
Protokół nr 31/VII/2017 
wyjazdowego posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 lipca 2017 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.6.2017 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 7 
    - obecnych: 7 
    - nieobecnych: 0 
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych stanowi załącznik nr 3 i nr 4  do  protokołu.  

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  

  

1. Przyjęcie protokołu nr 30/VI/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

2. Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat systemu monitoringu miejskiego.  

3. Sprawy różne i wniesione.  

 

          Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad.  
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty jednomyślnie 6 głosami 
za. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 30/VI/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

Protokół został przyjęty jednomyślnie 6 głosami za. 
 
Ad 2 
Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat systemu monitoringu miejskiego.  

                             Komendant podziękował Komisji za wystąpienie  do p. Prezydent 
z prośbą o rozważenie możliwości przeznaczenia środków finansowych w bieżącym roku 
budżetowym na sfinansowanie zakupu czterech radiowozów dla Straży Miejskiej. 

Prezentację systemu monitoringu przedstawił Naczelnik Wydziału Monitoringu Stra ży 
Miejskiej p. Waldemar Walisiak. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski  
i nawiązał do informacji dotyczącej zmiany siedziby, zwiększenia stanowisk operatorskich 
 z 4 do 9 i zwiększenia zatrudnienia do liczby 44 operatorów i zapytał, czy zostanie to 
zgłoszone do projektu planu budżetu na 2018 r. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Zadanie będzie przeprowadzone 
 w etapach. W tej chwili jest za mało osób przydzielonych do obserwacji kamer monitoringu. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Uważam, że jest poparcie dla 
monitoringu ponieważ mieszkańcy mają świadomość racjonalnego korzystania z tych 
urządzeń. Mam pytanie – czy jesteśmy w stanie rozwijać tę sieć poprzez korzystanie  
z mobilnych kamer, takich, które można by umieszczać w tych miejscach w których 
niekoniecznie jest stały monitoring, ale na przykład do wyłapania sprawców niszczenia 
mienia. Czy były analizy przeprowadzane w Polsce odnośnie monitoringu z wykorzystaniem 
dronów? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Jeżeli chodzi o drony to trzeba mieć pilotów, trzeba 
mieć uprawnienia  nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na razie nie ma potrzeby 
wykorzystania dronów w pracy Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o kamery przenośne - będziemy 
robić to w następnym przetargu 2018 r. Planujemy zrobić ruchome centrum monitoringu. 
Problemem w przypadku kamer przenośnych stawianych w miejscach oddalonych jest ich 
zasilanie i ewentualna kradzież urządzeń. Jeżeli chodzi o drony jesteśmy bardzo ostrożni. 
Materiał zarejestrowany przez drony podlega procedurze ochrony danych osobowych. 
 
Radny p. Grzegorz Matuszak: Kto poza Policją i Prokuraturą ma dostęp do materiałów 
archiwizowanych do 30 dni. 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu p. Waldemar Walisiak: Poza Policją i Prokuraturą, 
 o dane może wystąpić Sąd i firmy ubezpieczeniowe. 
 
Radny p. Grzegorz Matuszak: Na rogu ul. Spornej i Wojska Polskiego pojawiła się 
tabliczka – obiekt monitorowany z trzema kamerami. Czy państwo maja dostęp do tych 
kamer czy jest to prywatna sprawa wspólnoty mieszkaniowej. 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu p. Waldemar Walisiak: Prawdopodobnie  jest to sprawa 
wspólnoty mieszkaniowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: zapytał, czy kamery Straży 
Miejskiej i Zarządu Dróg i Transportu na skrzyżowaniu są zintegrowane?  
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Doprowadziliśmy do tego jeszcze na etapie przetargu, 
że zmusiliśmy wykonawcę do tego, żeby zastosował dwa takie same systemy. One mają 
swoją autonomię, ale są spięte ze sobą. Z jednego systemu widać drugi, ale nie trzeba 
kupować dodatkowych licencji kamerowych. 
 
Radny p. Grzegorz Matuszak: W poprzedniej kadencji pojawiła się sprawa kamer na Dużej 
Sali Obrad w Urzędzie Miasta Łodzi. Nie było informacji, kto je zamontował? 
 
