
ZARZADZENIE Nr 59 7 2 / ~ 1 / 1 4  
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 2 9  waVC4. 2014 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiemu OSrodkowi Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), w zwiqzku 
z $ 4 Statutu Mie.jskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi Nr VI/84/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie 
utworzenia Miej skiego Oirodka Pomocy Spolecznej, zmienionej uchwalami Rady Miej skiej 
w Lodzi: Nr LXX/634/94 z dnia 2 lutego 1994 r., Nr XVII/296/99 z dnia 16 czenvca 1999 r., 
Nr LII/1119/01 z dnia 10 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 12, poz. 96), 
Nr LXXV/l776/02 z dnia 6 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 83 poz. 1550), 
Nr VIII/102/03 z dnia 5 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 94, poz. 893), 
Nr XLVI/831/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 147, poz. 1476), 
Nr XIV/229/07 z dnia 27 czenvca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 261, poz. 2413), 
XVIII/361/07 z dnia 12 wrzeinia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 302, poz. 2742) 
i Nr XXXII/628/08 z dnia 7 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 152, poz. 1492) 

zarzqdzam, co nastppuje: 

9 1. Nadajq regulamin organizacyjny Miejskiemu OSrodkowi Pomocy Spolecznej 
w Lodzi, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

$2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Oirodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

$3. Traci moc zarzqdzenie Nr 2334/VI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czenvca 2012 r. r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Oirodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi, zmienione zarzqdzeniem Nr 4 147/VI/ 13 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 maja 2013 r. 

94. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mocq obowiqzujqcq od dnia 
1 stycznia 2014 r. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 59 7ctNII 1 4 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 2 9 wa-ca 2014 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
MIEJSKIEGO O~RODKA POMOCY SPOLECZNEJ w LODZI 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

6 1. 1. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Eodzi, zwany dalej MOPS, jest 
podstawowq jednostkq systembw pomocy spolecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy 
zastqpczej, w sklad ktorych wchodzq rbwniez prowadzone, finansowane lub dofinansowane 
przez Miasto Lodz: 
1) domy pomocy spolecznej ; 
2) placowki specjalistycznego poradnictwa; 
3) placowki opiekunczo-wychowawcze; 
4) mieszkania chronione; 
5) oirodki wsparcia; 
6) inne kom6rki lub jednostki organizacyjne pomocy spolecznej oraz wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastqpczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta. 
2. Zasady funkcjonowania i nadzorowania jednostek, o kt6rych mowa w ust. 1, 

okreilajq: 
1) niniej szy regulamin; 
2) akty prawne regulujqce status i organizacjq tych jednostek; 
3) umowy i porozumienia dotyczqce finansowania lub dofinansowywania ich dzia1alnoSci. 

5 2. 1. MOPS jest jednostkq organizacyjnq Miasta, dzialajqcq w formie jednostki 
budzetowej . 

2. Obszarem dzialania MOPS jest obszar Miasta Eodzi. 
3.  Celem dzialania MOPS jest w szczegolnoSci poprawa Srodowiska zyciowego 

mieszkanc6w Eodzi poprzez zwalczanie ub6stwa i patologii spolecznej oraz prowadzenie 
w tym zakresie dzialah profilaktycznych. 

4. Przy MOPS funkcjonuje Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci 
powolany przez Prezydenta Miasta Eodzi, zwanego dalej Prezydentem. 

5 3. 1. MOPS sprawuje nadz6r nad prowadzonymi przez Miasto domami pomocy 
spolecznej, kt6rych wykaz stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, koordynuje 
i monitoruje dzialalnoSC plac6wek opiekuficzo-wychowawczych i centrow administracyjnych 
do obslugi plac6wek opiekuriczo-wychowawczych, kt6rych wykaz stanowiq odpowiednio 
zalqczniki Nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu oraz na podstawie zawartych umow nad 
domami pomocy spolecznej i plac6wkami opiekunczo-wychowawczym prowadzonymi przez 
inne podmioty na zlecenie Miasta Ebdi. 

2. Zakres nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg6lnoSci: 
1) koordynacjq powierzonych zadan; 
2) konsultowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich plan6w rzeczowo-finansowych; 



3) konsultowanie i opiniowanie sprawozdan z dzialalnoici; 
4) wydawanie polecen i wiqzqcych dyrektyw w zakresie prowadzonej dzialalnoici; 
5) kontrolq realizac-ji zadan; 
6) zqdanie informacji i danych niezbqdnych do wykonywania uprawnien nadzorczych. 

Rozdzial2 
Zasady kierowania MOPS 

5 4. 1. MOPS kieruje i reprezentuje na zewnqtrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany 
przez Prezydenta. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Prezydentem za prawidlowe i sprawne 
wykonywanie zadan okreilonych przepisami prawa, a takze za nalezyte wykonywanie 
polecen sluzbowych. 

