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Sekretarz
Miasta
Lublin

SEK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Referat ds. usług serwerowych

sp. ds. organizacyjnych

Zastępca
Dyrektora kierownik referatu wsp. 

administrator systemów
wsp. administrator 
kontrolera domeny

IT-OR

IT-US IT-US-I

IT-US-II

IT-ZI

ITDyrektor
Wydziału

sp. ds.
budżetu i rozliczeń IT-EW

Referat ds. systemów zintegrowanych

kierownik referatu wsp. ds. systemów
zintegrowanych

IT-SZ IT-SZ-I

IT.PRwsp. ds. elektronicznych
 serwisów informacyjnych IT-SI

Referat ds. sieci teleinformatycznych

kierownik referatu IT-ST wsp. ds. eksploatacji 
sieci IT-ST-II

sp. ds. telekomunikacji IT-ST-III

sp. ds. obsługi systemów 
telekomunikacyjnych IT-ST-IV

wsp. konserwator
 urządzeń 

telekomunikacyjnych 
IT-ST-V

Referat Biuro Projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”

kierownik referatu IT-LBW sp. ds. obsługi biurowej IT-LBW-I

sp. ds. rozliczeń IT-LBW-II

sp. inżynier projektu IT-LBW-III

Referat ds. serwisu sprzętu i oprogramowania
sp. ds. ewidencji

zasobów informatycznych IT-SS-I

wsp. ds. serwisu sprzętu
i oprogramowania IT-SS-II

kierownik referatu IT-SS
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Wydział Organizacji Urzędu

Dyrektor
Wydziału

Referat ds. legislacji

kierownik referatu

Zastępca
Dyrektora

ds. zarządzania 
Urzędem

Referat ds. zarządzania Urzędem

kierownik referatu wsp. ds. budżetu, 
sprawozdawczości

 i rozliczeń

Referat ds. zaopatrzenia i logistykiZastępca
Dyrektora ds.

administracyjno
 - technicznych

kierownik referatu

wsp. magazynier

wsp. ds. zamówień 
i zaopatrzenia 

wsp. ds. gospodarowania
 majątkiem

wsp. ds.
organizacyjnych

Referat ds. zarządzania zasobami ludzkimi

kierownik referatu
wsp. ds. podnoszenia

 kwalifikacji zawodowych

Referat ds. administrowania budynkami w rejonie I
kierownik referatu wsp. ds. eksploatacji 

budynków

wsp. robotnik
 gospodarczy

wsp. ds. przygotowania
zawodowego

OR OR-OR

OR-LE

OR-ZI OR-ZU
OR-ZU-I

OR-ZII OR-ZL OR-ZL-I

OR-ZL-III

OR-AT OR-AT-I

OR-AT-II

OR-ZZ
OR-ZZ-I

OR-ZZ-II

Referat ds. archiwum

kierownik referatu wsp. ds. archiwumOR-AR OR-AR-I

Sekretarz
Miasta
Lublin

SEK

wsp. ds. legislacji
i obsługi Biuletynu

Informacji Publicznej
OR-LE-III

OR-ZL-II

wsp. ds. obsługi
  spotkań okolicznościo-

wych i spraw 
gospodarczych

OR-AT-III

wsp. ds. zarządzania OR-ZU-II

Referat ds. transportu i konserwacji budynków

kierownik referatu

wsp. konserwator

sp. ds. obsługi
kierowców, konserwatorów 

i operatorów urządzeń 
powielających
wsp. kierowca

OR-TK
OR-TK-V

OR-TK-III

OR-TK-II

wsp. operator urządzeń
 powielających OR-TK-IV

    

Referat ds. administrowania budynkami w rejonie II
kierownik referatu wsp. ds. eksploatacji 

budynków

wsp. robotnik
 gospodarczy

OR-AW OR-AW-I

OR-AW-II

wsp. portier OR-AW-III
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Sekretarz
Miasta
Lublin

