
Prezydent Miasta Lublin

Schemat  graficzny struktury organizacyjnej
 Departamentu Spraw Społecznych

Załącznik do zarządzenia nr 88/7/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. 
zmieniającego zarządzenie nr 53/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych

Zastępca
Prezydenta

ds. Społecznych
ZSSP

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Referat ds. planowania i realizacji działań miasta Lublin
w zakresie niepełnosprawności

kierownik referatu ON-PM

ON-PM-I
wsp. ds. opracowań i realizacji
dokumentów strategicznych, 

analiz i sprawozdawczości
 

Dyrektor
Wydziału

ON-OR
wsp. ds.

organizacyjnych

ON-PM-II

wsp. ds. opracowań 
i realizacji programów 
i wydarzeń miejskich 

kierowanych 
do niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta Lublin

ON-FN
wsp. ds. planowania
i realizacji budżetu

Zastępca
 Dyrektora Wydziału 

Referat ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami

ON

Referat ds. dostępności

kierownik referatu ON-DS

ON-DS-I
wsp. ds. dostępności 

architektonicznej 
i technicznej miasta Lublin

wsp. ds. dostępności 
wydarzeń 

miejskich, informatycznej 
oraz prowadzenia portalu

ON-DS-II

ON-ZI

wsp. – tłumacz
języka migowego

ON-DS-III

ON-OP-I

wsp. ds. organizacji 
i realizacji 

zadań zlecanych 
i małych grantów

kierownik referatu ON-OP
ON-OP-II

wsp. ds. informacji osób 
niepełnosprawnych

– Ośrodek Informacji 
Osób Niepełnosprawnych
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Dyrektor
Departamentu

Spraw Społecznych
DSSP

wsp. ds. realizacji 
projektów ze

 środków zewnętrznych
ON-OP-III



Prezydent Miasta Lublin

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

IPS-FN

Dyrektor
Wydziału

IPS-OR

wsp. ds. planowania
 i realizacji
 budżetu 

wsp. ds. 
organizacyjnych

IPS
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Zastępca
Prezydenta

ds. Społecznych
ZSSP

 

Dyrektor
Departamentu

 Spraw Społecznych
DSSP

Zastępca Dyrektora
Wydziału IPS-ZI

IPS-ZII
Zastępca Dyrektora

Wydziału

Referat ds. nadzoru

kierownik referatu IPS-NA wsp. ds. nadzoru IPS-NA-I

Referat ds. inicjatyw senioralnych

Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie programów społecznych

kierownik referatu IPS-IS

wsp. ds. aktywizacji 
seniorów IPS-IS-I

wsp. ds. programów 
i projektów na

 rzecz seniorów
IPS-IS-II

wsp. ds. doradztwa
psychologicznego

 seniorów
IPS-IS-III

kierownik referatu IPS-WO

wsp. ds. 
 współpracy 

z organizacjami 
pozarządowymi 

w zakresie 
programów 
społecznych

IPS-WO-I

wsp. ds. wdrażania
programów 

i projektów na
 rzecz organizacji 
pozarządowych

IPS-WO-II

Referat ds. polityki rodzinnej

kierownik referatu IPS-PR wsp. ds. programów 
i projektów na 
rzecz rodziny

IPS-PR-I

sp. ds. informacji
 i komunikacji 

społecznej
IPS-IK

Referat ds. projektów i programów społecznych

kierownik referatu IPS-PP wsp. ds. realizacji 
projektów

 i programów 
społecznych 

IPS-PP-I



Prezydent Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Zastępca
Prezydenta

ds. Społecznych
ZSSP

Dyrektor
Departamentu

 Spraw Społecznych
DSSP

Dyrektor
Wydziału

WZP

wsp. ds. 
organizacyjnych WZP-OR

wsp. ds. 
planowania i realizacji budżetu

WZP-FN

Referat ds. rozwiązywania problemów uzależnień
wsp. ds. 

rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych

kierownik referatu WZP-UZ

WZP-UZ-I

wsp. ds. obsługi 
Komisji 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych

WZP-UZ-II

wsp. ds. 
przeciwdziałania 

narkomanii
WZP-UZ-III

wsp. ds. kontroli WZP-UZ-IV

Zastępca Dyrektora
Wydziału

WZP-ZI

Referat ds. promocji i ochrony zdrowia

kierownik referatu WZP-OZ

wsp. ds. 
promocji 

i ochrony zdrowia
WZP-OZ-I

wsp. ds. promocji 
i ochrony 

zdrowia psychicznego
WZP-OZ-II

Referat ds. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

kierownik referatu WZP-OD

wsp. ds. 
organizowania 

i funkcjonowania 
opieki nad dziećmi
 w wieku do lat 3

WZP-OD-I

wsp. ds. 
dotacji podmiotów 

prowadzących 
niepubliczne żłobki
 i kluby dziecięce

WZP-OD-II

wsp. ds. nadzoru WZP-OD-III
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Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prezydent Miasta Lublin

Dyrektor Biura
– Przewodniczący
Miejskiego Zespołu
do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

Sekretarz Miejskiego
Zespołu do Spraw

Orzekania 
o Niepełnosprawności

wsp. ds.
przyjmowania wniosków

w sprawie orzekania
o niepełnosprawności

i stopniu
niepełnosprawności

MZON-II

wsp. ds. prowadzenia
dokumentacji związanej

z orzekaniem 
o niepełnosprawności

 dzieci do 16. roku życia,
 sprawozdawczości

 i budżetu

MZON-III

MZON-IV

wsp. ds. prowadzenia
dokumentacji związanej 

z orzekaniem 
o niepełnosprawności  

osób powyżej
16. roku życia

wsp. ds. prowadzenia
dokumentacji związanej 
z procedurą odwoławczą 

i prowadzenia bazy 
danych w Elektronicznym 

Krajowym Systemie 
Monitoringu Orzekania 
o Niepełnosprawności

MZON-V

wsp. ds. prowadzenia
dokumentacji związanej 

z wydawaniem legitymacji 
o niepełnosprawności 

i stopniu 
niepełnosprawności

oraz kart parkingowych
dla osób 

niepełnosprawnych 
i placówek

MZON-VI

MZON-VII
wsp. – 

doradca zawodowy

MZON
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MZON-VIII
wsp. – 

pracownik socjalny

Zastępca
Prezydenta

ds. Społecznych
ZSSP

MZON-I

MZON-IX
wsp. ds. protokołowania

 posiedzeń składów 
orzekających

 

DSSP
Dyrektor 

Departamentu 
Spraw Społecznych

LEGEND
A

Stanowisko
kierownictwa

Urzędu

symbol
st. pracy

Wydział lub biuro

Stanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

symbol
st. pracy

Referat

Stanowisko kierownika
referatu

symbol
st. pracy

sp. – stanowisko pracy
symbol

st. pracy

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

symbol
st. pracy

Stanowisko
dyrektora 

departamentu

symbol
st. pracy
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