3. Dyrektor kieruje MOPS przy pomocy dwoch Zastqpcow oraz Glownego 
Ksiqgowego. 

4. Dyrektor moze wydawad akty kierownictwa wewnqtrznego (zarzqdzenia, 
regulaminy, instrukcje, komunikaty, okolniki). 

5. Dyrektor MOPS: 
1) jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow MOPS; 
2) wykonuje, w zakresie posiadanego pelnomocnictwa, czynnoici z zakresu prawa pracy, 

z wylqczeniem prawa zatrudniania i zwalniania, wobec: 
a) dyrektorow domow pomocy spolecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych 

i centrow administracyjnych do obslugi placowek opiekunczo-wychowawczych 
prowadzonych przez Miasto Lodi, 

b) Przewodniczqcego Miejskiego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnoici; 
3) przeprowadza procedure naboru na wolne stanowiska dyrektorow jednostek wskazanych 

w pkt 2 lit. a. 

5 5. Dyrektor MOPS moze upowaznid swoich Zastqpcow, kierownikow Wydzialow 
Pracy ~rodowiskowej oraz w razie koniecznosci innych pracownikow MOPS do: 
1) okreilonych czynnoici z zakresu gospodarki finansowej wynikajqcych z przepisow 

szczegolnych; 
2) dokonywania wobec podleglych pracownikow wszelkich czynnoici w sprawach 

z zakresu prawa pracy, z wylqczeniem prawa zatrudniania i zwalniania, przenoszenia 
i delegowania pomiqdzy komorkami organizacyjnymi MOPS; 

3) innych czynnoici zwiqzanych z dzialalnoiciq MOPS. 

5 6. Dyrektor MOPS odpowiedzialny jest za prawidlowq organizacjq pracy, w zwiqzku 
z tyrn moze okreilik: 
1) zakres zadan, uprawnien i odpowiedzialnoici swoich zastqpcow; 
2) obowiqzki pracownikow Wydzialu Finansowo-Ksiqgowego, wynikajqce z przepisow 

szczegolnych; 
3) stanowiska, zakres zadan, uprawnien i odpowiedzialnoici pozostalych pracownikow; 
4) zasady zastqpstwa na poszczeg6lnych stanowiskach pracy; 
5) zakres udzielonych upowaznieli, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 

5 7. 1. Dyrektor MOPS, Zastqpcy Dyrektora MOPS oraz Glowny Ksiqgowy MOPS 
wspolpracujq ze sobq w wykonywaniu powierzonych zadan. 



2. W czasie nieobecnoici lub niemoznoici pelnienia obowiqzkow przez Dyrektora 
MOPS, jego zadania i obowiqzki wykonuje Zastqpca Dyrektora MOPS ds. opiekunczych. 

3. W czasie nieobecnoici lub niemoznoSci pelnienia obowiqzkow przez Zastqpcq 
Dyrektora MOPS ds. opiekunczych - jego zadania i obowiqzki wykonuje Zastqpca Dyrektora 
MOPS ds. pomocy irodowiskowej . 

4. W czasie nieobecnoici lub niemoznoici pelnienia obowiqzkow przez Zastqpcq 
Dyrektora MOPS ds. pomocy Srodowiskowej, jego zadania i obowiqzki wykonuje Zastqpca 
Dyrektora MOPS ds, opiekunczych. 

5. W czasie nieobecnoici lub niemoznoici pelnienia obowiqzkow przez Glownego 
Ksiqgowego - jego zadania i obowiqzki wykonuje wyznaczony pracownik. 

Rozdzial3 
Gospodarka finansowa MOPS 

5 8. 1. DzialalnoiC MOPS finansowana jest ze irodkow publicznych. 
2. MOPS prowadzi gospodarkq finansowq na zasadach obowiqzujqcych 

w jednostkach budzetowych. 
3. Podstawq gospodarki finansowej MOPS stanowi roczny plan finansowy, 

zatwierdzany na zasadach okreilonych odrqbnie. 
4. Mienie MOPS jest mieniem Miasta zarzqdzanym przez MOPS. 
5. Kontrolq prawidlowoici rozliczen MOPS z budzetem Miasta sprawuje Skarbnik 

Miasta Lodzi-gl6wny ksiqgowy budzetu. 

Rozdzial4 
Struktura organizacyjna MOPS 

5 9. 1. W sklad MOPS wchodzq nastqpujqce komorki organizacyjne oznaczone 
nastqpujqcymi symbolami literowymi: 
1) Wydzial Finansowo-Ksiqgowy (WFK); 
2) Wydzial Gospodarczo-Techniczny (WGT); 
3) Wydzial Koordynacji i Nadzoru (WKN); 
4) Wydzial Organizacyjno-Administracyjny (WOA); 
5) Wydzial Pomocy Rodzinie i Dziecku (WPRiD); 
6) Wydzial Pomocy Stacjonarnej (WPS); 
7) I Wydzial Pracy Srodowiskowej (I-WPS); 
8) I1 Wydzial Pracy ~rodowiskowej (11-WPS); 
9) 111 Wydzial Pracy Srodowiskowej (111-WPS); 
10) Wydzial Wspierania Ekonomii Spolecznej (WWES); 
1 1) Wydzial Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej (WWRPZ); 
12) Zesp61 Audytu Wewnqtrznego (ZAW); 
13) Zespol ds. BHP (ZBHP); 
14) Zespol ds. Kontroli Wewnetrznej (ZKW); 
15) Zespol Radcow Prawnych (ZRP); 
16) Zespol ds. Rehabilitacji Spolecznej Os6b Niepelnosprawnych (ZRSON). 

