,'-

*,
1 6 l..1.
trZ'u^=\.rr,"
Prezydenta
Miasta Gliwice
z dnia.........;1,.{
.pn

,06

I

/
/t

REGULAMIN oRGANlzAcYJNY DoMU PoMocY sPoŁEczNEJ,,oPoKA'
W GLlWlcAcH UL. PszczYŃsKA.loo
Rozdział l
Podstawa prawna

s1

i w granicach

Dom Pomocy Społecznej ,,oPoKA' działa na podstawie

a w szczególności:

1.

Ustawy

z

zpóżn.zm.)

2.

dnia 'l2 marca 20o4r. o pomocy społecznej fi.t. Dz.U.

Ustawy z dnia 5 czenłca 1998r. o samorządzie powiatowym

zpÓŻn'zm.)

3.
4'

(

z

j.t. Dz.U.

obowiązującego prawa

2oogr.,

z

nr 175 poz. 1362

200'lr., nr 142, poz. 1592

5.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz.124o z póżn. zm')
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. nr 111, poz. SSS
zpóŹn'zm')
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika 2005r. w sprawie domów

6.
7.
8.

Statutu Domu Pomocy Społecznej,,oPoKA'
Regulaminu Pracy

pomocy społecznej ( Dz. U nr 217 poz. 1837)

Kodeksu Pracy

Rozdział ll
Postanowienia ogólne

s2
Dom Pomocy Społecznej
''oPoKA' z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100, zwany dalej Domem,
jest jednostką stałego pobytu
o zasięgu ponadgminnym' plzeznaczonym dla osÓb przewlekle somatycznie
chorych.

s3
Szczegołowy zakres zadań Domu:

1'

2.

3.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające,

religijne ispołeczne'

Wydatki złiązane z zapewnieniem opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb
bytowych ispołecznych w całościpokrywa Dom'
Dom umozliwia mieszkańcom kozystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów
Świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa kosŻy ryczaftowej i częściowej odpłatnoŚci do wysokości
limitu za leki i środki pomocnicze'

4. W ramach posiadanych środków Dom umożliwia zaspokajanie potrzeb zdrowotnych
i rehabilitacyjnych ponad limit wynikający z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Dom zapewnia

6'

iniezaleŻności.

mieszkańcom warunki bezpiecznego

i godnego Życia, intymności

Dom umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwościich samodzielnośÓ,

uwzg lędn

iaj

ąc stop ień fizy cznej i psych iczn ej sprawności m ieszka ńców.

7. Dom zapewnia

mieszkańcom bezpieczne przechowywanie przedmiotów wańościowych

i środków pienięznych.
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Zakres i poziom świadczonychusług:

1.

Potrzeby bytowe:
't.1. miejsce zamieszkania,
1-2. wyŻywienie łącznie zdietetycznym zgodnie z zaleceniem,
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2.
3.

1.3. odzieŻ, obuwie,
1.4. warunki sanitarne,
1.5. Środki utrzymania czystościi przybory toaletowe.

Usługiopiekuńcze:
2'1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
2.2. pielęgnacja chorych,
2.3. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Usługiwspomagające:

3.1. organizowanie terapii zajęciowej,
3'2' umożliwien ie realizacji potrzeb relig ijnych i kultura lnych,
3.3. zapewnienie warunków do rozwoju samorządnoŚci,
3.4. stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością
lokalną,
3'5. działaniazmierzĄące do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego mozliwości,
3.6. zapewnienie bezpiecznego przechowywania przedmiotów i środków wańościowych,
3.7. finansowanie mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne
przedmioty osobistego uzytku,
3.8. zapewnienie przestrzegania praw mieszkańcÓw Domu oraz udostępnienie informacji o tych
prawach mieszkańcom,
3.9. sprawne wnoszenie i załatwianie skarg iwniosków mieszkańców Domu'

s5
Dom funkcjonuje w oparciu

o

indyłidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane przez zespół

opiekuńczo_terapeutyczny z jego udziałem, a koordynowane przez pracownika pierwszego kontaktu.

