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Uchwala Nr 500DilU2015

ZarzQdu Powiatu Nowotarskiego

z dnia29 grudnia 2015r.

w sprawie: ustalenia Reguhminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej

,Smrek'w Zaskalu.

Na podstawie art. 36 ust I pkt 3 ustawy z dnia 5 czenuca 1998r. o samorz4$zie

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., pz.l445 z p6in. m.) Zarz.ad Powiatu

Nowotarskiego uchwala co nastgpuje:

$l
Przyjmuje siQ Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek'o

w Zaskalu w brzrnieniu stanowiqgym zalqczrrik do niniejszej uchwaty

$2

Traci moc Uchwala Nr 5531XJ12012 Zarz4du Powiatu Nowotarskiego z dnia

13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organrzacylnego Domu Pomocy

Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu

$3

Wykonanie uchwaly zleca sig Dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek"

w Zaskalu

, $4

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjgcia.
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2.

Zal1cmik
do Uchwaly Nr 500lXIU20l5
Zarz1du Powiatu Nowotarskiego
z dnia29.l2.20l5r.

Regulamin Orgatrfuyjny

Domu Pomocy Spolecznej ,rSmrektt w Zaskalu

Rozdzial I
PosrAxowrnNrA oc6lxn

$1

Regulamin organizacyjny okre6la strukturg organizacyjnq i szczeg6lowy zakres zadair

Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu.

Siedzib4 Domu Pomocy Spolecznej jest miejscowo3i Zaskale ul. Kardynala Karola

Wojtyly I 36, Gmina Szaflary, Powiat Nowotarski.

3. Na tablicach, wywieszkach, ogloszeniach, pieczqtkach, formularzach oraz korespondencji

uzywa sig nazwy: Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" Zaskale, ul. Kardpala Karola

Wojtyty 136,34 - 424 Szaflary.

$2

l. Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu jest samodzieln4 jednostk4 organizacyjn4

Powiatu Nowotarskiego.

2. Nadz6r nad dzialalnoSci4 Domu sprawuje Starosta Nowotarski przy pomocy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wNowym Targu.

$3

Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu przeznaczony jest dla os6b w podesztym

wieku.

$4

Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu zwany dalej Domem dziala na podstawie:

l) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.

poz.163 zp6in. zm.),



2) Ustawy z drna 5 czerwca 1998r. o samorz4dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

z20l5r.,poz. 1445 zp6in. an.),

Ustawy z dnra 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.

22013r., poz. 885 zp6in. nn.),

Ustawy z 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.

330 zp6in.zm.),

5) Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnta 23 sierpnia 2012r.

w sprawie dom6w pomocy spolecznej (Dz. U. z 2012r.,po2.964),

6) innych akt6w prawnych dotyczqcych funkcjonowania jednostek pomocy spolecznej,

kt6re nakladajq na domy pomocy spolecznej obowi4zek realizacji zadafr

w nich okreSlonych,

7) Statutu Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,

8) niniejszego Regulaminu.

$s

U 4e w Re gulaminie organi zacyjnym nazvy okre Slaj q :

l) Regulamin rozumie sig przez to Regulamin organizacyjny Domu Pomocy

Spolecznej,,Smreko' w Zaskalu,

2) Dom - rozumie sig przez to Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,

3) Dyrektor - rozumie sig przez to Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek"

w Zaskalu,

4) Mieszkaniec - rozumie sig prizez to mieszkarica Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek"

w Zaskalu,

5) standard uslug - rozumie sig przez to standard obowipuj4cych podstawowych uslug

Swiadczonych przez domy pomocy spolecznej, okreSlony w rozporzqdzeniu Ministra

Pracy i Polityki Spolecznej z dma 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom6w pomocy

spolecznej (Dz. U. z 2012r.,po2.964).

Rozdzial II
CELE I ZADANIA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

$6

l. Dom Swiadczy uslugi bytowe, opiekuricze, wspomagaj4ce i edukacyjne na poziomie

obowiqzujqcego standardu, w zakresie i formach wynikaj4cych z indywidualnych potrzeb

os6b w nim przebywaj4cych, zwanych dalej ,,mieszkaricami Domu".

sierpnia 2012r.

3)

4)



2. Organizacja, zakres i poziom uslug Swiadczonych przez plac6wkg uwzglgdnia

w szczeg6lnoSci: wolnoS6, intymnoS6, godnoSd i poczucie bezpieczeistwa mieszkaric6w

Domu oraz stopiehichfrzycznej i psychicznej sprawnoSci.