2. Dyrektor MOPS w drodze zarzqdzenia moze tworzyd w Wydzialach wewnqtrzne 
komorki organizacyjne, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. 

3. Wewnqtrznq strukturq organizacyjnq I, 11, I11 Wydzialu Pracy Srodowiskowej wraz 
z opisem granic, okreilajqcym obszar Miasta Lodzi objqty ich wlaiciwoSciq miejscowq, ustala 
w drodze zarzqdzenia Dyrektor MOPS, 



4. Wewnqtrznq strukturq organizacyjnq Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy 
Zastqpczej ustala w drodze zarzqdzenia Dyrektor MOPS. 

5. Wydzialem kieruje Kierownik, zapewniajqc jego wlaSciwe funkcjonowanie, 
a w przypadku jego nieobecnoSci inny upowazniony przez Dyrektora MOPS pracownik. 

5 10. I .  Dyrektor MOPS nadzoruje: 
1) Wydzial Gospodarczo-Techniczny; 
2) Wydzial Organizacyjno-Administracyjny; 
3) Wydzial Wspierania Ekonomii Spolecznej; 
4) Zespol Audytu Wewnqtrznego; 
5) Zespol ds. BHP; 
6) Zespol ds. Kontroli Wewnqtrznej; 
7) Zespol Radcow Prawnych; 
8) Zespol ds. Rehabilitacji Spolecznej Osob Niepelnosprawnych. 

2. Zastqpca Dyrektora MOPS ds. opiekunczych nadzoruje: 
1) Wydzial Pomocy Rodzinie i Dziecku; 
2) Wydzial Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej ; 
3) Wydzial Pomocy Stacjonarnej. 

3. Zastqpca Dyrektora MOPS ds. pomocy Srodowiskowej nadzoruje: 
1 )  I Wydzial Pracy ~rodowiskowej; 
2) I1 Wydzial Pracy ~rodowiskowej; 
3) I11 Wydzial Pracy ~rodowiskowej; 
4) Wydzial Koordynacji i Nadzoru. 

4. Glowny Ksiqgowy MOPS nadzoruje Wydzial Finansowo-Ksiqgowy. 

5 I 1. Schemat organizacyjny MOPS, stanowi zalqcznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 

Rozdzial5 
Zakres zadan kom6rek organizacyjnych MOPS 

5 12. Do zadan Wydzialu Finansowo-Ksiqgowego nalezy w szczegolnoSci: 
sporzqdzanie list wyplat wynagrodzen pracownikow: MOPS, Swiadczqcych pracq 
w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci i placowek opiekunczo- 
wychowawczych typu rodzinnego oraz wyplat wynikajqcych z zawartych przez MOPS 
umow cywilnoprawnych; 
prowadzenie spraw ubezpieczen spolecznych oraz rozliczania podatku dochodowego 
od os6b fizycznych pracownikow, o ktorych rnowa w pkt 1 ; 
prowadzenie kasy MOPS; 
prowadzenie ksiegowoSci MOPS; 
obsluga ksiqgowa Miejskiego Zespolu do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci; 
obsluga ksiqgowa placowek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego; 
opracowywanie projektow planow finansowych, planow finansowych, wnioskow 
o korekty tych planow; 
sporzqdzanie sprawozdan budzetowych i sprawozdah finansowych w zakresie z a d ~  
realizowanych przez MOPS oraz Miejski Zespol do Spraw Orzekania 
o NiepelnosprawnoSci; 
prowadzenie ewidencji ksiqgowej wydatkow i kosztow w zakresie zadan realizowanych 
w ramach projektow wspolfinansowanych z funduszy europejskich; 



10) analiza potrzeb finansowych i wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych przez 
nadzorowane oraz koordynowane i monitorowane przez MOPS miejskie jednostki 
organizacyjne; 

11) przygotowywanie zbiorczych: projektow planow finansowych, planow finansowych oraz 
sprawozdan z wykonania planow finansowych jednostek, o ktorych mowa w pkt 10; 

12) rozliczanie srodkow finansowych przekazywanych jednostkom nadzorowanym oraz 
koordynowanym i monitorowanyrn przez MOPS; 

13) prowadzenie ewidencji majqtku trwalego MOPS; 
14) rozliczanie irodk6w pozabudzetowych PFRON; 
15) windykacja naleznoici; 
16) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i informacji z zakresu 

realizowanych przez Wydzial zadan; 
17) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 

5 13. Do zadan Wydzialu Gospodarczo-Technicznego nalezy w szczegolnoici: 
1) zapewnienie warunkow dla funkcjonowania MOPS, w tym zalatwianie spraw 

zwiqzanych z pozyskiwaniem i uzytkowaniem lokali i nieruchomoici; 
2) organizowanie transportu; 
3) zlecanie konserwacji i naprawy sprzqtu; 
4) realizowanie umow w zakresie dostaw, uslug i robot budowlanych; 
5) organizowanie wlaiciwego gospodarowania skladnikami majqtkowymi MOPS; 
6) prowadzenie ksiqg inwentarzowych MOPS; 
7) organizowanie remontow i inwestycji, we wspolpracy z wlaiciwq komorkq organizacyjnq 

