Uchwala nr 557/10
Zarza.du Powiatu w Wieluniu
z dnia 20 pazdziernika 2010 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie

Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie
powiatowym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z
2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.
675) i § 4 ust. 1 rozporza^dzenia Ministra Poiityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika
2005 r. w sprawie domow pomocy spotecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837)
Zarzqd Powiatu w Wieluniu uchwala, co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje si§ Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie, stanowi^cy zata_cznik do niniejszej uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Dyrektorowi Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie.
§ 3. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty, tract moc uchwata Nr 53/07
Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 30 pazdziernika 2007 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie oraz uchwata
Nr 432/10 Zarzadu Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

1. Andrzej St^pieh -

2. Janusz Antczak-

3. Marek Kieler-

4.Jan Kopec -

5. Krystyna Miskiewicz -

Zata_cznik

do uchwaty nr 557/10
Zarza_du Powiatu w Wieluniu
z dnia 20 pazdziernika 2010 r.

Regulamin Organizacyjny
Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie
Rozdziat I
Postanowienia ogolne

§1
Regulamin organizacyjny okresla cele i zadania Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie oraz
strukture organizacyjny.
§2

Dom Pomocy Spotecznej w Skrzynnie dziafa na podstawie:
1) obowia^zujqcych przepisow prawa,
2) Statutu Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie nadanego przez Rade Powiatu
uchwata. nr XXXIX/283/10 z dnia 25 lutego 2010 r.,
3) niniejszego Reguiaminu.
§3

llekroc w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie sie przez to Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy
Spotecznej w Skrzynnie;
2) Domu - rozumie si? przez to Dom Pomocy Spotecznej w Skrzynnie;
3) Dyrektorze - rozumie sie przez to Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie;
4) Zarza^dzie Powiatu - rozumie sie przez to Zarza^d Powiatu w Wieluniu;
5) Staroscie - rozumie sie przez to Starost§ Powiatu Wieluriskiego;
6) Mieszkancu - rozumie sie przez to mieszkanca Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie;
7) Dziale - rozumie si§ przez to Dzial w Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie;
8) Kierowniku Dziahj - rozumie sie przez to kierownika dzialu Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie;
9) Pracowniku Domu - rozumie sie przez to pracownika Domu Pomocy Spotecznej
w Skrzynnie.
§4

1. Dom uzywa podtuznej piecz^ci o tresci:
DOM POMOCY SPOtECZNEJ

w Skrzynnie
Skrzynno 13, 98-311 Ostrowek
tel. 043/841 5060
NIP 832-10-72-295, Regon 000308880

Rozdziat II
Cele i zadania Domu
§5
1.

Dom realizuje zadania, wynikaja_ce ze statutu, w celu zapewnienia mieszkahcom
cabdobowej opieki oraz zaspakajania ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, kulturowych,
spotecznych i religijnych, a w szczegolnosci:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) zapewnienia miejsca zamieszkania,
b) zapewnienia wyzywienia,
c) dostarczenia odziezy i obuwia,
d) utrzymania czystosci.
2) w zakresie potrzeb opiekuhczych:
a) pomoc w podstawowych czynnosciach zyciowych mieszkancow,
b) piele.gnacji,
c) pomoc w zatatwieniu niezb^dnych spraw osobistych mieszkahcow.
3) swiadczy ustuqi wspomaqaiace:
a) umozliwienie udziafu mieszkahcom wterapii zaj^ciowej,
b) umozliwienie mieszkahcom realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
c) zapewnienie warunkow do rozwoju samorza_dnosci mieszkahcow,
d) zapewnienie mieszkahcom nawiazywania,
kontaktow z rodzina_ i srodowiskiem,

utrzymywania

i

rozwijania

e) podejmowanie dziaJah zmierzajqcych do usamodzielnienia mieszkahcow,
f) wspieranie dziafah na rzecz lokalnego srodowiska,
g) podnoszenie sprawnosci i aktywizowanie mieszkahcow.
4) w zakresie potrzeb zdrowotnych:
a)zapewnia leczenie, opiek^ i porady lekarskie,
b) zapewnia psychiatryczna^ opiek§ zdrowotna^,
c) umozliwia rehabilitacj^ lecznicza^, w tym terapi^ zaj^ciowa,,
d) zapewnia socjoterapie. i psychoterapi^,
e) zapewnia piel^gnacje podczas choroby,
f) zapewnia zaopatrzenie w leki, artykuty sanitarne, srodki pomocnicze oraz
przedmioty ortopedyczne w ramach obowia^zuja^cych standardow.
2.

Dom ponosi wydatki zwiazane z korzystaniem ze swiadczeh zdrowotnych w wysokosci
okreslonej w odr^bnych przepisach.

3.