Komendant SM p. Zbigniew Kuleta: Wydział Informatyki Urzędu Miasta jest sprawcą tego.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Mówili ście panowie o dwóch systemach. Zintegrowanym 
Straży Miejskiej z Zarządem Dróg i Transportu i systemem Policji. Czy Straż Miejska nie 
mogłaby współpracować z innymi operatorami systemów kamer?  Na przykład Toya ma 
kilkadziesiąt kamer w Łodzi. Monitorowane są punkty newralgiczne w Łodzi. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Prowadziliśmy rozmowy na ten temat. Oni mają 
kamery stacjonarne, pokazujące dosyć dużą panoramę. Z naszego punktu widzenia mało 
przydatne, z punktu widzenia Policji przydatne. Włączenie każdej kamery do naszego 
systemu to jest określony koszt. I tak mamy do nich dostęp przez stronę internetową. Toya nie 
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jest instytucją charytatywną i nie chciała tego robić bezpłatnie. Chciała połączyć swoje 
kamery z naszymi, a tego zrobić nie możemy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: W tej chwili w Straży Miejskiej 
mamy 4 stanowiska operatorskie i 360 kamer. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: plus 2 stanowiska na Policji, razem 6 stanowisk. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: Ile mamy ekranów? Jeżeli mamy 
360 kamer, za chwilę będziemy mieli na przykład 500 kamer i wiadomo, że one rejestrują 
obraz. Żeby operator mógł zareagować musi mieć wyświetlony konkretny obraz.  
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Nie ma to znaczenia. U nas są punkty kamerowe. 
Punkt kamerowy to jest z reguły 5 kamer, czyli 4 stałopozycyjna i jedna obrotowa. 
Skrzyżowanie kamery patrząc w cztery strony i kamera obrotowa dająca większą 
szczegółowość. My traktujemy punkt kamerowy  (5 kamer) jako jedną. To jest jedno miejsce 
do obserwacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: Mamy 158 miejsc, które się 
wyświetlają a mamy 4 operatorów. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: mamy co najmniej 6 operatorów plus 3 operatorów 
 w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, którzy realizują swoje zadania  
z tych samych kamer. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: 6 operatorów, 160 lokalizacji – jak 
operatorzy się zmieniają ? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Monitorów jest dużo. 
 
Radny p. Bogusław Hubert: W poprzedniej kadencji mieliśmy spotkanie na Komisji Ładu  
z firmą, która oferowała specjalistyczne programy, które wyłapywały zdarzenia. Jeżeli jest 
ciąg pieszych, nic się nie dzieje, kamera to pokazuje. Jak zaczyna się na przykład jakaś bójka 
natychmiast wyświetla się.   
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Mamy jeszcze miejsca w których jest 
tzw. SOS. Jeżeli ktoś ma jakieś zdarzenie i potrzebuje natychmiastowej pomocy naciska 
przycisk i u nas na stanowisku kamera kieruje się w to miejsce. I operator wie, że jest 
zdarzenie, na które trzeba  reagować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: Czy kamery czytają numery 
rejestracyjne? Wiem, że system na ul. Piotrkowskiej czytał tablice. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: To było jedno wielkie nieporozumienie. To co było 
kiedyś na ul. Piotrkowskiej czytało tylko nie wiadomo było, gdzie te tablice zostały 
odczytane. System odczytywał numery rejestracyjne i robił zdjęcie samochodu z kawałkiem 
kostki brukowej i samochodem.  
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu p. Waldemar Walisiak: Zarząd Dróg i Transportu 
posiada w systemie ITS kamery umieszczone w mieście, które patrzą tylko na pas ruchu. Te 
kamery robią zdjęcia pojazdów i tablic rejestracyjnych. Na podstawie tych danych można 
szukać samochodów. Policja z tego systemu korzysta.  
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Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: na mapie rozmieszczenia kamer  
w mieście widać obszary obfitujące w kamery i nowe osiedla, w których kamer nie ma. Czy 
państwo przewidujecie jakie byłyby to koszty doposażenia w kamery niektórych osiedli?  
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Na pewno w kamery nie będzie doposażone każde 
osiedle. Na obszarach rewitalizowanych mamy wytyczne, punkty kamerowe mogą być 
oddalone od siebie o 150-200 metrów i aby były na każdym skrzyżowaniu. Będą to cztery 
kamery stacjonarne i jedna obrotowa. Wiąże się to z tym, że będzie bardzo dużo kamer 
 i wszystkich na bieżąco nie będzie można śledzić. Będzie można skorzystać  
z archiwum. Kamery będą sfinansowane z programu rewitalizacyjnego. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: A co z nowymi osiedlami, 
których program rewitalizacji nie obejmuje, a są jakieś newralgiczne miejsca? 
 