MOPS; 
8) przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzor nad zarnowieniami publicznymi w MOPS; 
9) nadzor i kontrola spraw zwiqzanych z udzielaniem zamhwien publicznych, do ktorych 

nie stosuje siq ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarnowien publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984, 1047 i 1473); 

10) sporzqdzanie analiz i sprawozdah z zakresu realizowanych przez Wydzial zadan; 
1 I )  zabezpieczenie materialowo-techniczne warunkow pracy w MOPS, w tym zakup sprzqtu, 

materialow i pomocy biurowych; 
12) nadzor nad dzialalnoiciq archiwum zakladowego, w szczegolnoici w zakresie: 

a) gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i odpowiedniego zabezpieczania 
materialow archiwalnych, 

b) klasyfikowania, kwalifikowania i brakowania dokumentacji, a takze przekazywania 
materialow archiwalnych wlaiciwym archiwom pahstwowym. 

13) obsluga administracyjna Miejskiego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnoici. 
14) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisbw prawa oraz zadan zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 

5 14. Do zadah Wydzialu Koordynacji i Nadzoru nalezy w szczegolnoici: 
1) monitorowanie dzialalnoici Wydzialow Pracy ~rodowiskowej; 
2) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wnioskow dotyczqcych funkcjonowania 

MOPS; 
3) opracowywanie projektow procedur, instrukcji, regulaminow dotyczqcych zakresu 

dzialania Wydzialow Pracy ~rodowiskowej; 



4) sporzqdzanie sprawozdawczoici zbiorczej jednorazowej, kwartalnej, polrocznej i rocznej 
z dzialalnoici MOPS w Lodzi i oceny zasobow pomocy spolecznej, rowniez w wersji 
elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego CAS; 

5) dokonywanie analiz dotyczqcych form i wysokoici udzielanych iwiadczen; 
6) sporzqdzanie sprawozdan merytorycznych dotyczqcych dzialalnoici MOPS; 
7) prowadzenie korespondencji dotyczqcych dzialalnoici Wydzialow Pracy ~rodowiskowej; 
8) udzial w opracowaniu oraz monitorowanie strategii rozwiqzywania problemow 

spolecznych; 
9) przygotowywanie materialow informacyjnych dotyczqcych dzialalnoici Wydzialow 

Pracy ~rodowiskowej; 
10) wspolpraca z pracownikami merytorycznymi MOPS oraz z wlasciwymi komorkarni 

organizacyjnymi Urzqdu Miasta Lodzi, Lodzkiego Urzqdu Wojewodzkiego, Urzqdu 
Marszalkowskiego w Lodzi, Srodowiskiem naukowym i innymi instytucjami 
dzialajqcymi w obszarze pomocy spolecznej; 

11) koordynacja dzialan w zakresie udzielania pomocy uchodicom i repatriantom 
w zakresie zadan realizowanych przez MOPS; 

12) nadzor nad wykonywanymi przez MOPS zadaniami zwiqzanymi z realizacjq gminnego 
programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie; 

13) nadzor merytoryczny w zakresie decyz-ji potwierdzajqcych prawo do Swiadczen z opieki 
zdrowotnej dla osob innych niz ubezpieczone; 

14) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadsui zleconych przez 
Dyrektora MOPS. 

8 15. Do zadan Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego nalezy w szczeg6lnoSci: 
1) prowadzenie spraw osobowych pracownikow MOPS oraz dyrektor6w jednostek 

nadzorowanych, oraz koordynowanych i monitorowanych przez MOPS; 
2) organizowanie wykonywania zadan wynikajqcych z ustaw, uchwal Rady Miejskiej 

w Lodzi, zarzqdzen Prezydenta i innych aktow prawnych oraz wnioskow komisji Rady 
Miejskiej w todzi  i ustalen Prezydenta; 

3) opracowywanie projektow: uchwal Rady Miejskiej w Lodzi, zarzqdzen Prezydenta oraz 
aktow kierownictwa wewnqtrznego; 

4) administrowanie bazami danych, koordynowanie przeplywu inforrnacji pomiqdzy 
poszczegolnymi komorkami wewnqtrznymi MOPS, nadz6r nad prawidlowq eksploatacjq 
urzqdzen komputerowych; 

5) obsluga sekretariatu Dyrektora i jego Zastqpcow; 
6) realizacja zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. 
Nr 25 poz. 219 i Nr 33 poz. 285, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165 
poz. 1170 i Nr 176 poz. 1238, z 2010 r. Nr 41 poz. 233, Nr 182 poz. 1228 i Nr 229 
poz. 1497 oraz z 201 1 r. Nr 230 poz. 1371); 

7) obsluga kadrowa Miejskiego Zespolu do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci; 
8) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 

9 16. Do zadan Wydzialu Pomocy Rodzinie i Dziecku naleky w szczegolnoSci: 
1) monitorowanie realizowanych zadan przez Wydzial Wspierania Rodzinnej Pieczy 

Zastqpczej ; 



2) przygotowywanie porozumien z innymi powiatami w sprawie przyjqcie dziecka do 
rodziny zastepczej, rodzinnego domu dziecka lub placowki opiekunczo-wychowawczej 
oraz warunkow jego pobytu i wysokoSci wydatkow na jego opiekq i wychowanie; 

