17 %) 

− naprawy pomp, sprzętu silnikowego i elektronicznego − 49  (7 %) 

− naprawy i modernizacja instalacji (sprzętu) elektrycznej 230/400V − 108  (16 %) 

 

 

Statystyka napraw wykonanych w roku  2013 
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(sprz ętu) elektrycznej 230/400 V
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Porównanie wydatków na utrzymanie w sprawno ści sprz ętu po żarniczego  
w latach 2010 – 2013 (w złotych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność własnego zaplecza technicznego pozwala na znaczne zmniejszenie 

kosztów naprawy posiadanych pojazdów, sprzętu technicznego i utrzymania obiektów.  

W roku 2013 wydatki z tym związane wynosiły – 440 631 zł. 

Jak wynika z przedstawionych wykresów, koszty utrzymania w sprawności 

sprzętu pożarniczego są bardzo wysokie i wzrosły o około 97.000 zł w stosunku do roku 

2012. Podobnie, jak w latach poprzednich bilans poniesionych wydatków generowały po-

ważne naprawy samochodów komendy m.in. Iveco SCD37 z JRG 8, Iveco SCD30 z JRG 10 

oraz Mercedes Bronto SH68. 

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 2014 – 2018. 

 

Lp.  
Przekroczenie normy eksploatacyjnej pojazdów po żarniczych 

Rodzaj pojazdu 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

1 samochód ratowniczo-gaśniczy lekki  1   1 
2 samochód ratowniczo-gaśniczy średni   1 1  
3 ciężki samochód gaśniczy    1 3 
4 podnośnik hydrauliczny SH  1    
5 ciężki samochód ratownictwa technicznego     1 
6 samochód  ze sprzętem ochrony dróg oddechowych  1    
7 samochód osobowy (Sop, SRr) 5 5    

RAZEM 5 8 1 2 5 

411 600

315 303

343 723

440 631

2010

2011

2012

2013
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III.  Zagadnienia finansowe. 

Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w 2013 roku 

według ustawy budżetowej został ustalony na kwotę 42.286.800 złotych w dziale 754, roz-

dział 75411, w tym: 

- Wydatki bieżące    - 42.200.800 zł 

- Wydatki majątkowe   - 86.000 zł 

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu: 

Dział 754, rozdz.75411: 

1) w ramach wydatków bieżących: 

- 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 316.803 zł,  

- na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej od 1 października 2012 r. w wysokości 2.900.621 zł, 

- na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w wysokości 649.532 zł, 

- zmniejszenie planu dotacji w stosunku do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej  

o kwotę 70.600 zł, 

- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku  

z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej w wysokości 

8.137 zł. 

2) w ramach wydatków majątkowych: 

− zmniejszenie dotacji celowej na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 61.088 zł. 

Dział 754, rozdział 75478: 

1) w ramach wydatków bieżących: 

− na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych dzia-

łań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. 

oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez 

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 21.370 zł. 
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Realizacja bud żetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi w 2013 r. (w złot ych) 
 

Wyszczególnienie 
Plan 2013 r. wg 

ustawy bud żetowej  
Plan 2013 r. po 

zmianach 
Wykonanie  
w 2013 r. 

Udział  
w % 

Wynagrodzenia pracowników 
cywilnych oraz pochodne 

484.500 527.626 527.604,94 1,14 

Uposażenia funkcjonariuszy oraz 
należności 

34.919.800 38.457.881 38.457.879,55 83,51 

Świadczenia dla funkcjonariuszy 3.401.000 3.101.578 3.101.577,09 6,74 

Wydatki rzeczowe 3.395.500 3.918.208 3.918.202,25 8,51 

Wydatki majątkowe 86.000 24.912 24.911,28 0,05 

RAZEM Rozdział 75411 42.286.800 46.030.205 46.030.175,11 99,95 

Wydatki rzeczowe 0 21.370 21.369,68 0,05 

RAZEM Rozdział 75478 0 21.370 21.369,68 0,05 

RAZEM Dział 754 42.286.800 46.051.575 46.051.544,79 100 

 