3. Dom moae Swiadczy6 uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze dla os6b

w nim nie zamieszkuj4cych.

4. Dom pokrywa w calo5ci wydatki ztiqzane z zapewnieniem calodobowej opieki

mieszkaricom oraz zaspokojeniem ich niezbgdnych potrzeb bytowych i spolecznych.

5. Dom umozliwia i organizuje mieszkaficom pomoc w korzystaniu ze Swiadczeri

zdrowotnych, prrysluguj4cych im na podstawie odrgbnych przepis6w.

6. Dom pokrywa oplaty ryczaltowe i czg5ciow4 odplatnoS6 do wysokoSci limitu ceny,

przewidziane w przepisach o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w

publicznych.

7. Dom moze pokryd wydatki ponoszone na niezbgdne uslugi pielggnacyjne w zakresie

wykraczaj4cym poza uprawnienia wynikaj qce z przepis6w o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.

$7

Dom zgodnie z obowiq,zuj4cym standardem zapewnia mieszkaricom uslugi:

l) W zakresie potrzeb bytowych, zapewniaj4c:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyzywienia,

c) zaopatzeniaw odzie? i obuwie,

d) utrzymanie czystoSci.

2) W zakresie uslug opiekuriczych:

a) udzielanie pomocy w podstawolvych czynno5ciach zyciowych,

b) pielggnacji,

c) niezbgdnej pomocy w zalatwianiu spraw osobistych.

3) W zakresie uslug wspomagaj4cych:

a) umoZliwienie udzialu w terapii zajgciowej,

b) podnoszeniu sprawno6ci i aktywizowaniu mieszkaric6w Domu,

c) umoZliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnieniu warunk6w do rozwoju samorz4dnoSci mieszkanc6w Domu,

e) stymulowaniu nawiqzywania, utrzymartia i rozwijania kontaktu z rodzin4

i spolecznoSci4 lokalnq,



f) dzialaniu mrierzajqcym do usamodzielnienia mieszkarica w miarg jego

h)

moZliwoSci,

pomocy usamodzielniaj4cemu sig mieszkaricowi Domu w podjgciu pracy,

szczeg6lnie maj4cej charakter terapeutyczny, jeheli mieszkaniec spelnia warunki

do tego usamodzielnienia,

zapewnienie bezpiecznego przechowywania Srodk6w pienig2nych i przedmiot6w

wartoSciowych,

finansowaniu mieszkaricowi Domu nie posiadaj4cemu wlasnego dochodu

wydatk6w na niezbgdne przedmioty osobistego uZytku, w kwocie nie

przektaczajqcej 30o/o zasilku stalego, o kt6rym mowa w art. 37 ust. 2 pkt I ustawy

o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004r,

zapewnienie przestrzegania praw mieszkaric6w Domu oraz dostgpno6ci do

informacji o tych prawach,

sprawnym wnoszeniu izalatwianiu skarg i wniosk6w.

Rozdzial III
STRUKTURA ORGAI\TIZACYJNA DOMU

$8

l. Caloksztaltem dzialalno3ci Domu kieruje Dyrektor przy pomocy Gl6wnego ksiggowego

oraz Kierownik6w dzial6w, sekcji i zespotu.

2. Dyrektor jest dla wszystkich pracownik6w Domu zwierzchnikiem sluzbowym

i wykonuje wszystkie czynnoSci w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. W przypadku nieobecnoSci Dyrektora zastgpstwo pelni upowazniony przez Dyrektora

Domu pracownik, w zakresie wskazanym w upowa2nieniu.

$e

D o zadart wykonywany ch przez Dyrektora naleiry w szczeg6lnoSci :

1) wykonywanie obowiqzk6w kierownika zakladu pracy,

2) nadz6r nad prawidlowym funkcjonowaniem Domu,

3) reprezentowanie Domu na zewn4trz,

4) kierowanie caloSci4 spraw administracyjno - gospodarczych i finansowych Domu,

zgodnie z obowiqzujQcymi przepisami,

5) ksztaltowanie i prowadzenie polityki kadrowej Domu,

6) planowanie pracy i okreSlanie wewngtrznej organizacji Domu,

7) organzacja i dbaloS6 o prawidlowe funkcjonowanie wjednostce kontroli zarzqdczej,

s)

i)

i)

k)