3) realizacja umow i porozumieli zawartych z powiatem lub samorzqdem wojewodztwa, 
w sprawie uinieszczenia dziecka w pieczy zastepczej oraz wamnkow jego pobytu 
i wysokoSci wydatkow na jego opiekq i wychowanie; 

4) wspolpraca z terenowymi pracownikami socjalnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy 
zastqpczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastqpczej, oirodkami adopcyjnymi, sqdarni 
i ich organami pomocniczymi, instytucjami oiwiatowymi, podmiotami leczniczymi, 
organizacjami i instytucjami zajmujqcymi siq problematykq sieroctwa spolecznego oraz 
innymi podmiotami dzialajqcymi na rzecz dziecka i rodziny, a takze podmiotami 
szkolqcymi kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej zawodowej, rodziny 
zastqpczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

5) wspoludzial w tworzeniu oraz rozw0.j~ systemu pieczy zastqpczej; 
6) prowadzenie monitoringu rodzinnej pieczy zastepczej oraz realizacji zadan 

w zakresie usamodzielnianych wychowankbw; 
7) koordynowanie i monitorowanie dzialalnosci placowek opiekunczo-wychowawczych 

oraz centrow administracyjnych do obslugi placowek opiekunczo-wychowawczych; 
8) nadzor nad kierowaniem dzieci do placowek opiekuhczo-wychowawczych; 
9) ustalanie oplaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastqpczej ; 
10) wspoludzial w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadan Wydzialu; 
11) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i informacji z zakresu zadan 

realizowanych przez Wydzial; 
12) udzial w opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiqzywania problemow 

spolecznych. 
13) wykonywanie innych zada6 wynikaj qcych z przepisow prawa oraz zadah zleconych 

przez Dyrektora MOPS. 

5 17. Do zadan Wydzialu Pomocy Stacjonarnej nalezy w szczegolnosci: 
1) nadzor nad domami pomocy spolecznej prowadzonymi przez Miasto Lodi 

oraz na podstawie zawartych umow nad domami pomocy spolecznej prowadzonymi 
przez inne podmioty na zlecenie Miasta Lodzi; 

2) weryfikowanie wnioskbw zwiqzanych z kierowaniem i umieszczaniem osob w domach 
pomocy spolecznej, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych w ww. zakresie; 

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczqcych ustalenia oplaty za pobyt 
osoby w domu pomocy spolecznej, w tym przygotowywanie umow w sprawie 
ponoszenia oplaty przez malzonka, zstqpnych przed wstqpnymi za pobyt w domu 
pomocy spolecznej ; 

4) opracowywanie informacji i analiz dotyczqcych opieki stacjonarnej, w tym analiz 
wykorzystania miejsc w domach pomocy spolecznej; 

5) wspolpraca z organami administracji rzqdowej i sarnorzqdowej, pracownikami 
socjalnymi Swiadczqcymi prace w terenie, podmiotami leczniczymi, sqdami, 
organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadah; 

6) wspoludzial w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadah Wydzialu; 
7) udziat w opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiqzywania problemow 

spotecznych; 
8) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i informacji z zakresu 

realizowanych przez Wydzial z a d d ,  



9) wykonywanie innych zadah wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 
Dyrektora MOPS. 

5 18. Do zadan I, I1 i I11 Wydzialu Pracy ~rodowiskowej nalezy w szczegolnoSci: 
1) rozpoznawailie potrzeb i udzielanie Swiadczen w zakresie Srodowiskowej pomocy 

spolecznej w formach przewidzianych przepisami prawa; 
2) organizowanie i prowadzenie dzialan zmierzajqcych do zapobiegania stanom ubostwa 

i patologii spolecznej; 
3) realizacja socjalnych programow rzqdowych; 
4) tworzenie i realizacja programow pomocowych; 
5) udzielanie pracownikom socjalnym pomocy merytorycznej i specjalistycznych 

konsultacji; 
6) realizacja decyzji w zakresie przyznanych Swiadczen pieniqznych i niepieniqznych; 
7) prowadzenie spraw ubezpieczen zdrowotnych i spolecznych Swiadczeniobiorcow; 
8) realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych, 

w zakresie prowadzenia taniego iywienia; 
9) realizacja Swiadczen w zakresie pomocy dla uchodicow i repatriantow; 
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w oirodkach wsparcia oraz kierowanie do nich osob 

wymagajqcych pomocy; 
11) udzielanie pomocy, w tym pieniqznej osobom pelnoletnim opuszajqcym dom pomocy 

spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej intelektualnie, dom dla matek 
z maloletnimi dzieCmi i kobiet w ci@y oraz schronisko dla nieletnich, zaklad poprawczy, 
specjalny oirodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy, 
mlodziezowy oirodek socjoterapii zapewniajqcy calodobowq opiekq i mlodziezowy 
oirodek wychowawczy; 

12) prowadzenie spraw zwiqzanych z archiwizacjq dokumentacji Wydzialu; 
13) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i infonnacji z zakresu 

realizowanych zadan; 
14) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 

5 19. Do zadah Wydzialu Wspierania Ekonomii Spolecznej nalezy w szczegolnoSci: 
1) stala wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi, tj. organizacjami pozarzqdowymi oraz 