Rozdział !ll
Stru ktu ra organ izacyj na

s6

1. W

2.

oparciu o nadany Statut Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całoksŻałt pracy Domu
ireprezentuje go na zewnątrz.
Realizacja zadań statutowych odbywa się przy wspołpracy:
. Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego - Głównego Księgowego,
2.2. Kierownika Działu opiekuńczo-Medyczno-Rehabilitacyjnego'
2. 3. Kierown ika Działu Adm inistracyj no-Gospodarczego,
2.4. Samodzielnych stanowisk:
a) pracownika socjalnego,
b) samodzielnego referenta ds. kadr.
2. 1

s7

'l.
2.

W strukturze organizacyjnej Domu występują następujące działy:
1 .1 . Dział opiekuńczo-Medyczno-Rehabilitacyjny'
1'2. Dział Ekonomiczno-Finansowy,
1 3. Dział Adm inistracyj no-Gospodarczy.
Schemat organizacyjny stanowi zaĘcznik do niniejszego Regulaminu.
.

Rozdział lV
Szczegółowy zakres zadań, praw iobowiązków oraz odpowiedzialności

s8
)yrektor Domu.

1.

Do zadań Dyrektora naleŻy w szczególności twozenie warunków do pełnej realizacji statutowych
zadań Domu umozl iwiających
1.1. zaspokojenie potrzeb bytowych izdrowotnych mieszkańców oraz rozwój ich osobowości,
:

z zasadami wspołżycia
międzyludzkiego,
otoczenie mieszkańców szczególną troska w początkowym okresie pobytu, aby ich adaptacja

1.2. właściweorganizowanie Życia mieszkańców Domu zgodnie
1.3.
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do życia w nowych warunkach przebiegała mozliwie łagodnie,

1.4. respektowanie praw i godności ludzkiej mieszkańcóW
1.5. ksŻaftowanie zasad wspÓłzycia społecznego pomiędzy personelem a mieszkańcami,
1.6. utrzymyłanie stałego kontaktu z opiekunami prawńymi i kuratorami częściowolub całkowicie

ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu,
zapewnienie warunków godnego umierania i pogrzebu zgodnie z uĄrznaniem zmarłego,
integrację Domu ijego mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,
dbałośćo zapewnienie wymaganego standardu usług świadczonychprzez Dom,
'l.10. podejmowanie działań zmierĄących do pozyskiwania
dodatkowyih Środków finansowych
oraz innych form zaspokajania potrzeb mieszkańcow,
1' 1 1 . współpracę z jednostkam i administracji samorządowej,
'l.12' analizę potrzeb Domu i wykozystanie wniosków z niej płynących do planowania budzetu,
opracowania preliminarza budzetowego oraz pozyskiwanie dodatkowych środków

7
1 9'
1.9.
'l

Z tytułu zajmowanego stanowiska dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
2.1. właŚciwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych wykozystanie
przydzielonych jednostce funduszy, z przestrzeganiem zasad gospodarności -i dys-cypliny
budzetowej oraz pełnego wykozystania istniejącej bazy,
2'2. merytoryczną i formalną prawidłowośópodejmowanych decyzji oraz rozstrzygnięć
zł,tiązanych z kierowaniem Domem, ustaleniem iprzestrzeganiem regulaminu wewnętżnejo
" jednostki, a takze zatrudnianiem personelu zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oriz
potrzebami statutowymi jednostki,
2.3. prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji podopiecznych z uwzględnieniem
odpłatnościza pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
2.4. właściwezabezpieczenie i wykorzystanie powierzonego majątku zgodnie z jego

2'5.
2'6.

przeznaczeniem,

prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych' rozliczeniowych oraz
p la n owa niem wyd atkÓw budżetowych,
przestrzeganie przepisÓw z zakresu bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych wynikających
z Kodeksu Pracy.

związanych z

W sprawacń wynikających z biezących potrzeb w zakresie funkcjonowania Domu Dyrektor wydaje

zarządzeni a wewn ętrzn e.

se
1.

Kierown ik Działu Ekonom iczno-Finansowego

-

Główny Księgowy

1.1. Do zadań Głównego Ksiegowego nalezy w szczególności:
kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,

a)
b)
c)
d)
e)

2.

3.

prowadzenie rachunkowości i gospodarkifinansowej Domu wg obowiązujących zasad,
analiza gospodarki finansowej Domu oraz dokonynalanie kontroli wewnętrznej,
organizowanie idoskonalenie systemu wewnętrznej informacjiekonomicznej Domu,
kontrola dowodów obrotu kasowego i bankowego, dotycząca działalnościbiezącej
inwestycyjno- remontowej i innych,
0 prawidłowe i terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych Domu oraz prowadzenie
niezbędnej sprawozdawczości.
1.2. Ztytułu zajmowanego stanowiska Główny Księgowy odpowiada w szczególności za:
a) właściweizgodne z obowiązującymi przepisamiw jednostkach budzetowych wykorzystanie
i dyscypliny finansowej,
b) prawidłową gospodarkę budzetowo_fi nansową i magazynową,
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych i innych świadczeń oraz operacji
gospodarczych i finansowych,
d) rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące na wyposażeni Domu,
e) całokształt prac związanych z gospodarką finansową Domu zgodną z aktualnie
obowiązującymi przepisami w jednostkach budzetowych.
Kierownik Działu opiekuńczo-Medyczno-Rehabilitacyjnego
2. 1 . D o zadań Kierown ika nal eży w szczeg ól ności :
a) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zt'talczania chorób zakażnych,
b) koordynowanie prac antiązanych z ustalaniem i realizacją indywidualnych planów wsparcia,
c) odpowiedzialnoŚć za całokształt prac związanych z funkcjonowaniem podległego Działu,
d) nadzÓr nad rzetelną i prawidłową realizacią zleceń lekarskich, zabiegÓw pielęgnacyjnych
oraz ich dokumentowaniem,

Kierown ik Działu Adm inistracyj no-Gospodarczego

igocinosc
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3.1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

a)
b)

c)
d)

e)

0

pelnienie zastępstwa w okresie nieobecności Dyrektora w sprawach zwykłego zaządu za
wyjątkiem czynnościz zakresu prawa pracy,
opracowanie materiałów dotyczących potrzeb oraz wniosków do projektu planu

gospodarczego w zakresie zaopatrzenia, transpońu, remontu i konserwacji budynków,
urządzeń oraz konsultacjazpzełoŻonym w tym za(resie,
nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki magazynowo_materiałowej oraz
zabezpieczenie powierzone go m ieni a
prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień inwentaryzacji l kasacji *
r

prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

nadzór nad dokonywaniem wyboru zleceń, zamówień, zakupów bieżących oraz

sporządzanie umÓw w myślUstawy o ZamÓwieniach Publicznych,
prowadzenie zakładowych spraw dotyczących bhp i p'poz.
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1.

Dział opiekuńczo-Medyczno-Rehabilitacyjny'
1.1. Do zadań Działu należywszczególności:

a)

zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców dotyczących szeroko pojętej opieki
medycznej, paliatyłnej i terminalnej,
b) stworzenie atmosfery zyczliwości i serdeczności szczegÓlnie w stosunku do mieszkańców
nowoprzyjętych, podejmując czynnościzmierza1ące do maksymalnego skrócenia czasu
adaptacji,
c) ustalenie wrazz mieszkańcem indywidualnego planu wsparcia ijego realizacja,
d) umoŻliwienie korzystania z pzysługujących uprawnień do Świadczeń zdrowotnych
zaopatrzenia w leki, ańykuły sanitarne i środkipomocnicze orazprzedmioty ońopedyczne,
e) zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez właściwą
organizację pracy domu,
0 zapewnienie mieszkańcom pełnej fachowej opieki medycznej z uwzględnieniem
różnorodnych form i metod terapii, pielęgnacji, psychoterapii, zabiegów usprawniania
leczniczego,
s) prowadzenie profilaktykichorób i promocjizdrowia poprzez doradztwo w sprawach higieny'
pielęg nacji, Żywienia oraz wykonywanie badań profilaktycznych,
h) rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie posiadania przez nich przedmiotów
codziennego użytku, wnioskowanie o zakup tych przedmiotów dla mieszkańców nie
posiadających dochodu,
i) dbanie o wysoki standard sanitarno-higieniczny Domu, estetyczny wygląd pokoi
dostosowany do upodobań istanu zdrowia,
i) dbanie o higienę osobistą podopiecznych,
k) udział w inicjowaniu i organizowaniu czynnego Życia mieszkańcÓw oraz zapewnlenie opieki
medycznej w czasie wypoczynku, wyjazdu rehabilitacyjnego czy rekreacji,
podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie i zwalczanie zachowań
r)
patologicznych np. alkoholizmu,
m) ustalenie optymalnego poziomu opieki araz wspołpraca z pracownikami Domu
W rozwiązywaniu problemÓw mieszkańców mających WpłyW na ich zdrowie
isamopoczucie,

m ieszka ńcom swobodnego wyboru pracownika pierwszego kontaktu,
o) odpowiednie, kulturalne zachowanie personelu medyczno-rehabilitacyjnego oraz
poszanowanie godności, inĘmnościi indywidualności mieszkańców,
p) zabezpieczenie mienia mieszkańców na wypadek nagłej choroby' pobytu w szpitalu czy
zgonu zgodnie z obowiązującymi pzepisami,
q) prowadzenie dokumentacji medycznej (historia choroby, książka rapońów, indywidualny
plan wsparcia, zeszl1t' konsultacji i wizyt pielęgniarskich) i innych,

n) zapewnienie

r)

dbałośćo całoksztaft jakości żyruienia mieszkańców,

z

uwzględnieniem zaleceń

dietetycznych,

Dział Ekonom iczno-Finansowy

2.1. Do zadań Działu naleŻy w szczegÓlności:

a)

b)

prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi
przepisami izasadami,
bieŻące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej
Zgodnoścodpisu
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kosztów wykonywanych zadań

i

sprawozdawczości finansowej w sposÓb umożliwiający

term inowe przekazyw anie rzeteln ych inform acj i ekonom icznych,

c)

i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie Domu
oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych i ochrony wartościpienięŻnych,
dokonywani e analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu
terminowe

d)
e)
0
g)

odpowiedzialnośćza sporządzanie, przyjmowanie, przechowyłanie i zabezpieczanie
dokumentów księgowych,

prowadzenie dokumentacji księgowej

do

rachunku środków specjalnych, zFŚS

sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi
i inwestycji,

h)

przepisami,

prowadzenie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej z ZUS, Urzędem Skarbowym
ipracownikami,
przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych i innych świadczeń oraz operacji
gospodarczych i fi nansowych.
Dział Adm inistracyj no-Gospodarczy
3.1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
a) zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie:

i)
j)

-

b)
c)
d)

e)
f)

s)

h)

i)

-

właściwychwarunków mieszkaniowych (ciepło, woda, pranie),
zakup mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu przedmiotów osobistego
uŹytku,

wyzyłrrienia przygotow}^,vanego zgodnie z obowiązĄącymi zasadami higienicznosanitarnymi,
bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń sanitarno-higienicznych,
koordynowanie prac związanych z zaopalrzeniem Domu oraz prowadzenie prawidłowej
gospodarki magazynowej (żywność,odzież, materiały techniczne i biurowe, środkiczystości