8) wydawanie wewngtrznych akt6w normatywnych,

9) utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkaricami Domu w okreSlonych dniach

tygodnia i godzinach, podanych do wiadomoSci w dostgpnym miejscu,

l0)przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosk6w,

11) organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy w Domu,

l2)pneciwdzialaniemobbingowiwmiejscupracy,

13)inicjowanie i utrzymywanie kontakt6w Domu ze Srodowiskiem lokalnym,

w szczeg6lno Sci z rodzinq, mieszkaric4

14) dbanie o ochrong danych osobowych mieszkanc6w orazpracownik6w Domu,

lS)zapewnienie bezpiecznego przechowywania Srodk6w pienig2nych i przedmiot6w

wartoSciowych nale24cych do mieszkaric6w Domu.

$10

Kierownicy poszczeg6lnych dzial6w, sekcji, zespol6w ponosz4 wobec Dyrektora

odpowiedzialnoS6 za pelne, kompetentne i terminowe wykonywanie zadart,

w szczeg6lnoSci, za:

1) udzial w opracowywaniu i realizacji indywidualnych plan6w wsparcia mieszkaric6w

nrierzajqcych do adaptacji nowych mieszkaric6w do warunk6w Domu,

2) wlaSciw4 organizacjg pracy pracownik6w podleglego dzialu, sekcji lub zespolu,

3) realizacj E zalecefi i wyst4piefi pokontrolnych organ6w kontroli zewngtrznej,

4) sumienne i terminowe zalatwnnie spraw,

5) archiwizacjg dokumentacji z podleglego dzialu, sekcji lub zespolu,

6) przeprowadzanie szkoleri stanowiskolvych dla nowo przyjgtych pracownik6w,

7) realizacjE zadafi pracownik6w podleglego dzialu, sekcji lub zespolu zgodnie

z wymogami kontroli zarzqdczej,

8) zapobieganie w podlegtym dziale, sekcji lub zespole sytuacjom i zdarzeniom mog4cym

powodowa6 wystgpowanie zjawiska mobbingu w miejscu pracy,

9) realizacjg zailafi pracownik6w w podlegtym dziale, sekcji i zespole zgodnie

z obowi4zuj4cymi w Domu regulaminami, instrukcjami, procedurarriizarzqdzeniami,

I 0) wlaSciw4 eksploatacjg sprzgtu i rzeczy przezpersonel,

ll)biezqc4kontrolg wewngtrzn4 przeprowadzan1 w podleglym dziale, sekcji lub zespole.

l2)wykonywanie zailafi z poszanowaniem praw mieszkaric6w Domu oraz kodeksu

etycznego,



l3)wsp6lpraca we wszystkich dzialaniach pozostalych kom6rek organizacyinych Domu,

celem Swiadczenie uslug na odpowiednim poziomie

$ 1l

l. W Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek'o w Zaskalu utworzone s4 nastgpuj4ce kom6rki

organizacyjne:

l) dzialterapeutyczno - socjalny,

2) dzial. administracyjno - gospodarczy,

3) dzial finansowo - ksiggowy,

4) zesp6lopiekuriczy,

5) sekcja Zywienia.

2. Schemat organizacyjny Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu stanowi za\qcznik

Nr I do niniejszego regulaminu.

$12

I. Dzial terapeutyczno - socjalny

l. Do podstawowych zadart dzialunale?y zapewnienie mieszkaricom uslug wspomagaj4cych,

w szczeg6lnoSci:

l) prowadzenie dokumentacji mieszkaric6w,

2) udzial w opracowywaniu i rcalizacji indywidualnych plan6w wsparcia mieszkaric6w

zmierzaj1cych do adaptacji nowych mieszkaric6w do warunk6w Domuo

3) Scisla wsp6lpraca z zespolem opiekuriczym w opracowywaniu i realizacji

indywidualnych plan6w wsparcia mieszkaric6w,

4) pelnienie roli pracownika pierwszego kontaktu dla mieszkaric6w Domu,

5) prowadzenie na bieh4co pracy socjalnej na rzecz mieszkaric6w,

6) stymulowanie, utrzymanie i rozwijanie kontakt6w mieszkaric6w z rodzin4

i Srodowiskiem lokalnym,

7) umozliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkaricom, w tym korzystania

zcodziemrcj prasy oraz ksi4zek,

8) organizowanie czasu wolnego mieszkaricom celem poprawy ich samopocztcia,

9) organizowanie Swiqt i uroczystoSci okazjonalnych,

I 0) umozliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,

I l) zalatwiania spraw ztirqzarrych z poch6wkiem mieszkaric6w zgodnie zich wyznaniem