Budżet Komendy Miejskiej PSP w 2013 roku został zrealizowany w 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków budżetowych

1,13%0,52%8,51%
7,21%

82,63%

Wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne

Uposa żenia funkcjonariuszy oraz nale żności

Świadczenia dla funkcjonariuszy

Wydatki rzeczowe

Wydatki maj ątkowe
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Z analizy przedstawionych diagramów, które obrazują strukturę wykorzystania 

przyznanych środków finansowych wynika, że w 2013 roku wydatki na uposażenia i świad-

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

ziomie ok. 91,39% całego budżetu Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. 

Udział procentowy wydatków rzeczowych i majątkowych w całości budżetu 

kształtuje się na poziomie ok. 8,61%, co powoduje brak możliwości systematycznej wymia-

ny posiadanego wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego oraz dokonywania nie-

zbędnych remontów obiektów strażnic.  

 

Ponadto Komenda Miejska dodatkowo pozyskała środki finansowe z: 

- Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 3.300.000 zł, w tym: 

� 250.000 zł – na zakup paliwa, środków pianotwórczych, sorbentów  

i neutralizatorów oraz środków indywidualnej ochrony strażaka, a także sprzętu 

pożarniczego, 

� 250.000 zł – na modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na Miejskie Sta-

nowisko Kierowania KM PSP w Łodzi, 

� 2.800.000 zł - na zakup samochodu specjalnego z drabiną automatyczną o wyso-

kości ratowniczej powyżej 40 m., lekkiego samochodu typu mikrobus, 2 lekkich 

samochodów kwatermistrzowskich oraz wyposażenia,  

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

472.400 zł na zakup samochodu specjalnego z drabiną automatyczną o wysokości ra-

towniczej powyżej 40 m (SD 40), 

- Komendy Głównej PSP w kwocie 419.273,61 zł, w tym: 

� 4.266 zł – na zakup ekwipunku dla członków polskiej grupy poszukiwawczo-

ratowniczej USAR POLAND, 

� 3.284,10 zł - na naprawę motopompy pożarniczej Rossenbauer FOX 3,, 

� 350.000 zł – na zakup samochodu specjalnego drabiny o wysokości ratowniczej 

40 m. (środki finansowe przyznane w 2013 r., wydatek w 2014 r.), 

� 61.723,51 – na modernizację pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania  

w Łodzi oraz zakup wyposażenia na potrzeby MSK KM PSP Łódź (środki finan-

sowe przyznane w 2013 r., wydatek w 2014 r.). 
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IV.  Zagadnienia BHP. 

W 2013 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odnoto-
wano 31 zdarzeń wypadkowych. Powołane komisje powypadkowe uznały 30 zdarzeń, jako 
wypadki w związku z pełnieniem służby. Jedno ze zdarzeń nie spełniało definicji wypadku 
w związku z pełnieniem służby, brak czynnika zewnętrznego powodującego wypadek i brak 
urazu. 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym (49 wypadków) w 2013 roku nastąpił spadek 

liczby wypadków o 19  czyli  o 38%. 

10. Stan wypadkowości. 

Lp. Stan wypadkowości 

Dane liczbowe dotyczące wypadkowości 
w latach 2009 - 2013 

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 

1. Liczba zatrudnionych 708 709 709 705 
2. Liczba wypadków 34 43 49 30 
3. Liczba dni niezdolności do służby 1081 1425 1820 1320 
4. Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczba 

poszkodowanych razy 1000 podzielona przez liczbę 

strażaków biorących udział w akcjach) 
0,79 0,93 0,85 0,56 

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

31,71 33,13 37,14 44 

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

Lp.  Wypadki zaistniałe podczas: Liczba wypadków w latach 2010 - 2013 
2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Razem 

