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Regulamin Organizacyj ny
Domu Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku
Rozdzial

I

Postanowienia og6lne

$1.
Regulamin organizacylny Domu okre6la strukturg organizacyjn4 i og6lny zakres
zadah Domu Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, zwanego dalej ,,Domem".

1.

2.

3.

4.

$2.

Siedzib4 Domu jest: Kock, adres: 20-150 Kock, ul. T. KoSciuszki 1.
Dom przeznaczony jest dla 80 kobiet i mE1czyzn w podeszlym wieku, przewlekle
somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych.
Dom jest bud2etow4 jednostk4 organizacyjnE pomocy spolecznej prowadzonq przez
Powiat Lubartowski.
Dom przyjmuje mieszkafrc6w na podstawie decyzji administracyjnych o umieszczeniu
w Domu, wydanych przez Starostg Lubartowskiego lub osoby dzialaj4cej z jego
upowa2nienia.

Rozdzial2.
Organizacja pracy Domu

1.
2.
3.
4.

$3.

CzynnoSci z zak,rest prawa pracy w imieniu pracodawcy wykonuje Dyrektor Domu
zatrudniany i zwalniany przezZarz4d Powiatu w Lubartowie.
Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidlow4 dzialalno66 jednostki oraz za organizacjq
i poziom uslug narzecz mieszkaric6w.
Dyrektor kieruje Domem przy pomocy ZastEpcy dyrektora, Gl6wnego Ksiggowego
i Kierownik6w Dzial6w.
Zastgpcg dyrektora zatrudnia i zwalnia dyrektor Domu.

1. Strukturg

$4.

organizacyjn4

Domu tworz4 nastgpuj4ce kom6rki

(dzialy i samodzielne stanowiska pracy):
1) dyrektor Domu, u2ywaj4c symbolu,,D" do znakowania pism i akt;

organizacyjne

2) ZastEpca dyrektora

2.

Domu, u?ywajqc symbolu ,,2-D" do znakowania pism i akt;

3) DzialAdministracyjny, u2ywajqc symbolu,,A";
4) D zial Terapeutyczno- Opieku hczy, u?ywaj 4c symbo lu,,TO",
5) stanowisko Gl6wnego Ksiggowego, u?ywajqc symbolu,,K".

Schemat organizacyjny Domu w ukladzie i iloSci etat6w w poszczeg6lnych
kom6rkach organizacyjnych stano wi zal4cznik do niniej szego regulaminu.
Rozdzial3.
Zailania Domu

1.
2.

ss.

Dom zapewnia mieszkaricom calodobow4 opiekg orz zaspokaja potrzeby byowe,
spoleczne, kulturalne, religijne i edukacyjne zgodnie z obowiqzujqcym standardem.
Zakres uslug Swiadczonych przez Dom jest ustalony z uwzglEdnieniem potrzeb
i mozliwo6ci psychofrzycznych mieszkaric6w, przy zachowaniu zasad wolnoSci,
godno5ci i poczucia bezpieczefstwa.

3. Dom umozliwia mieszkaticom korzystanie ze
4.

Swiadczeri

leczniczych \,

i rehabilitacyj nych, przysluguj 4cych im z tynilu ubezpieczenia zdrowotnego.
Dom moze r6wnie2 Swiadczy6 uslugi opiekuricze, specjalistyczne uslugi terapeutyczne
i rehabilitacyjne dla os6b w nim niezamieszkalych, na zasadach ustalonych przez
wlaSciwy organ.

R:ozdzia,l4.

Zadania i kompetencj e kom6 rek o rganiza cyj nych.

1.

$6
Do wyl4cznej kompetencji Dyrektora Domu nale?y:
1) kierowanie dzialalnoSci4 Domu;
2) reprezentowanie Domu na zevtn4trz;
3) podejmowanie decyzji w sprawach osobowych i szkoleniowych;
4) decydowanie o zadaniach i organizacji wewnEtrznej kom6rek Domu;

5) podpisywanie korespondencji do organ6w administracji paristwowej v

i

2.
3.

1.

samorz4dowej oraz ich jednostek organizacyjnych, a takae innych pism
wymagajqcych zgody Dyrektora Domu,
6) wprowadzanie do stosowania dokument6w reguluj4cych dzialalnoS6 Domu,
tj. regulamin6w, instrukcji, procedur i zarzqdzeh wewngtrznych;
7) podpisywanie dokument6w bankowych i sprawozdari.
Podczas nieobecnoSci Dyrektora Domu jego obowi4zki petni Zastgpca Dyrektora lub
inna osoba W znaczona z upow alnienia dyrektora.
Dyrektorowi Domu podlegaj4 bezpoSrednio: Zastgpca Dyrektora, Gl6wny Ksiggowy,
Kierownik Dzialu Administracyjnego/Specjalista ds. kadr i plac, Inspektor Ochrony
Danych.