12)u&ielanie pomocy mieszkaricom Domu w zalatviartiu spraw osobistych,



l3)naleZyte i zgodne z powszechnie obowiqzujqpymi przepisami prawa oraz

zarz4dzeniemwewngtrznymDomupostgpowaniezdepozltamimieszkaf c6w,

l4)zatatwianie wszelkich spraw zti4zurychzprzyjgciem nowego mieszkarica do Domu,

l5)prowadzenie r62nych form terapii dostosowanych do mo2liwoSci psychofizycznych

mieszkarica oraz jego zainteresowari,

l6)podejmowanie dziatafi nrrierzajqcych do usamodzielnienia mieszkarica w miarg jego

moZliwoSci,

l7)przeprowadzanie wywiad6w Srodowiskolvych na potrzeby wlasne jednostki oraz na

wniosek innych jednostek,

1 8) opracowywanie projekt6w regulamin6w, instrukcji dotycz1cych dzialu,

I 9) podnoszenie sprawno Sci frzycznej i psychic znej onz aktywizowanie mieszkaric6w,

20)pomoc mieszkafcom w ksztahowaniu prawidlowych wzajemnych relacji

z mieszkaricami oraz pracownikami Domu, poprzez prowadzenie rozm6w

o charakterze terapeutycznp,

2l)zachowanie w tajemnicy informacji o mieszkaricu, uzyskanych w toku czynnoSci

zawodowych,

22) wsp6ludzial we wszystkich dzialaniach pozostalych dzial6w Domu, maj4cy na celu

zapewnienie mieszkaricom odpowiedniego poziomu Swiadczonych uslug,

23)przestzeganie obowi4zujqcych w Domu regulamin6w, instnrkcji, procedur

izarzqdzefi,

24)realizowanezadafi zgodniezwymogamikontrolizarzqdczej,

2S)wykonywanie zadah z poszanowaniem praw mieszkaric6w Domu oraz kodeksu

etycznego,

26) dbanie o dobre imig i presti2 Domu

2. Pracownicy Dziatu terapeutyczno- socjalnego podlegaj4 bezpoSrednio kierownikowi

dzialu.

$13

II. Dzial administracyjno - gospodarczy

l. Do podstawowych zadafi dzialu naleiry prowadzenie spraw administracyjnych

i gospodarczychztiqzanych zbiehqcym funkcjonowaniem Domu, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie spraw kadrowych zakladtr,



2) opracowywanie projekt6w regulamin6w, instrukcji z zak'resu spraw prowadzonych

przezd al,

3) prowadzenie spraw wynikaj4cych ze stosowania Ustawy Prawo zam6wief

publicznych - prowadzenie postgpowari w tym opracowywanie siwz, projekt6w

um6w, orazniezbEdnej dokumentacji w tym zakresie.

4) sporzqdzanie sprawozdari,

5) utrrymanie obiekt6w, vrzqdzeri i maszyn bgd4cych w posiadaniu lub uZytkowaniu

Domu w nalezytym stanie technicznym, a takhe prowa&enie dokumentacji

eksploatacyjnej,

6) pnestzeganie obowi4zuj4cych w Domu regulamin6w, instnrkcji, procedur

izarz4dzefi,

7) prowadzenie spraw zvti4zany ch z ubezpieczeniem mienia Domu,

S) Swiadczenie uslug pralnicrych ta rizecz Domu oraz pomoc w konserwacji, praniu,

naprawie i utrrymaniu w czystoSci rzeczy osobistych mieszkaric6w, poScieli,

rgcznik6w, obrus6w, firan i zaslon,

9) prowadzenie obslugi transportowej Domu,

l0) zaopatrzenie Domu w sprzgt i Srodki czystoSci, materiaty techniczne

orazprowadzeniedokumentacjizttiqzarrychzdokonywanymizakupami,

1l)prowadzenie napraw biehqcych, atakie dbanie o racjonalne wykorzystanie Srodk6w