Dom moze dodatkowo pokrywac koszty swiadczeh wykraczaj^cych poza finansowanie
ze srodkow publicznych, ale dotyczy to niezb§dnych uslug pielegnacyjnych Przy
ponoszeniu wskazanych wydatkow bierze si? pod uwag? potrzeby konkretnego
mieszkahca, a takze jego mozliwosci finansowe.

4.

Dom realizuje ponadto inne zadania nalozone przepisami prawa.

5.

Pobyt w Domu jest odptatny. Zasady ustalania i wysokosci optat reguluja_ odr^bne
przepisy.
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6.

W Domu funkcjonuje Samorza^d Mieszkaricow, jako organ doradczy
Funkcjonowanie w/w organu reguluja_ odr^bne przepisy.

Dyrektora.

Rozdziat III
Struktura organizacyjna

§6
W sklad Domu wchodza, nast^puja^ce dziaty:
1) Dziat Ksi^gowo- Administracyjny,
2) Dziat Medyczno-Opiekuriczy i Terapeutyczno- Rehabilitacyjny dziela^cy sie. na:
a) Zespoi ds. Medyczno-Opiekuhczych,
b) Zespof ds. Terapeutyczno- Rehabilitacyjnych.
§7

1.

Ustugi gastronomiczne maja^ce zapewnic cabdzienne wyzywienie mieszkaricow Dom
moze zamawiac, dzia^aja_c na podstawie odrebnych przepisow, u dostawcow
zewnetrznych.

2.

Dom moze wynajmowac odpJatnie osobom trzecim, na zasadach okreslonych
w odr$bnych przepisach, ruchomosci i nieruchomosci b^da^ce w trwatym zarza^dzie.
§8

Zadania Domu realizowane sqpoprzez odpowiedniqstruktur§, zgodna_ze standardami

§9

Graficzny schema! organizacyjny
Regulaminu.

Domu przedstawia Za^cznik nr 1 do

niniejszego

§10
1.

Dyrektor zarzadza Domem i reprezentuje go na zewnatrz.

2.

Dyrektorjest upowazniony do reprezentowania Domu przed wszelkimi organami
i instytucjami.

3.

Dyrektor kieruje praca^ Domu poprzez wydawanie zarza^dzeh, regulaminow, poleceh
sluzbowych oraz podejmowanie innych decyzji kierowniczych.

4.

Dyrektor jest dla wszystkich pracownikow Domu zwierzchnikiem sluzbowym i wykonuje
czynnosci pracodawcy w stosunku do pracownikow.

5.

Dyrektora, podczasjego nieobecnosci, zastepuje Zastepca Dyrektora, Gtowny Ksiegowy
lub inna upowazniona przez dyrektora osoba.

§11
Dyrektor zadania wykonuje przy pomocy:
1)
2)

Zastepcy Dyrektora,
Gtownego Ksiegowego,
Administracyjnym,

ktory

kieruje
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jednoczesnie

Dzialem

Ksiegowo-

3)

Kierownika Dziatu Medyczno-Opiekuhczego i Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego.
§12

Dopuszcza sie mozliwosc stopniowania w ramach poszczegolnych stanowisk pracy
stosownie do kwalifikacji pracownika zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami prawa.
Rozdziat IV
Zakres dziatania poszczegolnych dziatow
§13

1.

Praca^Dziatu Ksi^gowo-Administracyjnego kieruje Gtowny Ksiegowy.

2.

GJowny Ksi^gowy odpowiada za prowadzenie rachunkowosci Domu i za prawidlowa^
realizacje budzetu.

3.

Do zadari Dziatu Ksiegowo-Administracyjnego nalezy w szczegolnosci prowadzenie
rachunkowosci jednostki zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami;

4.

Do zakresu czynnosci DziaJu nalezy ponadto:
1) prowadzenie spraw kadrowych i ptacowych Domu;
2) prowadzenie rejestru skarg i wnioskow;
3) prowadzenie wszystkich procedur zwiazanych z zamowieniami publicznymi;
4) prowadzenie magazynu {przestrzeganie norm i zapasow).
§14

1.

Pracq Dziatu Medyczno-Opiekuhczego i Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego
Kierownik Dziafu Medyczno-Opiekuhczego i Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.

2.

Dziat, o ktorym mowa w ust. 1, dzieli si§ na: Zespot ds. Medyczno-Opiekuhczych
i Zespot ds. Terapeutyczno-Rehabilitacyjnych.

3.