Komendant Straży Miejskiej : Zbieramy informację. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Szosa Pabianiacka jest najlepszym dowodem na to. 
W okolicy ul. Rudzkiej mieszkańcy zgłaszali problem. Poprzednio nie mogliśmy tego zrobić. 
Jak była możliwość to robimy szosę Pabianicką. 
 
Komendant Straży Miejskiej: Koszty są dużo wyższe jak nie ma infrastruktury. Bierzemy 
też pod uwagę ekonomię.  
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Głównie posiłkujemy się wiedzą Policji, gdzie są 
tereny bardziej zagrożone.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: Ile w tej chwili jest takich miejsc  
w Łodzi ? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Ostatnio napisali do nas cztery pisma. To były bardzo 
odlegle wyspy, na przykład skrzyżowanie w rejonie autogiełdy łódzkiej. 
 
Komendant Straży Miejskiej: Ostatni wniosek od mieszkańców dotyczyło skrzyżowania 
przy ul. Nowosolnej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Otrzymujemy informację, że kamer 
monitoringu będzie coraz więcej, dostaliśmy też informację, że trzeba będzie zastanowić się  
z których kamer będzie trzeba oglądać ten monitoring na bieżąco. Czy będzie klucz na 
podstawie którego będą te kamery wybierane? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Zarówno funkcjonariusze Policji jak i Straży 
Miejskiej wiedzą, które miejsca należy obserwować. Niektóre kamery potrzebne są po to, że 
jak jest jakieś zdarzenie i uczestnik tego zdarzenia zbiegł to potem z archiwum mogę z każdej 
kamery obserwować w którym kierunku osoba biegła. To 150 m i te skrzyżowania dają mi to, 
że ja to widzę. Te kamery są potrzebne po to, aby te ciągłość zachować. Tam, gdzie jest 
monitoring miejski tam liczba wykroczeń spada. Jeżeli było 9 kamer, potem było 90 a teraz 
jest 300 to oznacza, że widzimy więcej. To nie znaczy, że dzieje się więcej złego. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Czy to, że więcej widzimy przekłada 
się na to, że możemy częściej zareagować. Jeżeli jest 360 kamer, a liczba funkcjonariuszy 
obsługujących system monitoringu miejskiego  jest taka sama albo nieznacznie większa to 
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niestety możemy mieć wątpliwości, czy system jest dobrze obsługiwany. Rozumiem, że 
rozbudowywujemy system, a nie możemy go w pełni wykorzystać. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Wykorzystujemy. 
 
