
ZARZĄDZENIE Nr 2572/2022

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego 

Traktowania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zmienionego zarządzeniami 

Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 1225/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743/VIII/19 z dnia 

29 lipca 2019 r., Nr 2148/VIII/19 z dnia 19 września 2019 r., Nr 2541/VIII/19 z dnia 

8 listopada 2019 r., Nr 2685/VIII/19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 2970/VIII/19 z dnia 

31 grudnia 2019 r., Nr 3120/VIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 3664/VIII/20 z dnia 

25 marca 2020 r., Nr 3874/VIII/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Nr 4172/VIII/20 z dnia 29 maja 

2020 r., Nr 4677/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r., Nr 5173/VIII/20 z dnia 18 września 2020 r., 

Nr 5539/VIII/20 z dnia 2 listopada 2020 r., Nr 5962/VIII/20 z dnia 14 grudnia 2020 r., 

Nr 6354/VIII/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 6653/VIII/21 z dnia 1 marca 2021 r., 

Nr 6812/VIII/21 z dnia 19 marca 2021 r., Nr 6890/VIII/21 z dnia 31 marca 2021 r., 

Nr 7099/VIII/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 7191/VIII/21 z dnia 13 maja 2021 r., 

Nr 7334/VIII/21 z dnia 28 maja 2021 r., Nr 7568/VIII/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., 

Nr 8390/VIII/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr 9145/VIII/21 z dnia 27 grudnia 2021 r., 

Nr 390/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 614/2022 z dnia 23 marca 2022 r., Nr 1139/2022 

z dnia 20 maja 2022 r., Nr 1852/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 2383/2022 z dnia 

26 października 2022 r. i Nr 2478/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Elizę Gaust, głównego specjalistę w Zespole ds. Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii 

i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego 

Traktowania, zwaną dalej Pełnomocnikiem.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet

i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy

z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania rożnym 

przejawom dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji 

edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;

2) eliminowanie lub ograniczanie skutków juz powstałych w wyniku naruszeń zasady 

równego traktowania;

3) reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w kontaktach z instytucjami oraz 

organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, 

społecznej i rodzinnej;

4) przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi 

oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu 

promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze 

równego traktowania;



5) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Łodzi, samodzielnie lub we współpracy

z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami 

organizacyjnymi, o powoływanie zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych

z udziałem organizacji pozarządowych działających w mieście Łodzi, związanych

z wdrażaniem polityki równego traktowania;

6) współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce

i za granicą;

7) przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi półrocznych raportów z realizacji zadań 

Pełnomocnika.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz 

miejskich jednostek organizacyjnych do współdziałania z Pełnomocnikiem oraz udzielania 

mu niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z jego zakresem zadań 

pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki organizacyjnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA


