
Zarządzenie Nr 34/ 2021

Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań 
przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957, 1013 i 1054) oraz § 7 ust. 4 
regulaminu  organizacyjnego  Centrum  Świadczeń  Socjalnych  w  Łodzi  stanowiącego 
Załącznik do zarządzenia Nr 5561/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2013 r. 
w  sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  organizacyjnego  Centrum  Świadczeń  Socjalnych 
w Łodzi (z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1 

1. W  związku  z  ogłoszeniem  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii 
wykonywanie zadań przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, zwane dalej „Centrum”, 
do dnia 31 sierpnia  2021 r.  podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu  zadań 
przez Centrum w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.
2.  Wszelkie  dokumenty  i  wnioski  do  Centrum  należy  składać  drogą  elektroniczną  
za pomocą systemu teleinformatycznego wyznaczonego do obsługi świadczenia:
 utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
bądź  za  pośrednictwem  e-PUAP,  poczty  lub  umieszczając  w  pojemniku  ustawionym  
w budynku przy ul. Urzędniczej 45 oraz bezpośrednio, wyłącznie w sprawach wymagających 
osobistego stawienia się.
3. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego do Centrum należy składać poprzez 
umieszczenie w pojemnikach na dokumenty ustawionych w następujących lokalizacjach:
 ul. Urzędnicza 45
 ul. Piotrkowska 153
 al. Politechniki 32
 al. Piłsudskiego 100
4.  Bezpośrednia  obsługa  mieszkańców  w  sprawach  wymagających  osobistego  udziału 
interesantów może odbywać się:
 przy  ul.  Urzędniczej  45  –  w  zakresie  złożenia  wniosku  o  ustalenie  uprawnień 

do  wszystkich  świadczeń  realizowanych   przez   Centrum,  wypłaty  świadczeń  oraz 
uzupełnienia  wniosków o  świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz „Dobry start”,

 przy  al.  Piłsudskiego  100  –  w  zakresie  złożenia  wniosku  o  ustalenie  uprawnień 
do wszystkich świadczeń realizowanych  przez  Centrum oraz w zakresie uzupełnienia 
wniosku o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny, 

   przy  ul.  Piotrkowskiej  153  –  w  zakresie  złożenia  wniosku  o  ustalenie  uprawnień 
do wszystkich świadczeń realizowanych przez Centrum,

   przy  al.  Politechniki  32  –  w  zakresie  złożenia  wniosku  o  ustalenie  uprawnień 
do wszystkich świadczeń realizowanych przez Centrum,

 przy  ul.  Drewnowskiej   5  –  w  zakresie  działań  podejmowanych  wobec  dłużnika 
alimentacyjnego  oraz  uzupełnienia  wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

5. Dopuszczalna  liczba  interesantów  przebywających,  w  tym  samym  czasie,  w  jednym 
pomieszczeniu  nie  może  być  większa  niż  1  osoba  na  jedno  stanowisko  obsługi, 
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów z zastrzeżeniem 
ust. 5.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:



        1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
        2) osoby   z   orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  osoby  z   orzeczeniem  o  stopniu 
            niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
            osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
        3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
        4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
        5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 2

Treść zarządzenia  podlega opublikowaniu  poprzez umieszczenie  na stronie podmiotowej 
Centrum  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  a  także  przez  wywieszenie  ogłoszenia 
w siedzibie Centrum.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 32/2021 Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 
7 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podpisano:
Dyrektor 

Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi

Agnieszka Łukasik
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