Do zadah Zespotu ds. Medyczno-Opiekuhczych nalezy;

kieruje

1) w zakresie stanowisk - pielegniarka, opiekunka i pokojowa:
a) udzielanie pomocy w przystosowaniu mieszkahcow do warunkow zycia w Domu,
b) dbalosc o catodobowe bezpieczehstwo i zdrowie mieszkahcow,
c) dbatosc o prawidlowy wygl^d mieszkahca, czystosc, ubior stosowny do pory roku
oraz odpowiednia^jakosc oraz ilosc odziezy i obuwia zgodnie ze standardami oraz ich
prawidiowe zabezpieczenie,
d) dbalosc o czystosc i wtasciwy wygla^d pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeh
Domu,
e) zapewnienie opieki lekarskiej, zalecanych badah, zabiegow oraz podawania lekow,
prowadzenie calodobowej obserwacji stanu Nzycznego i psychicznego mieszkahcow;
f) uczestnictwo w pracach zespotu terapeutyczno-opiekuhczego wspieraja^cego
mieszkahca oraz okreslaja^cego jego indywidualne potrzeby,
g) czuwanie nad stanem sanitarno-higienicznym zgodnie z obowia^zujqcymi
przepisami,
h) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
i) odpowiedzialnosc i dbalosc o mienie Domu i jego mieszkahcow,
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j) utrzymanie w nalezytym stanie i gotowosci narzedzi, sprz^tu i aparatury,
k) udziat w zespole odwiedzaja^cym,
I) rozpoznawanie potrzeb mieszkahcow i pomoc przy rozwiazywaniu problemow;
1) tworzenie wtasciwej atmosfery Domu oraz prawidlowe relacje mieszkaniecmieszkaniec, pracownik-mieszkaniec, pracownik-pracownik,
m) przestrzeganie procedur przechowywania i podawania lekow,
n) udzielanie pierwszej pomocy choremu mieszkahcowi do momentu przybycia
lekarza,
0) dbalosc o swiadczenie uslug zgodnie z obowiazuja^cymi standardami
z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb i mozliwosci
psychofizycznych
mieszkahcow Domu,
p) bieza^cy kontakt z mieszkahcem przebywaja.cym na leczeniu szpitalnym lub innym
oraz zabezpieczanie jego potrzeb;
2) w zakresie stanowiska praczka:
a) pranie odziezy, bielizny zakladowej,
b) dbatosc o wtasciwe pranie,
c) przestrzeganie regut pralniczych zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami,
d) prowadzenie magazynu podrecznego poscieli, bielizny osobistej i zaktadowej,
e) segregacja odziezy indywidualnej,
f)zgtaszanie brakuja^cej odziezy lub bielizny,
g) maglowanie i prasowanie wypranych rzeczy,
h) odpowiednie prowadzenie dokumentacji,
1) dbatosc o sprawnosc urzqdzeh i wyposazenia pralni,
j) przestrzeganie przepisow sanitarnych, bhp. i p.poz.;
3) w zakresie stanowiska kierowca:
a) dbatosc o stan techniczny samochodow,
b) transport mieszkahcow na konieczne zabiegi, wyjazdy, pomoc i opieka podczas
wyjazdow poza siedziba. Domu;
4) w zakresie stanowiska krawcowa:
a) krawiectwo lekkie, naprawa i przerobka odziezy i bielizny mieszkahcow,
b) szycie nowej odziezy,
c) wszywanie metek z oznakowaniem dla mieszkahcow,
d) odpowiedziatnosc za wJasciwe przechowywanie oraz stan ilosciowy i jakosciowy
odziezy i bielizny,
e) prasowanie odziezy i bielizny mieszkahcow,
f) dbatosc o stan techniczny maszyn i urzajJzeh na stanowisku pracy,
g) przestrzeganie stanu sanitarnego pomieszczeh;
5) w zakresie stanowiska fryzjerka:
a) dbatosc o prawidfowy i schludny wygla_d mieszkahcow,
b) strzyzenie, modelowanie,
c) dbatosc i odpowiedzialnosc za sprz^t na stanowisku pracy,
d) dezynfekcja powierzonego sprzetu,
e) przestrzeganie stanu sanitarnego pomieszczeh;
6) w zakresie stanowiska portier:
a) nadzor nad obiektami i innymi pomieszczeniami Domu.
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4. Do zadan Zespotu ds. Terapeutyczno-Rehabilitacyjnych nalezy:
a) pomoc psychologiczna w rozwiazaniu problemow mieszkancow,
b) uczestnictwo w pracach zespotu terapeutyczno-opiekuhczego wspieraja^cego
mieszkahca oraz okreslaja^cego indywidualne potrzeby mieszkahca,
c) podnoszenie sprawnosci i aktywizowanie mieszkahca do uczestnictwa w roznych
formach terapii zajeciowej,
d) zabezpieczanie potrzeb mieszkancow zgodnie z obowiazujc[cymi standardami,
e) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
f) prowadzenie akt mieszkancow,
g) wspotpraca z instytucjami, urz§dami, zaktedami, rodzinami w celu realizacji
potrzeb mieszkancow,
h) organizacja roznych form wypoczynku dla mieszkancow,
i) odpowiedzialnosc i dbatosc o mienie Domu i jego mieszkancow,
j) pomoc w utrzymaniu kontaktow z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkancow,
k) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkancow i rozwia^zywanie problemow,
I) udzielanie pomocy w przystosowaniu mieszkancow do warunkow zycia w Domu,
m) tworzenie wlasciwej atmosfery Domu oraz prawidtowe relacje mieszkaniecmieszkaniec, pracownik-mieszkaniec, pracownik-pracownik,
n) prowadzenie codziennej terapii zajeciowej oraz zajec kulturalno-oswiatowych,
0) obserwacja mieszkancow oraz zgJaszanie personelowi medycznemu informacji
odnosnie stanu fizycznego i psychicznego,
p) dbatosc o nagrobki mieszkancow naszego Domu.
Rozdziat V
Prawa i obowiqzki mieszkahca