1. Zajęć sportowych 11 18 22 18 69 
2. Akcji ratowniczo - gaśniczej 14 13 13 7 47 
3. Alarmu 3 4 2 - 9 
4. Służby na terenie strażnicy 1 2 3 2 8 
5. Konserwacji i naprawy sprzętu - 2 4 2 8 
6. Drogi na służbę i ze służby 1 3 3 - 7 
7. Służby poza terenem strażnicy 2 1 1 - 4 
8. Szkolenia i ćwiczeń 2 - - 1 3 

 

Okoliczności wypadków w latach 2010 - 2013 

8; 5%
69; 44%

47; 30%

9; 6%

8; 5% 7; 5% 4; 3%3; 2%

Zajęcia sportowe Akcja rat. - gaśnicza

Alarmu Służby na terenie strażnicy
Konserwacji i naprawy sprzętu Droga na i ze służby

Służby poza terenem strażnicy Szkolenia i ćwiczeń

 
W omawianym okresie najczęściej wypadki wydarzały się podczas zajęć sportowych  

i akcji ratowniczo – gaśniczych. 
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Przyczyny wypadków 

Lp. Przyczyny wypadków: Liczba wypadków w latach 2010 - 2013 
2010r. 2011r. 2012r.  2013r. Razem 

1. Nieprawidłowe zachowanie się, nie-
ostrożność własna i osób trzecich 

9 22 25 25 81 

2. Nagłe przypadki medyczne i inne 
przyczyny 

11 12 9 3 35 

3. Trudne, nierówne, śliskie przejścia, 
podłoża 

11 6 11 2 30 

4. Utrata wytrzymałości, awaria czynni-
ka materialnego 

2 1 2 - 5 

5. Niewłaściwy dobór lub niesprawność 
środków ochronnych 

1 1 1 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Najczęstsze przyczyny wypadków w latach 2010 – 2013 to nieprawidłowe za-

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

czyny. 

 

 

 

 

 

Przyczyny wypadków w latach 2010 - 2013

5; 3%

81; 50%

35; 24%

30; 21%

3; 2%

Nieprawidłowe zachowanie się, nieostrożność własna i osób trzecich

Nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny

Trudne, nierówne, ś liskie przejścia, podłoża

Utrata wytrzymałości, awaria czynnika materialnego

Niewłaściwy dobór lub niesprawność środków ochronnych
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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 włączona w listopadzie OSP Grupa 

Ratownictwa Specjalistycznego Łódź – Jędrzejów. 

Spośród 14 jednostek terenowych OSP aktualnie 12 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 Stra ży 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 Jednostka nie prowadzi działal-

ności  operacyjnej 

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 31.12.2013 r. 761 członków, w tym  558 człon-
ków czynnych. Aktualnie członkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Łodzi jest 
97 kobiet.  
W młodzieżowych drużynach pożarniczych, działających przy łódzkich OSP zrzeszonych 

jest ogółem 46 osób, w tej liczbie 14 dziewcząt. 

13. Działalność operacyjna. 

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Łodzi uczestniczyły, na prze-

strzeni 2013 roku, w 162 akacjach gaśniczych i ratowniczych na terenie miasta a w przypad-

kach koniecznych również poza terenem Łodzi, 38,9% stanowiły interwencje podejmowane 

w przypadku pożarów, natomiast w 52,5% przypadków łódzkie OSP interweniowały likwi-

dując zagrożenia miejscowe, 6,2 % stanowiły akcje poszukiwania osób zaginionych a 2,5% 

stanowiły alarmy fałszywe. 

Przeprowadzone przez OSP działania  ratownicze i ga śnicze w roku 2013  
na podstawie dyspozycji Miejskiego Stanowiska Kierowania  

Państwowej Stra ży Pożarnej w Łodzi  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
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RAZEM 

OSP Łódź-Łagiewniki 16 24 0 1 41 
OSP Łódź-Stare Złotno 2 7 0 0 9 

OSP Oddział Ratownictwa Wodnego 0 0 0 0 0 
OSP Łódź-Andrzejów 13 2 0 1 16 

OSP Grupa Ratownictwa Specjali-
stycznego Łódź-Jędrzejów 

0 2 8 0 10 

OSP Łódź-Mikołajew 6 15 0 0 21 
OSP Łódź-Mileszki 14 5 0 1 20 
OSP Łódź-Wiączyń 1 3 0 0 4 