SEK

Wydział Komunikacji

Referat ewidencji pojazdów

Referat rejestracji i oznaczania pojazdów

Referat techniczno-przewozowy

Referat praw jazdy i ewidencji kierowców

wsp. sp. ds.
organizacyjnych KM-OR

Zastępca
Dyrektora

 ds. pojazdów

Dyrektor
Wydziału

kierownik referatu KM-PJ KM-PJ-II
wsp. ds. przyjmowania
wniosków i wydawania 

uprawnień

KM-PJ-IIIwsp. ds. cofania 
i przywracania uprawnień

KM-PJ-V
wsp. ds. orzeczeń

lekarskich
i psychologicznych

KM-PJ-IV

wsp. ds. praw jazdy
i wprowadzania danych

do systemu
informatycznego

KM-PJ-VIIwsp. ds. praw jazdy
i informacji o kierowcach

KM-PJ-VI
wsp. ds. ewidencji 

kierowców  i archiwizacji
 dokumentów

kierownik referatu KM-TP
KM-TP-II

wsp. ds. nadzoru 
nad stacjami kontroli

 pojazdów i diagnostami

kierownik referatu

wsp. ds. wydawania
decyzji o zarejestro-
waniu i dokumentów

rejestracyjnych

KM.RP.III

KM-TP-III
wsp. ds. nadzoru 
nad szkoleniem

kierowców

KM-TP-IVwsp. ds. przewozów

KM

KM-ZII
kierownik referatu KM-RP

wsp. ds. wydawania
decyzji 

o zarejestrowaniu
 i dokumentów
rejestracyjnych

KM-RP-III

wsp. ds. postępowań
 administracyjnych oraz 

współpracy 
z uprawnionymi organami

KM-RP-IV

wsp. ds. rejestracji
i oznaczania pojazdów

oraz czasowego 
wycofywania pojazdów

z ruchu

KM-RP-II

kierownik referatu KM-EP

KM-EP-IV

wsp. ds. archiwizacji 
dokumentów

 rejestracyjnych,
 rozliczania opłat

KM-EP-II
wsp. ds. zmian 

w ewidencji i współpracy
z uprawnionymi organami 

wsp. ds. informacji
 i obsługi systemu 

kolejkowego Q - Matic

KM-EP-I

Zastępca
Dyrektora

 ds. kierowców 
i szkolenia

KM-ZI
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Sekretarz
Miasta
Lublin

SEK

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat ewidencji ludności

Referat dowodów osobistych

Referat zameldowań i wymeldowań decyzją administracyjną

Referat dokumentacji dowodów osobistych

Referat wojskowy

Referat informacji i obsługi przedsiębiorców

Referat ds. punktów sprzedaży napojów alkoholowych

kierownik referatu SA-DDO SA-DDO-Iwsp. ds. dokumentacji
dowodów osobistych

sp. ds. informacyjno-
administracyjnych

Dyrektor
Wydziału

Zastępca
Dyrektora ds.

obsługi 
przedsiębiorców

wsp. ds.
organizacyjnych SA-OR

Zastępca
Dyrektora

ds. obywatelskich

kierownik referatu SA-EW SA-EW-
-I-IX,XII

wsp. ds. aktualizacji
rejestru mieszkańców

SA-EW-Xwsp. ds. udzielania
informacji adresowych

kierownik referatu SA-DO SA-DO-Iwsp. ds. wydawania
dowodów osobistych

SA-EW-XIwsp. ds. rejestru
wyborców

kierownik referatu SA-ZW
SA-ZW-I

wsp. ds. zameldowań
 i wymeldowań 

decyzją administracyjną

kierownik referatu SA-RW SA-RW-Iwsp. ds. rejestracji
i kwalifikacji wojskowej

wsp. ds. uprawnień
osób podlegających 

czynnej służbie 
wojskowej i żołnierzy

sp. ds.
zbiórek publicznych SA-ZZP

kierownik referatu SA-AL
SA-AL-I

wsp. ds. zezwoleń 
na sprzedaż

 napojów alkoholowych

kierownik referatu SA-OP SA-OP-Iwsp. ds. informacji i
 obsługi przedsiębiorców

sp. ds. obsługi 
informacyjnej SA-OI

SA

SA-ZI

SA-ZII

SA-DDO-II

SA-RW-II

sp. ds. nadzoru nad
stowarzyszeniami

i fundacjami
SA-SF
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  Wydział Spraw Mieszkaniowych