rzeczowych i finansowychptzeznaczonych na te cele,

l2)ultrzymanie w czysto6ci terenu wok6l budynk6w,

I 3) wykonywanie okresowych przegl4d6w stanu technicznego budynk6w,

l4)wsp6lpraca z Gl6wnym ksiggowym w przygotowaniu i opracowywaniu rocznych

plan6w wydatk6w budZetowych w zakresie uslug Swiadczonychprzez dzial.,

I 5) prowadzene zak\adowej skladnicy akt,

1 6) opracowywanie instrukcji bhp,

l7)prowadzenie spraw z.wi4zanych z przydzialem odzie?y i obuwia roboczego oraz

Srodk6w ochrony indywidualnej dla pracownik6w,

I 8) prowad zenie magarynu Srodk6w czystoSci oraz mateial6w biurowych,

l9) prowadzenie obslugi sekretariatu Domu,

20) prowadzenie spraw zwi4zany ch z r ozpafrywarriem skarg i wniosk6w,

21) realizowanie zadafi zgodnie z wymogami kontroli zarzqdczej,

22)wykonywanie zadafi z poszanowaniem praw mieszkaric6w Domu oraz kodeksu

etycznego,



23) wsp6lpraca we wszystkich dzialaniach pozostalych kom6rek organizacyjnych Domu,

celem Swiadczenie uslug na odpowiednim poziomie,

24) dbanie o dobre imig i presti2 Domu

2. Pracownicy Dzialu administracyjno - gospodarczego podlegaj4 bezpoSrednio Dyrektorowi

Domu.

$14

III. Dzial finansowo - ksiggowy

l. Do zadafi realizowanych przez dzial naleLy:

l) przestrzeganie dyscypliny finans6w publicznych,

2) prowadzenie rachunkowo$ci Domu zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa,

3) opracowywanie projekt6w regulamin6w, instrukcji dotyczqcych spraw prowadzonych

przezdzial,

4) przestrzeganie obowi4zuj4cych w Domu: regulamin6w, instrukcji, procedur izarz4dzef,

5) przygotowywanie wniosk6w w sprawie zmian w budZecie oraz dokonywanie zmian

w planach finansowych,

6) dokonywanie terminowych wyplat wynagrodzeri i pochodnych,

7) organizowanie, sprawdzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola

dokument6w ksiggowych, w spos6b zapewniaj4cy wlaSciwy przebieg operacji

finansowych,

8) bie24ce prowadzenie ksiggowoSci i sprawozdawczoSci w spos6b umoZliwiaj4cy

terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, a takhe terminowe dokonywanie

rozliczefi finansowych,

9) analiza wykorzystania Srodk6w budZetowych orazpozabudhetowych i innych bgd4cych

w dyspozycji Domu,

l0)nadz6r ksiggowy nad gospodark4 magazpowq, Srodkami trwalymi, inwentarzem,

pojazdani, remontami i inwestycj ami,

ll)prowadzenie caloSci spraw zwiqzanych z odplatnoSciami za pobyi mieszkaric6w

w Domu,

12) prowadzenie ewidencji ksiggowej depozyt6w mieszkafc6w,

13) przeprowadzanie inwentaryzacji depozyt6w zgodnie z ustaw4 o rachunkowoSci,

I 4) prowad zenie magazynu paliw w Domu,

l5) prowadzenie dokumentacji obslugi transportowej Domu,



l6)prowadzenie ZFSS,

I 7) prowadzenie ewidencji maj4tku trwalego Domu,

18) dokonywanie w ramach kontroli wewngtrznej:

a) kontroli wstgpnej, bie?qceji funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowi4zk6w,

b) wstgpnej kontroli legalnoSci dokument6w dotycz4cych wykonywania planu

finansowego jednostki oraz ich zmian,

c) kontroli operacji gospodarczych Domu stanowi4cych przedmiot ksiggowari,

17)wnioskowanie o powolanie skladu komisji inwentaryzacyjnej, termin6w inwentaryzacji

zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi oraz wsp6lpraca z komisj4

inwentaryzacyjn4 w toku przeprowadzanej inwentnyzacji,

18) prowadzenie caloksztaht zagadniefi zvti4zanych z orgarizacj4 ochrony p.poZ. w Domu,

