
Główny Księgowy 

Dział Finansowo –
Księgowy, Płace

Główny specjalista ds. 
administracyjno-
organizacyjnych

Kancelista

Kierownik ds. Pracowniczych

Sprzątaczka,
Konserwator

Inspektor BHP                                

i ppoż.

Kierownik ds. merytorycznego nadzoru 
nad systemem opieki  żłobkowej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

nia 01.04.2016 r.

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista 
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem
przy ul.

Ligonia 43

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego w 
Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji 
opieki nad 
dzieckiem 
przy ul.

Szeptyckiego 1

Kierownik Oddziału 
Żłobka Miejskiego

w Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji opieki 
nad dzieckiem 

przy ul.
Ordona 3A

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista 
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem

przy ul.
Bytomskiej 8A

Kierownik Oddziału 
Żłobka Miejskiego

w Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji 
opieki nad 
dzieckiem

przy ul. Tysiąclecia 
45

Kierownik Oddziału 
Żłobka Miejskiego

w Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji opieki 
nad dzieckiem

przy ul. 
Uniwersyteckiej 15

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem
przy ul. 

Grzegorzka 2

Kierownik 
Oddziału 
Żłobka 

Miejskiego w 
Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji 
opieki nad 
dzieckiem 
przy ul.

Zadole 24A

Kierownik 
Oddziału 
Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem 
przy ul. 

Marcinkowskie
go 13 

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego w 
Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji 
opieki nad 
dzieckiem 

przy ul. Wojciecha 
23A

Kierownik 
Oddziału Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem 
przy ul.

Ciesielskiej 1

Kierownik Oddziału 
Żłobka Miejskiego

w Katowicach / 
Specjalista

ds. organizacji opieki 
nad dzieckiem 

przy al.
Bolesława 

Krzywoustego 9

Kierownik 
Oddziału 
Żłobka 

Miejskiego
w Katowicach / 

Specjalista
ds. organizacji 

opieki nad 
dzieckiem 
przy ul.

Tadeusza Boya 
Żeleńskiego 

30A

Starszy 

Dietetyk   

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy 
opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc 
kuchenna,
intendent,
magazynier,
konserwator,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/piel
ęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc 
kuchenna,
intendent,
konserwator,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/ 
pielęgniarka
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
magazynier,
konserwator,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
konserwator,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
konserwator

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy 
opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
intendent,
konserwator

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
magazynier,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
magazynier,
robotnik 
gospodarczy

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
intendent,
konserwator

starsza pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
robotnik 
gospodarczy

starsza pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
robotnik gospodarczy, 
konserwator

starsza 
pielęgniarka/
pielęgniarka,
starszy opiekun 
dziecięcy,
opiekun 
dziecięcy,
młodszy opiekun 
dziecięcy,
pokojowa,
kucharz,
pomoc kuchenna,
intendent,
robotnik 
gospodarczy, 
konserwator

Starszy 
Dietetyk

Dyrektor Żłobka 
Miejskiego

Katowice, dnia 22.11.2018 r.

Referent ds. zamówień 
publicznych oraz 
sprawozdawczości 

Referent ds. 
Pracowniczych

Inspektor ochrony 
danych 

Zastępca Dyrektora

Zastępca 
Głównego 

Księgowego 