§15
Mieszkaniec Domu w szczegolnosci ma prawo do:
1) godnego traktowania i samodzielnego wyboru stylu zycia tak jednak by nie
ograniczac praw wspofmieszkahcow;
2} spokoju i bezpieczehstwa na terenie Domu oraz opieki podczas pobytu poza
Domem;
3) miejsca zamieszkania wyposazonego w niezb§dne meble, sprzety, posciel,
bielizne poscielowa,, srodki utrzymania higieny osobistej lub indywidualne
wyposazenie zgodnie z potrzebami mieszkahca, ale rowniez z mozliwosciami
zapewnienia przez Dom;
4) wyzywienia w ramach obowiazujsicych norm zywieniowych, rowniez dietetycznego,
zgodnie ze wskazaniami lekarza;
5) opieki lekarskiej, psychologicznej i pielegniarskiej;
6) zabiegow usprawniania leczniczego zgodnie z zaleceniami lekarza;
7) lekow i srodkow opatrunkowych zgodnie z zaleceniami lekarza;
8) uczestnictwa w terapii zajeciowej oraz dostepu do kuitury i rekreacji;
9) korzystanie z bezptatnych ustug pralniczych oraz fryzjerskich;
10) pomoc pracownika socjalnego w zalatwianiu spraw osobistych;
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11) przekazywania do depozytu posiadanych przedmiotow wartosciowych oraz
pieni^dzy;
12) tajemnicy korespondencji;
13) wolnosci sumienia i wyznania oraz dost^pu do swiajyni zgodnie z wyznawana,
religia^;
14) wolnosci stowa i zgfaszania wtasnych wnioskow dotycza.cych zycia w Domu;
15) pochowku zgodnego z zyczeniem.

§16
Do obowiqzkow mieszkahca Domu nalezqw szczegolnosci:
1) ponoszenie stosownych optat za pobyt w Domu;
2) dbatosc o higien§ osobista,, wygla^d zewn^trzny, zachowanie porzctdku w swoich
rzeczach i w otoczeniu;
3) dbatosc o mienie Domu;
4) przestrzeganie norm, dobrych obyczajow i zasad wspoteycia spotecznego oraz
zarza^dzeh porza^dkowych;
5) tworzenie w^asciwych relacji mieszkaniec-mieszkaniec, jak rowniez mieszkaniecpracownik.
Rozdzial VI
Postanowienia kohcowe

§17
1.

Status prawny pracownikow Domu okreslaja^odr^bne przepisy.

2.

Organizacj^ i porza^dek w procesie pracy oraz zwia^zane z tym prawa i obowia^zki
pracodawcy i pracownikow okresla Regulamin Pracy, wprowadzony w trybie okreslonym
przepisami prawa pracy.

3.

Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane sa. w trybie, jaki obowiazuje przy jego
uchwalaniu.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym
odpowiednie obowiqzujqce przepisy prawa
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regulaminem

maja^

zastosowanie

DYREKTOR DOMU

Zalqcznik nr 1 do Regulaminu
Organizacyjnego DPS w Skrzynnie

Zast^pca Dyrektora Domu

Dziat ksi?gowoadministracyjny

Dziat medyczno-opiekuhczy i terapeutyczno-rehabilitacyjny
I

Zespolds. medycznoopiekuhczych
ksiegowa
kadrowa
ptaccwa
referent
specialists
inspektor
inform atyk
sekretarka
pomoc adm nisiracyjna

I

Zespot ds. terapeutycznorehabilitacyjnych

I

pielegniarka
potozne
opiekunka
pokojowa
krawcowa
fryzjerka
praczka
kierowca
portier

I

instruktor terapii zaj^ciowej
nstruktor ds. kulturalno-oswiatowych
asystent osoby niepetnosprawnej
aspirant pracy socjalnej
psycholog
pracownik socjalny
lekarz rehabilitant
kapelan
rehabilitant
masazysta