l9)prowadzenie spraw mtiqzanych z ochron4 danych osobowych,

20) prowadzenie obslugi kasowej Domu,

2l) r ealizow anie zadart zgodnie z wymo gami kontroli zaru4dczej,

22)wykonywanie zadah z poszartowaniem praw mieszkaric6w Domu oraz kodeksu

etycznego,

23)wsp6lpraca z innymi kom6rkami organizacyjnych Domu, maj4ca na celu Swiadczenie

uslug na odpowiednim poziomie,

24)dbanie o dobre imig i presti2 Domu

2. Pracownicy Dzialu finansowo - ksiggowego podlegaj4 bezpoSrednio Dyrektorowi Domu.

$ls
IV. Zesp6l opiekurlczy

l. Do podstawowych zadart dzialu r.alezy zapewnienie mieszkaricom ustug opiekuriczych,

w szczeg6lnoSci:

l) zapewnienie mieszkafcom calodobowej pomocy i wsparcia w podstawolvych

czynnoSciach 2yciowych,

2) udzial w opracowaniu i realizacji indywidualnych plan6w wsparcia mieszkaric6w

Domu,

3) pelnienie roli pracownika pierwszego kontaktu dla mieszkarica Domu,

4) Scisla wsp6lpraca z DziaNem terapeutyczno socjalnym w opracowywaniu

i realizacji indywidualnych plan6w wsparcia mieszkaric6w,



5) dbanie o organizacjg mieszkaricowi czasu wolnego w spos6b konstruktywny,

umozliwiaj4cy samorealizacjq, rozw6j zainteresowai oraz integracjg z rodzin1,

innymi osobami przebywajqcymi w domu i spoleczno5ci4lokaln4.

6) pomoc mieszkafcowi w codziennych czynnoSciach z zakresu samoobslugi i higieny

osobistej /mycie, k4panie, ubieranie, czesanie, golenie/ pomoc w slaniu l6ika,

znienianie bielizny po$cielowej.

7) pomoc w trakcie spofiania posilk6w, a jeheli mieszkaniec sulm, ze wzglgdu na stan

zdrowia nie moZe spofia6 posilk6w - karmienie mieszkarica.

S) aktywizowanie mieszkanc6w domu do zwigkszania ich samodzielno5ci 2yciowej.

9) doradzanie w zakresie planowania wydatk6w lub sposobu spgdzania czasu wolnego.

l0)udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagro2enia zdrowia lub Lrycia

mieszkarica.

I l) otaczanie trosk4 obloznie chorych w szczeg6lnoSci zapobieganie odleZynom, a

jezeli juzwyst4pi4, ich pielgglracjaorazczgstaznianapozycji u mieszkaric6w

leiqcych.,

I 2) wykonywanie zabieg6w pielggnacyjnych mieszkaricom,

l3) dbanie o aktywne uczestnictwo mieszkarica w procesie rehabilitacji.

14)udzielanie wsparcia w miarg mozliwoSci w sytuacjach trudnych i problemowych dla

mieszkafca,

15) zachowanie w tajemnicy informacji o mieszkaricu, uzyskanych w toku czynnoSci

zawodowych,

16)zaopatzenie mieszkaric6w w leki, Srodki pomocnicze i ortopedyczne,

17) prowadzenie dokumentacj i mieszkafc6w,

l8)prowadzenie biez4cej wsp6lpracy z plac6wkami sluzby zdrowi4 z uslug kt6rych

korzystaj 4 mieszkafcy Domu,

19) opracowywanie projekt6w regulamin6w, instrukcji i procedur dotyczqcych zespolu,

2})utzymanie czystoSci na terenie Domu,

2l)przestrzeganie obowiq,zuj4cych w Domu regulamin6w, instrukcji, procedur

izarzqdzeh,

22)realizowanezadahzgodniezwymogamikontrolizarz1dczej,

23)wykonywanie zadah z poszanowaniem praw mieszkaric6w Domu oraz kodeksu

etycz,nego,

24) wsp6lpraca we wszystkich dzialaniach pozostalych kom6rek organizacyjnych

Domu, celem Swiadczenia uslug na odpowiednim poziomie,



25)dbanie o dobre imig i prestiZ Domu

2. Pracownicy zespolu opiekuriczego podlegaj4 bezpoSrednio kierownikowi zespolu

opiekuriczego.