Komendant Straży Miejskiej: On pomaga i ułatwia w wielu przypadkach nasze interwencje. 
Nie tylko Straż Miejska korzysta z monitoringu miejskiego ale także Policja, Zarząd Dróg 
 i Transportu, Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Wydział Gospodarki Komunalnej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Kto był odpowiedzialny za system 
rejestrowania pojazdów wjeżdżających na ul. Piotrkowską? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: Zarząd Dróg i Transportu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Te kamery po pewnym czasie zostały 
zdjęte z informacją, że będą wykorzystywane dla potrzeb Straży Miejskiej? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: My nie mamy uprawnień, żeby  
wykorzystywać urządzenia do rejestrowania wykroczeń drogowych, fotoradarów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Czy te urządzenia są w jakikolwiek 
sposób wykorzystywane? 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: One nigdy nie były w Straży Miejskiej, należały do 
ZDiT. One miały być wykorzystywane na rogatkach. Wydaliśmy opinię, ze można je 
wykorzystać na rogatkach Łodzi do budowania statystyk o wjeżdżających i wyjeżdżających 
pojazdach.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Kto wydał opinię do ZDiT o potrzebie 
tych kamer? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Rozmawiając o bezpieczeństwie ul. 
Piotrkowskiej, chciałbym zapytać o wysuwane słupki. Czy są one wykorzystywane? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Bardzo rzadko. Tylko na imprezach po 
to, aby nie było wjazdów. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Na ile system monitoringu sprawdza się jeśli chodzi 
 o bezpośrednie interwencje? Czy zawsze jesteśmy w stanie zareagować na czas? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: jest to przyjmowane jak każde inne 
zgłoszenie na numer alarmowy 986. Jeżeli mamy zgłoszenie, dyżurny wysyła patrol. Są takie 
zdarzenia, które wymagają natychmiastowej interwencji i wtedy operator bezpośrednio może 
kontaktować się za pomocą radiotelefonu z patrolem. Patrol jest prowadzony przez operatora 
monitoringu bezpośrednio do miejsca zdarzenia. 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu p. Waldemar Walisiak: System monitoringu działa  
w ten sposób, że wszyscy operatorzy mają ze sobą bezpośrednią łączność. Mają również 
łączność z dyżurnym Straży Miejskiej i dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. W momencie 
gdy jest zdarzenie na ulicy to każdy z operatorów może obraz ze swojego monitora wysłać na 
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monitor dyżurnego SM lub Policji. Reakcja jest praktycznie natychmiastowa. Patrol z terenu 
ma możliwość kontaktowania się z operatorem, który widzi zdarzenie.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o awaryjnośc kamer. 
 
Straż Miejska p. Ryszard Kozłowski: W tej chwili system jest na gwarancji. Jeżeli są 
uszkodzenia to są one spowodowane na przykład brakiem zasilania na skrzyżowaniach. 
 
Ad 3 
Sprawy różne i wniesione.  
     W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji  i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu  
u sekretarza Komisji: 
1. Pismo p. Urszuli Nowakowskiej w sprawie zakłócania porządku przez klub.  Ustalono, że 
po zebraniu informacji od Policji, Straży Miejskiej Komisja zajmie się sprawą po wakacjach. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałbym poprosić p. Komendanta  
o udzielenie informacji na temat ostatnich informacji medialnych  w sprawie nagany dla 
Komendanta.  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Otrzymałem karę nagany. Dopiero po 
wyjaśnieniu podejmę dalsze kroki. Przestawiona została trochę zmanipulowana jedna wersja 
przez dziennikarza, który parę dni wcześniej został przez Straż Miejską ukarany za 
parkowanie. Dwa dni po tym był u mnie i nie osiągnął żadnego efektu i napisał artykuł. Było 
to troszkę z premedytacja przygotowane. Zdarzenie sprzed kilku miesięcy. Przyznaję, że było 
nieetyczne moje zachowanie. Rozmawiałem ze strażnikami prosząc ich o to, czy mogliby 
jeszcze raz porozmawiać z panią, która tam zaparkowała. Z mojej strony nie było żadnego 
nacisku, jak napisali dziennikarze. Ja takiej rzeczy nigdy bym nie rozbił, żebym na kogoś 
naciskał, że ma tak zrobić. Była prośba, czy mógłbym jeszcze raz z ta panią porozmawiać , 
wysłuchać jej bo ona podczas interwencji była bardzo wzburzona. Napisali dokładnie 
 w notatnikach, jak wyglądała sytuacja i nie wnosili żadnych uwag, dziennikarz napisał  
w sposób jednoznaczny. Dalsze kroki podejmę później. Troszkę nieuczciwie postępowanie 
było ze strony dziennikarza.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: pan Komendant został ukarany. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Za nieetyczne zachowanie do którego 
się przyznaję. Może faktycznie w tej sprawie w ogóle nie powinienem zabierać głosu. 
 
Następnie radni udali się do sali monitoringu. 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 


