
ZARZi\DZENIE Nr g11 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~ marca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Biuro 
Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta w Departamencie Prezydenta 

Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zwi¥ku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 65 Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi~cego zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg6lowy wykaz zadait realizowanych przez Biuro Rzecznika 
Prasowego Prezydenta Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, stanowi~cy 
zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rzecznika Prasowego 
Prezydenta Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 



Lp. 

1. 

2. 

Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr ~11 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdnia~G marca2019r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN REALIZOWANYCH 
PRZEZ BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO PREZYDENTA MIASTA 

W DEPARTAMENCIE PREZYDENTA URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Prasowy 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Tworzenie i rea1izacja po1ityki informacyjnej Urzydu § 17 ust. 3 i 4 oraz § 25 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego wlasne gminy 
Miasta Lodzi, w tym m.in.: Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 
1) przygotowywanie i wysylanie informacji d1a mediow; Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r.) 
2) odpowiadanie na pytania dziennikarzy skierowane 

do Prezydenta, jak i Wiceprezydentow; 
3) organizacja i obsluga konferencji prasowych, 

briefingow i innych wydarzen media1nych; 
4) redagowanie sprostOWall i wyjasnien d1a mediow 

w zwi¥ku z informacjami dotycz'lcymi 
funkcj onowania Urzydu 1 miejskich jednostek 
organizacyjnych; 

5) wspolpraca z komorkami organizacyjnymi Urzydu 
w zakresie tworzenia i rea1izacji po1ityki 
informacyjnej. 

Tworzenie i rea1izacja po1ityki informacyjnej Zarz'ldu § 17 ust. 3 i 4 oraz § 25 ust. 1 Regu1aminu organizacyjnego wlasne gminy 
Inwestycji Miejskich, w tym m.in.: Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 
1) redagowanie i aktualizacja strony intemetowej porta1i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 1utego 2019 r.) 

1 



3. 

4. 

5. 

i serwisow intemetowych Zarz~du Inwestycji 
Miejskich; 

2) obsluga intemetowych portali Zarz~du Inwestycji 
Miejskich; 

3) inforrnowanie 0 pracach i dzialalnosci Zarz~du 

Inwestycji Miejskich; 
4) kontakty z mediami i organizowanie konferencji 

prasowych w zakresie Zarz~du Inwestycji Miejskich. 

Organizacja, przygotowywanie i koordynowanie medialne 
wamych wydarzen zwi~ych z Zyciem miasta Lodzi 
i jego mieszkanc6w w zakresie jednolitej polityki 
inforrnacyjnej Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek 
organizacyjnych. 

WspOlpraca z komorkami organizacyjnymi Urz((du Miasta 
Lodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 
obslugi medialnej wamych wydarzen zwi~ych z Zyciem 
miasta Lodzi i jego mieszkallc6w. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
ZarZl!dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

§ 17 ust. 3 i § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du 
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pom. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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Lp. 

1. 

2. 

II. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych 

Zadania 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wplywaj/!cej 

korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci/! i dekretacj/!; 
3) wykonywanie czynnosci zwi~ych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzgll(dem formalnym plsm 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b/!dz 
parafowania dyrektorowi; 

5) prowadzenie terminarza spotkaii. dyrektora Biura oraz 
zapewnienie ich obsrugi; 

6) obsruga ogolnego konta poczty elektronicznej Biura; 
7) udzielanie informacji interesantom, w tym 

kierowanie ich do wlaSciwych komorek 
organizacyjnych Urzl(du Miasta Lodzi b/!dZ innych 
jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwi~ych z: 
1) zaopatrzeniem pracownik6w Biura w materialy 

biurowe i urz/!dzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz/!tki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj/!cym sil( na 
wyposaZeniu Biura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi/!g inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygQ!owywanie wnioskow 0 likwidacjl( 

Podstawa prawna 

Instrukcja kancelaryjna (zal/!cznik nr 1 do rozporz/!dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

zarz/!dzenie Nr 263NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postl(powania 
z dokumentacj/! i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzl(dzie Miasta Lodzi 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2019 r. poz. 351) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzl(du Miasta Lodzi (zal/!cznik do zarZl!dzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z poin. zrn.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, tiZywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczl(ci i piecz/!tek (zal/!cznik 
do zarz/!dzenia Nr 8978NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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srodkow trwalych, 
c) udzial w inwentaryzacji ijej roz1iczaniu. 

181ipca 2018 r.) 

zarzl!dzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 1utego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i roz1iczania inwentaryzacji aktywow 
trwalych stanowil!cych wlasnosc Miasta Lodzi, bydl!cych 
w uZywaniu 1ub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (za1l!cznik do zarzl!dzenia Nr 379NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 stycznia 2019 r.) 

zarzl!dzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta 
Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okres1enia zakresu jej dzialania 
(z poin. zm.) 