$16

V. Sekcja Zywienia

I .Do zadan realizowanych przez dzial naleiry ;

l) planowanie oraz prowadzenie caloksztaltu zagadnieh ztiqzanych z organizaciq

zywienia mieszkafc6w,

2) sporz,4dz,ane j adlospis6w,

3) dbanie o wlaSciw4 kalorycznoS6 potraw,

4) organizowanie zaopatzenia w produkty do sporz1dzania posilk6w,

w oparciu o zawtte umowy na dostawy, dbanie o wlaSciw4 jakoS6 dostarczanych

produkt6w, ich przydatnoSd do spoZycia, Swie2oS6 oraz walory smakowe,

5) prowad zerie magarynu Zywno5ci,

6) dbanie o utrzymanie czystoSci w kuchni i pomieszczeniach przylegajqcych, zgodnie

z wymogami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpoZarowej,

7) dbanie o wlaSciwe prowadzenie i realizacjg procedur zawartych w ksigdze HACCP,

8) dbanie o naleZyte przechowywanie potraw, dodatk6w i p6lprodukt6w,

9) wykonywanie wszelkich zalecefi pokontrolnych dotycz4cych Zywienia mieszkaric6w,

l0)przygotowanie niezbgdnych procedur, projekt6w zaruqdzefi dotycz4cych sekcji,

ll)przygotowywanie i wydawanie posilk6w, przy zachowaniu obowi4zuj4cych nonn

zyrvieniowych orazdiet, w Scislej wsp6lpracy z kierownikiem zespotu opiekuriczego,

12) zapewnienie mieszkaricom dietetycznych posilk6w, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

13) zapewnienie mieszkaricom podstawowych produkt6w 2ywnoSciowych oraz napoj6w

dostgpnych pr;zez cal4 dobg,

l4) dbaloS6 o najwyZsz4 jakoS6, smak i estetykg wydawanych posilk6w,

15) codziennie pobieranie pr6bek ZywnoSci i ich przechowywanie zgodnie z przepisami,

16) utrrymanie na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego kuchni, jadalni izaplecza,

17) przedk\adanie Dyrektorowi Domu odpowiednich wniosk6w dotycz4cych gospodarki

2ywnoSciow ej onz wykonywania przepis6w sanitarno - epidemiologicznych,

l8) realizowanie zadah zgodnie z wymogami kontroli zarz1dczej,

19) wykonywanie zadah z poszanowaniem praw mieszkanc6w Domu oraz kodeksu

etycmego,



20) wsp6lpraca we wszystkich dzialaniach pozostalych kom6rek organizacyjnych Domu,

celem Swiadczenie uslug na odpowiednim poziomie,

2l) przestrzeganie obowiqzuj4cych w Domu: regulamin6w, instrukcji, procedur

izarzqdzeh,

22) dbarie o dobre imig i prestiZ Domu,

2. Pracownicy Sekcji Zywienia podlegaj4 bezpoSrednio kierownikowi sekcji 2ywienia.
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Rozdzial IV

PRAWA MIESZKAXC6W

Mieszkaniec ma prawo do:

I) korzystania z wszelkich uslug Swiadczonychprzez Dom zgodnie ze standardem,

2) poszanowania swojego ?yciaprywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji,

3) bezpiecznego i godnego L,yci4 intymnoSci i niezaleznoSci,

4) zachowania przez personel tajemnicy dotycz4cych jego stanu zdrowia i z,ycia

osobistego,

5) wskazania pracownika pierwszego kontaktu,

6) zapewnienia pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,

7) uczestnictwa w terapii zajgciowej organizowanej przez Dom,

8) korzystania z biblioteki, codziennej prasy oraz zapoznania sig zpnepisami prawnymi

dotycz4cymi Domu,

9) udzialu w imprezach kulturalnych i turystycztrych,

l?)zapewnreria ze strony Domu: odzie?y, obuwia, Srodk6w czystoSci i higienicznych

w przypadku, kiedy ich nie posiadaj4 i nie s4 w stanie zakupi6 z wlasnych Srodk6w,

I l) zdeponowania w depozycie Domu Srodk6w pienigZnych i przedmiot6w

wartoSciowych (Dom nie bierze odpowiedzialnoflci za irodki pienig2ne i przedmioty

wartoflciowe, kt6re nie zostaly zdeponowane w depozycie Domu),

1 2) natiqzywania, utrzymywania i kontaktu z rodzin4 i spoleczno5ciq lokalnq,

13) regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu w okreSlone dni i godziny w tygodniu,

podane do og6lnej wiadomoSci,

14) nie ponoszenia oplat za pobyt w trakcie nieobecnoSci w Domu, nie przekraczajqcej 2l

dni w roku kalendarzowym,



1.