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 0 r. Nr 234, poz. 1536, 
z 201 1 r. Nr 1 12, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 121 1, Nr 208, poz. 1241, 
Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223), w tym organizacja i 
obsluga konkursow ofert realizacji zadah z zakresu pomocy spolecznej, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastqpczej oraz innych ustaw; 

2) analiza skladanych ofert pod wzglqdem fonnalnym; 
3) przygotowywanie projektow umow zawieranych przez Miasto Lodz na realizacjq zadan 

z zakresu pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej oraz 
innych ustaw; 

4) okresowa kontrola merytoryczna w zakresie realizacji zleconego zadania; 
5) przygotowywanie sprawozdah z realizacji zlecanych zadsui; 
6) prowadzenie bazy danych o podmiotach uprawnionych wspolpracujqcych z MOPS 

w Lodzi; 



7) prowadzenie postqpowan zwiqzanych z wydawaniem zezwolen na prowadzenie 
placowek wsparcia dziennego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 
poz. 15 19 oraz z 201 3 r. poz. 154,866 i 1650); 

8) nadzor nad wykonywanymi przez MOPS zadaniami zwiqzanymi z realizacjq miejskiego 
programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz miejskiego 
programu przeciwdzialania narkomanii; 

9) wspolpraca z organami administracji rzqdowej i samorzqdowej w zakresie realizowanych 
zadan; 

10) pozyskiwanie Srodkow finansowych z Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz dotacji 
z innych zrodel na tworzone projekty; 

11) pomoc techniczna, a takze koordynacja dzialari jednostek organizacyjnych 
pomocy spolecznej w sprawach pozyskiwania Srodkow finansowych z Europejskiego 
Funduszu Spolecznego oraz dotacji z innych zr6del na tworzone projekty; 

12) opiniowanie projektow partnerskich proponowanych przez instytucje zewnqtrzne 
i przedstawienie rekomendacji Dyrektorowi MOPS; 

13) opracowywanie projektow w ramach Programow Wspolnotowych; 
14) opracowywanie planow pozyskiwania i wydatkowania Srodkow w ramach obowiqzujqcej 

perspektywy finansowej; 
15) opracowywanie planow wykorzystywania Srodkow Funduszu Pracy poprzez prace 

spolecznie uzyteczne do realizacji zadan aktywizacji zawodowej beneficjentow 
ostatecznych projektow systemowych; 

16) prowadzenie informacji dla organizatorow i obsluga prac spolecznie uzytecznych, 
prowadzenie komorki wsparcia ekonomii spolecznej na tworzenie spoldzielni socjalnych 
poprzez informacje i doradztwo; 

17) wspolpraca z Powiatowym Urzqdem Pracy w Eodzi i koordynacja prac w zakresie 
planowania i wydatkowania Srodkow na tworzenie podmiotow ekonomii spolecznej; 

18) realizacja projektow priorytetowych Miasta Lodzi zbieznych z zadaniami, w tyrn 
wskazanie i poszukiwanie finansowania, przygotowywanie do kumentacj i merytorycznej 
oraz prowadzenie korespondencji dotyczqcej projektow; 

19) promowanie i informowanie o dzialaniach MOPS; 
20) ksztaltowanie wizerunku MOPS, w tym planowanie i realizacja polityki informacyjnej 

oraz organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych i innych spotkan 
z przedstawicielami mediow; 

21) organizowanie dzialan na rzecz reintegracji spolecznej i zawodowej osob zagrozonych 
wykluczeniem spolecznym; 

22) organizowanie dzialari o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym w zakresie 
kompetencji spolecznych i zawodowych oraz minimalizowanie skutkow dlugotrwalego 
bezrobocia; 

23) udzial w opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiqzywania problemow 
spolecznych; 

24) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i informacji z zakresu 
realizowanych przez Wydzial zadan; 

25) wspolpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadan Wydzialu. 
26) wykonywanie innych zadari wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadari zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 



20. Do zadan Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej nalezy 
w szczegolnosci: 
1) przygotowywanie oraz realizacja um6w z rodzinami zastqpczymi i rodzinnymi domami 

dziecka; 
2) przygotowywanie oraz realizacja um6w z rodzinami pomocowymi; 
3) prowadzenie rejestru rodzin i kandydatow zakwalifikowanych do pelnienia funkcji 

rodziny zastqpczej i pelniqcej finkcjq rodziny zastqpczej; 
4) prowadzenia naboru kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej zawodowej, 

rodziny zastqpczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
5) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawu-jqcym rodzinnq pieczq zastqpczq, 

w szczegblnoici w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 
6) prowadzenie poradnictwa dla osob sprawujqcych rodzinnq pieczq zastqpczq; 
7) organizowanie terapii dla os6b sprawujqcych rodzinnq pieczq zastqpczq ich dzieci oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczej; 
8) dokonywanie okresowej oceny sytuacj i dzieci przebywaj qcej w rodzinnej pieczy 

zastqpczej ; 
9) dokonywanie okresowej oceny rodziny zastqpczej oraz prowadzqcego rodzinny dom 

dziecka; 
10) przygotowanie we wsp6lpracy z rodzinq zastqpczq i asystentem rodziny planow pomocy 

dziecku oraz modyfikowanie powyzszych planow; 
11) kierowanie dzieci do rodzin zastqpczych zawodowych pelniqcych funkcjq pogotowia 

rodzinnego; 
12) ustalanie oplat za pobyt dzieci w rodzinach zastqpczych oraz rodzinnych domach 

dziecka; 
13) udzielanie pomocy, w tym finansowej rodzinom zastqpczym, rodzinnym domom dziecka 

oraz pelnoletnim wychowankom rodzin zastqpczych, rodzinnych dom6w dziecka oraz 
plac6wek opiekuhczo-wychowawczych; 

14) wspolpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie z a d d  Wydzialu. 
15) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 

Dyrektora MOPS. 

5 21. Do zadan Zespolu Audytu Wewnqtrznego nalezy w szczegolno~ci: 
1) prowadzenie spraw audytu wewnqtrznego, w tym w szczeg6lnoSci: 

a) opracowywanie planu audytu wewnqtrznego, 
b) ustalanie zasad i procedur zwiqzanych z audytem wewnqtrznym, 
c) badanie zgodnosci prowadzonej dzialalnoici z przepisami prawa oraz obowiqzujqcymi 

w jednostce procedurami wewnqtrznymi, 
d) badanie efektywnoici i gospodarnoici podejmowanych dzialan w zakresie systemow 

zarzqdzania i kontroli, 
e) badanie wiarygodnoici sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budzetu, 
f )  ocena systemu gromadzenia Srodk6w i dysponowania nimi oraz gospodarowania 

mieniem, 
g) ocena i weryfikacja stopnia przestrzegania mechanizmow kontroli w zakresie 

kompetencji badanej komorki organizacyjnej. 
2) opracowywanie i prowadzenie akt staiych i akt biezqcych audytu; 
3) wykonywanie czynnoici doradczych; 
4) wsp6lpraca z audytorami zewnqtrznymi oraz organami kontroli zewnqtrznej; 



5) opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdah i informacji z zakresu 
realizowanych przez Zespbl zadah; 

6) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 
Dyrektora MOPS. 

5 22. Do zadan Zespolu ds. BHP nalezy w szczeg6lnoSci wykonywanie zadan sluzby 
bezpieczenstwa i higieny pracy okreilonych przepisami szczegolnyrni w zakresie zapewnienia 
i przestrzegania warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w MOPS. 

5 23. Do zadan Zespolu ds. Kontroli Wewnqtrznej nalezy w szczegolnoici: 
opracowywanie rocznych planow kontroli finansowo - ksiqgowych oraz sporzqdzanie 
sprawozdan z przeprowadzonych kontroli; 
organizowanie i prowadzenie kontroli w MOPS, nadzorowanych jednostkach pomocy 
spolecznej, jednostkach realizujqcych zadania z zakresu pomocy spolecznej na podstawie 
zawartych um6w oraz w jednostkach koordynowanych i monitorowanych, realizujqcych 
zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej ; 
przygotowywanie projektow zalecen pokontrolnych i kontrola ich realizacji; 
prowadzenie ewidencji kontroli oraz archiwizowanie dokumentacji z kontroli; 
wspoldzialanie z organami kontroli zewnqtrznej ; 
wspoldzialanie z organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie audytu w zakresie 
realizowanych przez Zesp61 zadan; 
opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdan i informacji z zakresu 
realizowanych przez Zesp61 zadah; 
koordynowanie zadan zwiqzanych z kontrolq zarzqdczq; 
wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadari zleconych przez 
Dyrektora MOPS. 

5 24. Do zadan Zespolu Radc6w Prawnych nalezy w szczeg6lnoici: 
1) Swiadczenie pomocy prawnej na rzecz Dyrektora, kom6rek organizacyjnych 

i podopiecznych MOPS; 
2) opiniowanie projektow umow, porozumien, regulaminow, procedur, uchwal Rady 

Miejskiej i zarzqdzen Prezydenta oraz akt6w kierownictwa wewnqtrznego; 
3) reprezentowanie MOPS w sprawach sqdowych, dotyczqcych zadan realizowanych przez 

MOPS. 

§ 25. Do zadah Zespolu ds. Rehabilitacji Spolecznej Osob Niepelnosprawnych nalezy 
w szczeg6lnoSci: 
1) opracowywanie projektow i realizacja programow dzia ld  na rzecz os6b 

niepelnosprawnych, w zakresie rehabilitacji spolecznej i przestrzegania praw os6b 
niepelnosprawnych; 

2) podejmowanie dzialan zmierzajqcych do ograniczania skutkow niepelnosprawnosci; 
3) opracowywanie i przedstawianie planow zadari i informacji z prowadzonej dzialalnoici 

oraz ich udostqpnianie na potrzeby wojewbdztwa; 
4) wspolpraca z organizacjarni pozarzqdowymi, dzialajqcymi na rzecz osob 

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej tych osob; 
5) prowadzenie spraw zwiqzanych z dofinansowaniem zadan, okreilonych 

w przepisach szczegblnych; 



6) przygotowywanie projektow uchwak Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie podzialu 
Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych przypadajqcych 
Miastu Lodzi. 

7) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z przepisow prawa oraz zadan zleconych przez 
Dyrektora MOPS. 

8 26. Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnoici przy MOPS, realizuje 
zadania okreSlone odrebnymi przepisami. 

Rozdziat 6 
Postanowienia koncowe 

8 27. Organizacje wewnqtrznq i porzqdek pracy oraz zwiqzane z tym obowiqzki 
pracodawcy i pracownikow okreSla regularnin pracy MOPS, ustalony przez Dyrektora MOPS. 

528. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi przy oznaczaniu spraw uzywa 
skrotu MOPS. 

5 29. Zmiany regulaminu organizacyjnego MOPS dokonywane sq w trybie 
przewidzianym dla jego nadania. 



Zalqcznik Nr 1 
do regulaminu organizacyjnego MOPS 

Domy pomocy spolecznej prowadzone przez Miasto t 6 d i  

1) Dorn Pomocy Spolecznej ,,Dom Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26; 

2) Dorn Pomocy Spolecznej ,,Pogodna Jesien" w Lodzi przy ul. Dojazdowej 517; 

3) Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Rojnej 15; 

4) Doin Pomocy Spolecznej ,,Wl6kniarzW im. Jana Pawla I1 w Lodzi 
przy ul. Krzemienieckiej 719; 

5) Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuncze Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi 
przy ul. Przybyszewskiego 2551267; 

6) 2 Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 32; 

7) 3 Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Paradnej 36; 

8) 5 Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Podgomej 2/14; 

9) 6 Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Zlotniczej 10; 

10) Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Spadkowej 416; 

1 1) Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Sierakowskiego 65; 

12) Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Rudzkiej 56; 

13) Dorn Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Narutowicza 114. 



Zalqcznik Nr 2 
do regularninu organizacyjnego MOPS 

Placowki opiekunczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto 
t 6 d i  

1) Dorn Dziecka Nr 1 w Lodzi przy ul. Aleksandrowskiej 123; 

2) Dorn Dziecka Nr 2 w Lodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137; 

3) Dorn Dziecka Nr 3 ,,Sloneczna Polana" w Lodzi przy ul. Sowinskiego 3; 

4) Dorn Dziecka Nr 4 w Lodzi przy ul. Marysinskiej 100; 

5) Dorn Dziecka Nr 5 w Lodzi przy ul. Malachowskiego 74; 

6) Dorn Dziecka Nr 6 im. Stanislawa Jachowicza w Lodzi przy ul. Bednarskiej 15; 

7) Dorn Dziecka Nr 7 im. Stefana Zeromskiego w Lodzi przy ul. Przyszkole 38; 

8) Dorn Dziecka Nr 8 w Lodzi przy ul. Zuchbw 4; 

9) Dorn Dziecka Nr 9 Dorn Miqdzypokoleniowy Bednarska w Eodzi przy ul. Bednarskiej 15a; 

10) Dorn Dziecka Nr 10 w Lodzi przy ul. Nawrot 3 1 ; 

11) Dorn Dziecka Nr 1 1 w Lodzi przy ul. Wblczanskiej 25 1 lok. 2 u; 

12) Dorn Dziecka Nr 1 2 w Eodzi przy ul, Wolczanskiej 25 1 lok. 4 u; 

13) Dorn Dziecka Nr 13 w Eodzi przy ul. Wygodnej 20; 

14) Dorn Dziecka Nr 14 w Lodzi przy ul. Gdanskiej 95 lok. 4; 

1 5) Dorn Dziecka Nr 15 w Lodzi przy ul. Kilinskiego 206; 

16) Dorn Dziecka Nr 16 w Lodzi przy ul. Brzozowskiego 3; 

17) Dorn Dziecka dla Malych Dzieci w Lodzi przy ul. Druiynowej 315; 

18) Pogotowie Opiekuncze Nr 1 w Eodzi przy ul. Krokusowej 1.511 7; 

19) Pogotowie Opiekuncze Nr 2 w Eodzi przy ul. Pawilonskiej 214; 

20) Dorn Rodzinny ,,Ciechocinskayy w Eodzi przy ul. Ciechocinskiej 10; 

2 1) Dorn Rodzinny ,,Giewont" w Lodzi przy ul. Giewont 28a. 



Zalqcznik Nr 3 
do regulaminu organizacyjnego MOPS 

Centra administracyjne do obshgi placbwek 
opiekunczo-wychowawczych prowadzone przez Miasto Ebdi 

1) Centrum Administracyjne Nr 1 w Eodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137; 

2) Centrum Administracyjne Nr 2 w lodzi przy ul. Marysinskiej 100; 

3) Centrum Administracyjne Nr 3 w Eodzi przy ul. Malachowskiego 74; 

4) Centrum Administracyjne Nr 4 w Eodzi przy ul. Bednarskiej 15; 

5) Centrum Administracyjne Nr 5 w Eodzi przy ul. Przyszkole 38. 



Zalqcznik Nr 4 
do regulaminu organizacyjnego MOPS 

Schemat OrganlzacyJny MleJskiego OSrodka Pornocy Spotecznej w todzi  
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