Sekretarz 
Miasta Lublin SEK

Referat ds. zasobów mieszkaniowych
kierownik referatu wsp. ds. przyznawania

 lokali komunalnych

wsp. ds. realizacji 
wyroków sądowych 

i egzekucji

WSM
WSM-ZM

WSM-ZM-I

WSM-ZM-II

sp. ds. zamian 
mieszkań WSM-ZM-III

wsp. ds. ustalania
 stosunku najmu, 

rozliczeń oraz 
rozwiązywania umów

najmu lokali

WSM-ZM-IV

sp. ds. regulowania 
stanów prawnych 
lokali socjalnych

WSM-ZM-V

sp. ds. administracyjnych
i polityki mieszkaniowej WSM-PM

wsp. ds. organizacyjnych WSM-OR

Dyrektor
Wydziału

Zastępca 
Dyrektora WSM-ZI

Referat ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

kierownik referatu WSM-DM
WSM-DM-I

WSM-DM-II

WSM-DM-III

Referat ds. eksploatacji zasobów komunalnych

kierownik referatu WSM-DM sp. ds. 
przeprowadzania

 wywiadów 
środowiskowych

WSM-DM-I

wsp. ds. 
przygotowywania 
wykazów wypłat

dodatków 
mieszkaniowych
 i energetycznych

WSM-DM-II

wsp. ds. przyznawania 
dodatków 

mieszkaniowych
 i energetycznych

WSM-DM-III

kierownik referatu
sp. ds. 

przeprowadzania
 wywiadów 

środowiskowych
WSM-DM-IWSM-EZ sp. ds. 

wykwaterowań  
w związku

z remontami lokali
oraz wskazywania 

pracowni artystycznych

WSM-EZ-I

sp. ds. przekwaterowań WSM-EZ-II
sp. ds. współpracy 
z TBS „Nowy Dom””
oraz potwierdzenia
uprawnień dla osób
zamieszkujących

w lokalach przejętych 
przez Gminę

WSM-EZ-III

sp. ds. remontów lokali 
wolnych, poszerzeń 
lokali mieszkalnych,
 samowolnych zajęć 

lokali i egzekucji

WSM-EZ-IV
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Sekretarz
Miasta
Lublin

SEK

Biuro Obsługi Mieszkańców

Dyrektor Biura

Referat ds. informacyjnych Urzędu

sp. ds. organizacyjnych

kierownik referatu wsp. ds. informacji
bezpośredniej

wsp. ds.
informacji zdalnej

Referat ds. obsługi mieszkańców
kierownik referatu wsp. ds. obsługi

mieszkańców

OM
OM-OR

OM-IU OM-IU-I

OM-IU-II

OM-MI OM-MI-I

sp. ds. koordynacji
kart informacyjnych OM-KI

Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Dyrektor Biura wsp. ds.
organizacyjnych

Referat kancelaria ogólna

wsp. kancelista

kierownik referatu wsp. ds. obsługi
kancelaryjnej

OK OK-OR

OK-KO OK-KO-I

OK-KO-II

wsp. goniec OK-KO-IV

Referat ds. zarządzania dokumentacją bieżącą

kierownik referatu
wsp. ds. zarządzania

dokumentacją bieżącą

OK-OD

OK-OD-I

sp. goniec wewnętrzny OK-KO-III

WSP ds. 
Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy

BHP

SSP Administrator 
Bezpieczeństwa 

Informacji
ABI
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LEGENDA

Wydział lub biuro

ReferatStanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

sp. – stanowisko pracy

Stanowisko
kierownictwa

Urzędu

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

Stanowisko kierownika
referatu

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy symbol

st. pracy

symbol
st. pracy
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