
ZARZl\DZENIE Nr~~8 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 9 qyLtdnl1l, 2019 r. 

w sprawie upowai:nienia pracownik6w Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzftdu Miasta Lodzi 

do wykonywania zadan gminy w zakresie opieki nad dziecmi w wieku do lat 3. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 25 ust. 2a pkt 2, art. 28 ust. 1 
i 4, art. 30 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 54 oraz art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dzieemi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730 i 2020) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. 1. Upowazniam nastypuj,!cych pracownik6w Wydzialu Zdrowia Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi: 
1) Szymona KOSTRZEWSKIEGO - p.o. Dyrektora Wydzialu, 
2) Iwony IW ANICKA - Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
3) Marcina KOSA - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
4) w Oddziale ds. Spolecznych i Promocj i Zdrowia: 

a) Marty KOROWCZYK - p.o. Kierownika Oddzialu, 
b) Juliusza KURZA W~ - g16wnego specjalisty, 
c) Katarzyny WASIK - inspektora, 

5) w Oddziale ds. Kontroli: 
a) Grzegorza PILASZKA - p.o. Kierownika Oddzialu, 
b) Moniky BARTOSIK - inspektora, 
c) Andrzeja REDLICKIEGO - inspektora 

- do sprawowania w moim imieniu nadzoru nad zlobkami, klubami dzieciycymi 
oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunk6w i jakosci swiadczonej opieki. 

2. Upowaznieni pracownicy S,! uprawnieni w szczeg61nosci do: 
1) wstypu na teren nieruchomosci, obiektu, lokalu lub ich czysci w dniach i godzinach, 

w kt6rych dzialalnose jest wykonywana lub powinna bye wykonywana; 
2) z,!dania ustnych lub pisemnych wyjasnien, okazania dokument6w lub innych nosnik6w 

informacji oraz udostypnienia danych maj,!cych zwi,!zek z przedmiotem nadzoru; 
3) dostypu do dokumentacji pracowniczej os6b zatrudnionych w nadzorowanych zlobkach 

lub klubach dzieciycych. 

§ 2. 1. Upowazniam nastypuj,!cych pracownik6w Wydzialu Zdrowia Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi: 
1) Szymona KOSTRZEWSKIEGO - p.o. Dyrektora Wydzialu, 
2) Iwony IW ANICKA - Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
3) Marcina KOSA - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
4) w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia: 

a) Marty KOROWCZYK - p.o. Kierownika Oddzialu, 
b) Juliusza KURZAW~ - g16wnego specjalisty 

- do prowadzenia w moim imieniu spraw zwi,!zanych z rejestrem zlobk6w i klub6w 
dzieciycych oraz wykazu dziennych opiekun6w dzialaj,!cych na terenie miasta Lodzi. 



2. W celu sprawdzenia zgodnosci danych zawartych we wniosku 0 wpis do rejestru 
zlobk6w i klub6w dzieciycych upowaznieni pracownicy, wymienieni w ust. 1, s'l uprawnieni 
w szczeg6lnosci do z'ldania: 
1) dokumentu potwierdzaj'lcego tozsamose; 
2) zaswiadczenia 0 niekaralnosci za przestypstwo popelnione umyslnie; 
3) dokumentu potwierdzaj'lcego tytul prawny do lokalu, w kt6rym rna bye prowadzony zlobek 

lub klub dzieciycy. 

§ 3. Upowazniam nastypuj'lcych pracownik6w Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi: 
1) Szymona KOSTRZEWSKIEGO - p.o. Dyrektora Wydzialu, 
2) Iwony IW ANICKA - Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
3) Marcina KOSA - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu, 
4) w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia: 

a) Marty KOROWCZYK - p.o. Kierownika Oddzialu, 
b) Juliusza KURZA WE; - g16wnego specjalisty 

- do wydawania w moim imieniu opinii dotycz'lcych spelniania przez kluby dzieciyce 
dzialaj'lce na terenie miasta Lodzi wymagan sanitamo-lokalowych na podstawie opinii 
przedstawianych w przedmiotowym zakresie przez Powiatow'l Stacjy Sanitamo
Epidemiologiczn'l w Lodzi. 

§ 4. Upowaznienia s'l udzielone pracownikom wymlenlonym w § 1-3 na czas 
wykonywania przez nich obowi'lzk6w na powierzonych im stanowiskach. 

§ 5. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 
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