OSP Łódź-Nowosolna 5 10 0 0 15 
OSP Łódź-Sikawa 5 10 0 0 15 

OSP Łódź-Wiskitno 1 6 0 1 8 
OSP Łódź-Łaskowice 0 1 0 0 1 

OGÓŁEM 63 85 8 4 160 

 
Ponadto w 2013 roku OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów dwukrotnie, 

na prośbę Policji, wspomagała jej działania podczas przeprowadzanych akcji poszukiwawczych na 

terenie województwa łódzkiego i kraju ( w rejonie Pabianic i w Miłkowie k/Ostrowca 

Świętokrzyskiego ). 
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OSP GRS Łódź - Jędrzejów podczas akcji poszukiwania zaginionego dziecka w Miłkowie k/Ostrowca Świętokrzyskiego 

 

14. Wyposażenie i sprzęt. 

Aktualnie w dyspozycji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału 

Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi  jest 35 samochodów pożarniczych, 15 z nich stanowi 

własność Urzędu Miasta Łodzi, 19 jest własnością OSP a właścicielem jednego samochodu 

jest Oddział Miejski Związku. 

W roku 2013 zastał zakupiony samochód pożarniczy SLRw, dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi. Samochód zakupiono za środki finansowe, w 

kwocie 83.500,00 PLN, przekazane z budżetu państwa a przeznaczone na dofinansowanie 

działalności łódzkich OSP. 

Jednostki terenowe OSP wyposażono również w aparaty powietrzne nadciśnieniowe w ilości 

ogólnej 32 kpl. oraz profesjonalne zestawy do ratownictwa medycznego – 8szt. 

Wyeliminowano braki występujące w wyposażeniu OSP w sprzęt łączności bezprzewodo-

wej (radiotelefony nasobne i przewoźne). Obecnie dysponują tym sprzętem wszystkie jed-

nostki OSP z terenu Łodzi prowadzące działalność operacyjną. Siedem jednostek tereno-

wych 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 8 czerwca 2013, na stadionie Klubu Sportowego „Polonia – Andrzejów” 

zostały rozegrane XIII Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Łodzi, w których 

uczestniczyło 11 łódzkich reprezentacji OSP. We wszystkich trzech kategoriach zwyciężyli 

reprezentanci OSP Łódź-Mikołajew. 
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Honorowy patronat nad zawodami sprawowała pani Hanna Zdanowska – Prezy-

dent Miasta Łodzi, która ufundowała dla zwycięzców okolicznościowe puchary. Organizato-

rem zawodów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Zarząd 

Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi. 

 

 

 

 

 

Uczestnicy XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Łodzi, w trakcie rywalizacji. 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi 

W dniu 14 września 2013 r., na terenie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi odbyły się 

Miejskie Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których uczestniczyło 108 

strażaków z 13 łódzkich Jednostek OSP, w tym z jednostek specjalistycznych OSP, tj. OSP 

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów oraz OSP Oddział Ratownictwa 

Wodnego. 

 

 

 

 

 

Miejskie Manewry Pożarnicze OSP w Lesie Łagiewnickim w Łodzi 
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Organizatorem manewrów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

oraz Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Łodzi. Istotnym elementem stałego doskona-

lenia umiejętności i szkolenia strażaków OSP są ćwiczenia  obiektowe przeprowadzane 

przez  Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, w których uczestniczą 

Jednostki OSP. 