l|)przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w spos6b nienaruszaj4cy praw

innych mieszkafc6w,

16)vzyskana pomocy ze strony personelu Domu,

I7)tuyskania pelnej informacji o usfugach Swiadczonychprzez Dom,

18) kontaktu z kaplanem i udzialu w praktykach religijnych, wyznawanej przez siebie

religii,

l9)korzystania ze Swiadczeri zdrowotnych przysluguj4cych na podstawie odrgbnych

przepis6w,

20) Sriadczenia pracy socjalnej,

2f poch6wku zgodnie z wyznariem,

2 2 ) kontaktu z psycholo giem.
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oBowLtzKI MIESZKANCOW

Ponoszenie odplatnoSci za pobyt w Domu, nie wigcej jednak ni? 70Yo swojego

dochodu

Przestrzeganie norm i zasad wsp6l2ycia spolecznego.

Przyczyniarrie sig do tworzenia dobrej atmosfery w Domu, kulturalnego zachowania

sig wobec wsp6lmieszkaric6w i personelu.

Uzyskanie zgody Dyrektora Domu na zmiany w wyposazeniu swojego pokoju

DbaloS6 o mienie Domu pozostaj4ce w dyspozycji mieszkanca.

$re
POZIDANE ZACHOWANIE MIESZKAI\CA DOMU

l. Wsp6lpraca z personelem w realizacji indywidualnego planu wsparcia, opracowanego

z udzialem mieszkarica, jezeli udzial ten jest moZliwy ze wzglgdu na stan zdrowia

mieszkarica.

2. Palenie papieros6w w palami i miejscach wyznaczonych.

3. Zachowanetrze2wofici na terenie Domu.

4. Zglaszanie wyjazd6w i dluZszych lvyjS6 oraz termin6w powrotu do Domu.

5. Zg\aszanie sytuacji uniemoZliwiaj4cych powr6t do Domu w terminie wczeSniej

wskazanym.

6. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach22.00 do 6.00



l.

Rozdzial V

POSTANOWIENIA KONCOWE

$20

Decyzjg kieruj4c4 do Domu i decyzjg ustalaj4c4 oplatg za pobyt w Domu wydaje organ

grniny wla6ciwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu.

Decyzjg o umieszczeniu w Domu z upowa2nienia Starosty, wydaje dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie wNowym Targu.

Pobyt w Domu jest odplatny do wysokoSci Sredniego miesigcznego kosztu utrzymania

mieszkarica

Regulamin Domu opracowuje Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,

a przyjmuje Zarzqd Powiatu Nowotarskiego.

Organizacjg i porz4dek pracy oraz zv,ti4zane z tym prawa i obowi4zki pracownik6w

i pracodawcy reguluje obowiqzuj4cy w Domu Regulamin Pracy.

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, majq zastosowanie og6lnie

obowiqzuj 4ce przepisy prawne.

7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogQ nast4pi6 w trybie przewidzianym dla jego

uchwalenia.

$21

Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem przylgcia.

2.

3.

4.

5.

6.



Zal4cznik Nr I
do Regulaminu Organizacyjnego
DPS,,SmreK'w Zaskalu
zdnia 29.12.2015r.

SCHEMAT ORGANTZACYJNY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ,,SMREK" W ZASKALU

$'3'

Kyz

DYREKTOR

Dziat
finansowo-ksiqgowy

Zesp6l opiekufi czy
Sekcja 2ywienia

Dzial
terapeutyczno-

socialny

Dzial
administracyjno-

gospodarczy

Gldwny Ksiqgowy
Inspektor ksiqgowy

Kierownik zespofu -

pielqgniarka
Pielqgniarki
Opiekunki

Opiekunowie
Pokojowi

Kierownik sekcji zywienia
Kucharze

Pomoc kuchenna

Kierownik dziatu
-fizjoterapeuta

Pracownicy socjalni
Fizjoterapeuta

Instruktor terapii
Kapelan

I nspektor ds. orga nizacyjno-
kadrowych

I nspektor administracyiny
Konserwator-kierowca

Kierowca-zaopatrz en iowiec
Praczki

t6