3. I Prowadzenie spraw dotycZl!cych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. I wlasne gminy 
pracownikow Biura, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 

ksi¢<:ami wyjsc sluZbowych i prywatnych 
pracownikow; 

2) prowadzenie ewidencji de1egacji sluZbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwi/lZanych z wyjazdami 
sluZbowymi pracownikow; 

3) prowadzenie spraw zwillZaTIych z ur1opami, 
zwolnieniami od pracy oraz pracl! w godzinach 
nad1iczbowych. 

z 2018 r. poz. 917, z poin. zm.) 

rozporzl!dzenie Ministra Pracy i Po1ityki Socja1nej z dnia 
15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawied1iwiania 
nieobecnosci w pracy oraz udzie1ania pracownikom zwo1nien 
od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (za1l!cznik 
do zarzl!rlzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 czerwca 2015 r., z poin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokurnentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (za1l!cznik do zarZl!dzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z poin. zm.) 
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4. Przygotowywanie korespondencji dotycz~cej 
pracownikow Biura w sprawach: osobowych, 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan profilaktycznych, 
opisow stanowisk itp. 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 917, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorz~dowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z poin. zm.) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 15 
w sprawie wynagradzania pracownikow 
(Dz. U. poz. 936, z poin. zm.) 

maJa 2018 r. 
samorz~dowych 

§ 4 rozpor~dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan 
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrow:otnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich 
wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 1230NIU15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 czerwca 2015 r., z poin. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal¥znik do 
zarz~dzenia Nr 8524NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z pOin. zm.) 

zarz~dzenie Nr 6755NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze 
w Urzydzie Miasta Lodzi oraz powolania Komisji 
ds. Naboru (z poin. zm.) 

Regulamin przeprowadzania Shlzby przygotowawczej 
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5. Prowadzenie spraw zwiClZanych z 
i ochron,! danych osobowych w Biurze. 

w Urzydzie Miasta Lodzi, okreslaj,!cy szczegolowy sposob 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu koncz'!cego ty sluzby (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z pom. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 6545NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 
2017 r.) 

zarz,!dzenie Nr 8522NIV18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

przetwarzaniem I rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 I wlasne gminy 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochnony osob fizycznych 
w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporZ'!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

ustawa dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. poz. 1000, z pom. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z pom. zm.) 

6. I Prowadzenie spraw zwiClZanych z kontrol,!, w tym I Regulamin kontroli (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1094NII1l5 I wlasne gminy 
prowadzenie ksiC!Zki kontroli Biura (dla kontroli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
wewnytrznych przeprowadzanych przez kontrolerow 
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7. 

8. 

9. 

Urz~du Miasta Lodzi). 

Prowadzenie spraw dotycz~cych skarg, wnioskow 
i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie 
dokumentacji, sporz~dzanie okresowych sprawozdaiJ. 
i informacji z ich realizacji. 

Przygotowywanie I 

przeznaczonych do 
Informacji Publicznej 
ich aktualizacja. 

przekazywanie materialow 
zamieszczenia w Biuletynie 
Urz~du Miasta Lodzi oraz 

Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania, b~d~cych w dyspozycji Biura. 

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
z pom. zm.) 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wnioskow (Dz. U. poz. 46) 

zarz~dzenie Nr 7877NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji 
w Urz~dzie Miasta Lodzi (z pM:n. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesma 2001 r. 
o dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
z potn. zm.) 

Instrukcja post~powania w sprawie udost~pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pom. zm.) 

wlasne gminy 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
zpom. zm.) 

art.5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1243, z pom. zm.) 
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rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cmik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostttpniania informacji 
publicmej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal~cmik do zar~dzenia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

10. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z udzielaniem zamowien I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicmych I wlasne gminy 
publicmych, w tym: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6Zn. zm.) 

11. 

12. 

1) spor~dzanie planu zamOWlen pUblicmych Biura 
oraz jego aktualizacja; 

2) przygotowywanie materialow dokumentow 
niezbttdnych do prowadzenia postttpowan 
o udzielenie zamowien publicmych; 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
4) prowadzenie Rejestru udzielanych zamowlen 

publicmych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicmych nie stosuje sitt. 

Sporz~dzanie szczegolowego wykazu zadan Biura oraz 
jego aktualizowanie. 

Sporz~dzanie i aktualizowanie wyci~gow z jednolitego 
rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Biura. 

Regulamin udzielania zamowien pUblicmych w Urzttdzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
pUblicznych nie stosuje sitt (zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r., z poin. zm.) 

§ 65 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi (zal~cmik 
do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
271utego 2019 r.) 

Instrukcja kancelaryjna (zal~cznik m 1 do rozporz~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycmia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

13. I Przygotowywanie projektow upowaZnien I § 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta i pelnomocnictw dla pracownikow Biura. 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r.) 

zarz'ldzenie Nr 2868NIU16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazruen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pofn. zm.) 

Regulamin kontroli (za1'lcznik do zarZC!dzenia Nr 1094NIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urz~du Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6840NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z pofn. zm.) 

14. I SporZC!dzanie sprawozdan, analiz informacji I § 16 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIV19 Prezydenta 

15. 

dotyczc!cych realizowanych zadan. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktarni z Mieszkancami. 

Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pofn. zm.) 
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Zal~cznik 
do Szczegolowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Rzecznika 
Prasowego Prezydenta Miasta 
w Departamencie Prezydenta 
Urz«du Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BIURA RZECZNIKA PRASOWEGO PREZYDENTA MIASTA 

W DEPARTAMENCIE PREZYDENTA URZF;DU MIASTA LODZI 

DYREKTOR 

I I 

Oddzial Prasowy Samodzielne Stanowisko 
ds. Administracyjno-

Organizacyjnych 