iinne),

utrzymanie pomieszczeń oraz otoczenia w nalezytej czystości i porządku'
prowadzenie prac zleconych i dokumentacj i technicznej Domu,
dokonyvanie cyklicznych przeglądów stanu technicznego budynków i pomieszczeń oraz
podejmowanie przedsięwzięó mających na celu poprawę ich funkcjonowania (konserwacja,
malowanie),
podejmowanie działań mających na celu właściwezabezpieczenie mienia znajdującego się
w Domu,
zapewnienie wszystkim pracownikom Domu bezpiecznych i higienicznych warunków prący
ustalanie harmonogramu uŻytkowania samochodu służbowego We wspołpracy
z kierownikami innych działów
dbałoŚć o własnośćDomu i osobistą własnośćmieszkańców
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1.

Pracownik socjalny _ stanowisko samodzielne podległe bezpośrednio dyrektorowi Domu'
'1

.1

.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególnoŚci:

a)
b)

c)
d)
e)

praca socjalna na rzecz mieszkańcóW

pomoc mieszkańcom w załatwianiu wszelkich spraw osobistych, W tym przyjmowanie
i załatwianie skarg i wniosków,
załatwianie spraw związanych z pzyięciem nowych mieszkańców - pomoc w adaptacji do

warunków Domu,
prowadzenie akt osobowych oraz ksiązki meldunkowej mieszkańców,

przekazywanie danych dotyczących odpłatnościza pobyt
Finansowego,

i
g) wspołpraca z

0

inicjowanie

i

rekreacyjnej,

do Działu Ekonomiczno-

podejmowanie działań służącychrozwojowi działalnościkulturalnej
organizaĄami społecznymi, środowiskiem lokalnym, ośrodkiem Pomocy

Społecznej, Sądem, Radą Mieszkańców itp.'
h) ścisławspołpraca z innymi pracownikami celem stwozenia mieszkańcom maksymalnego
komfortu psycho-fizycznego ( indywidualne plany wsparcia)
Samodzietny referent ds. kadr - stanowisko samodzie|ne podległe bezpośrednio dyrektorowi Domu.
2'1' Do zadań samodzielnego referenta ds' kadr naleŻy w szczegÓlności:
a) prowadzenie spraw formalno_prawnych zltiązanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika,

b)

prowadzenie
pracowników,

na bieŻąco akt

osobowych, stanu zatrudnienia

i Ęestru wszystkich

lsOcJncśc odpłsu z orygrnołem
stuJterdacm

Gliwłce, .,,,,ł^ł,"9$."" eo.ill.",.

,,;.t'::;::"':,,,

c)

spolządzanie harmonogramÓW pracy personelu, list obecności oraz prowadzenie czynności
kancelaryj nych i sprawozdawczości.

2.2'Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zobowiązani są do odpowiedzialności
i samokontroliw zakresie powierzonych im obowiązków oraz współpracy z kierownikamidziałów
w zakresie prawidłowego funkcjonowania Domu.

s12
'1.

Wykonywanie zadań wynikających
wszystkich pracowników.

2.

1.

Zakres

i

z

powyższej struktury

i

regulaminu organizacyjnego obowiązuje

sposób wykonywania powierzonych im obowiązkÓw określająszczegółowe zakresy czynnoŚci.

Rozdział V
Prawa i obowiązki Mieszkańca
Prawa i obowiązki mieszkańca Domu zawiera "Kańa Praw i obowiązkÓw Mieszkańca Domu Pomocy
Społecznej oPoKA w Gliwicach'' przyjęta przez Radę MieszkańcÓw oraz zatwierdzona przez Dyrektora
Domu.

2.
3.

W Domu działa Samoząd Mieszkańców, ktÓrego obieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców.
Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców i pańnerem Dyrektora Domu w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców.

Rozdział Vl
Postanowienia końcowe

s13
1.

1

Zmiany i uzupełnienia postanowień Regulaminu organizacyjnego dokonyłane są w trybie i na zasadach
właściwychdla jego ustalania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Gliwice w drodze
zarządzenia.
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