Szkoleniu i doskonaleniu członków łódzkich OSP, zwłaszcza zdobywaniu umie-

jętności i wiedzy specjalistycznej służą również kursy szkoleniowe,  manewry, ćwiczenia 

oraz obozy szkoleniowe, w których uczestniczą strażacy z OSP GRS Łódź-Jędrzejów (ćwi-

czenia  Specjalistycznych Grup Ratowniczych OSP; „Bugaj 2013” w Piotrkowie Trybu-

nalskm, ćwiczenia „Kopernik 2013”, „WRS Kozubnik 2013”, ćwiczenia na Lotnisku 

im. Wł. Reymonta w Łodzi). Członkowie OSP GRS Łódź-Jędrzejów uczestniczyli również 

w seminariach poświęconych poszukiwaniom osób zaginionych ( podczas targów „EDURA 

2013”, w III edycji konferencji Fundacji ITAKA - „ Poszukiwania osób zaginionych w Pol-

sce i Europie”, seminarium w Muszynie pt. „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”). 

Na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2013 strażacy ochotnicy z OSP Oddział Ratownictwa 

Wodnego, w liczbie 48 osób uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Łagowie. W trakcie 

obozu odbywały się zajęcia podnoszące kwalifikacje nurkowe uczestników, jak i doskonalą-

ce umiejętności biorących udział w szkoleniach. Reprezentacja OSP ORW uczestniczyła 

również w VII Mistrzostwach Polski Strażaków w Ratownictwie Wodnym. Ochotnicza Straż 

Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego uczestniczyła także w akcjach sprzątania akwenów 

wodnych na terenie Łodzi; Stawów Jana oraz w Stawów w Arturówku. 

 

W roku 2013 na kursach szkoleniowych przeprowadzonych przez Komendą Miejską Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeszkolono:  

 
 

Lp. Rodzaj szkolenia 
Stan aktualny 

na dzień 
31.12.2013 

Przeszkolono 
w 2013 roku 

1. Kurs podstawowy I st. 338 48 

2. Kurs podstawowy II st. 338 48 

3. Kurs ratownictwa technicznego 123 50 

4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 106 0 

5. Kurs nurkowy 52 12 

6. Szkolenie dowódców 63 14 

7. Szkolenie naczelników 31 - 

8. Szkolenie przewodników psów ratowniczych 4 - 

9. Kurs zespołów I kl. psów terenowych 3 3 

10. Kursy kierowców konserwatorów 47 - 

11. Komendantów Gminnych OSP. 2 1 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSP  podczas zajęć szkoleniowych. 

 

W ramach działań edukacyjno - wychowawczych w miesiącach styczeń -marzec 

2013 przeprowadzono eliminacje miejskie ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”. Finał eliminacji miejskich, Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, poprzedzony eliminacjami szkolnymi, ro-

zegrano w dniu 26 marca 2013, w OSP Łódź- Nowe Złotno w Łodzi. W finale miejskim 

turnieju udział wzięło 50 uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych z 31 łódzkich szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem eliminacji miejskich 

turnieju w Łodzi był Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Łodzi oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.  

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców eliminacji miejskich turnieju ufundowali; Urząd Miasta 

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

skiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi. W trakcie rozgrywania elimi-

nacji miejskich zorganizowano dla młodzieży i publiczności pokazy sprzętu pożarniczego 

oraz pokazy umiejętności psów ratowniczych. 

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

OSP uczestniczyli, w dniu 10 maja 2013, w Miejskich Obchodach Dnia Strażaka w Łodzi. 

W trakcie uroczystości wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi najlepszym strażakom 

z 12 łódzkich Jednostek OSP. Zaszczytny tytuł „Strażak OSP Roku 2013” przyznano dru-

howi Markowi Kapce z OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów.  

Druh Damian Wieczorkiewicz z OSP Łódź -Mikołajew zdobył I miejsce w Konkursie „Naj-

lepszy policjant i strażak województwa łódzkiego 2013 roku”, w kategorii „Najlepszy druh 

OSP”. 

W związku z obchodami Jubileuszu XX-lecia powstania Poselskiego Zespołu Strażaków, 

odbyło się w dniu 21 października 2013 r. okolicznościowe spotkanie z parlamentarzystami, 

w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu RP wyróżnił OSP Łódź-Mileszki, 

która była jedną z dwóch najlepszych Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu wojewódz-

twa łódzkiego. 
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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 
 

 

 

 

 

Nakład: 25 egzemplarzy  