s7

ZastEpca Dyrektora w ramach pelnienia zastgpstwa za Dyrektora jest upowazniony do
podpi sywani a korespondencj i i dokument 6w z wylqczeniem :

l)

korespondencji do organ6w administracji rz4dowej i samorz4dowej;

dotycz4cych odbioru inwestycji, remont6w faktur i przelew6w
bankowych za wykonanie tych rob6t oraz zakup6w inwestycyjnych;
3) dokument6w nawiEzuj4cych i rozwiryujqcych umowy o pracA z pracownikami
Domu z wyj4tkiem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 52 $ 1. Kodeksu Pracy;
4) akt6w o charakterze normatywnym, tj. regulamin6w, instrukcji, procedur
r zar z4dzeh wewngtrznych re guluj 4cych dzialalno 56 Domu;
5) sprawo zdah z realizacji zalecefi pokontrolnych.
Zastgpcy dyrektora Domu podlega bezpoSrednio kierownik dzialu opiekuriczo-

2) dokument6w

2.

terapeutycznego.

3.

Zastgpca dyrektora Domu

pelni r6wnieZ funkcjg przewodnicz4cego

Zespolu

Terapeutyczno-Opiekuficzego, powolaneg o przez dyrektora Domu.

$8
Do podstawolvych zadan Gl6wnego Ksiggowego Domu nale?y:

1) prowadzenie rachunkowoSci i
z obowi4zuj4cymi przepisami

gospodarki finansowej Domu zgodnie

i zasadami;

2) wykonywanie dyspozycji Srodkami pienigZnymi;
3) dokonywanie wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych

i finansowych

z planem finansowym;

4) dokonywanie wstgpnej kontroli kompletnoSci i rzetelnoSci dokument6w
dotycz4cych operacji gospodarczych i finansowych:
5) analizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych bqd4cych w dyspozycji
jednostki;
6) terminowe sporz4dzanie sprawozdawczoSci;
7) skladanie zapotrzebowari miesigcznych na Srodki pienigzne do Dzialu finansowoksiggowego Starostwa w Lubartowie;
S) terminowe odprowadzanie dochod6w do Starostwa Powiatu w Lubartowie;
9) opracowywanie projekt6w plan6w finansowych;
10) analizowanie i kontrolowanie wykonania budZetu Domu;
ll)rzetelne sporzEdzanie sprawozdari okresolvych z wykonania bud2etu oraz innych
obowi4zuj 4cych sprawozdari fi nansowych;
I ) sporz4dzanie plan6w inwentar y zacy jny ch maj 4tku Domu;
I 3) rczliczani e i nwentaryzacj i skladni k6w maj 4tko wy ch D omu
2

;

14)kontrolowanie przsstrzegania instrukcji obiegu dokument6w finansowoksiggowy ch ora) instrukcji maj4cych zwiapek z gospodarowaniem mieniem
i finansami Domu;
15) sprawowanie kontroli wewngtrznej zgodnie z instrukcj4 zakladow4;
l6joisluga finansowa mieszkaric6w/depozyty pienigZne i odplatnoS6 za pobyt w DPS'
$e

1. Do podstawowych zadafDziafuAdministracyjnego nale?y:
l) prowadzenie kasy, spraw kancelaryjnych i skladnicy akt;

2) prowadzenie archiwrzacjidanych komputerowych i dokumentacji pracy Domu;
3) przygotowywanie dokumentacj i zwqzanej z zawieraniem i rozwi4zywaniem

4)

um6w o pracg, zmian4wynagrodzeri i stanowisk pracy;
naliczanie wynagrodzefi wynikaj qcych ze stosunku pracy
wynagrodzeri;

i

pochodnych od

5) piowadrenie ewidencji i akt osobowych pracownik6w, wydawanie
zalwiadczef o zatrudnieniu, prowadzenie kartoteki urlop6w wypoczynkowych
i czasowej niezdolnoSci do PracY;

6) opracowywanie spraw ozdaf doty cz4cy ch zatrudnienia;
7) przygotowywanie wniosk6w w sprawie nadawania odznaczen, nagr6d, kar oraz
wniosk6w w sprawie przejScia na emeryturg lub rentg inwalidzk4;
8) prowadzenie spraw socjalnych pracownik6w;
9) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik6w;
I 0) kontrol a przestrzegania regul aminu pracy przez pracownik6w Domu ;
I l) kontrola pracownik6w przebywaj4cych na zwolnieniach lekarskich;
12) ochrona informacji niejawnych zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami;
13) prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poz;

o nale?yty stan techniczny obiekt6w i urz4dzefi Domu zgodnie
zprzepisarrri budowlanymi, bhp i p.poZ;
1 5) planowanie i rozliczanie remont6w;
16) prowadzenie spraw zwi4zanych z zamowieniami publicznymi na dostawg towar6w
i uslug orazw zakresie inwestycji;
l7)zaopatrzenie Domu w arfykuly biurowe, Srodki do utrzymania higieny i czysto6ci,
artykuly techniczne, odzieL i obuwie robocze i profilaktyczne, prasg oraz inne
wyposiLzenie Domu;
l8)zaopatrzenie i rozliczanie medi6w, migdzy innymi: odpad6w, energii, wody,
5ciek6w, co, uslugi telekomunikacyjne;
l9)prawidlowe zabezpieczenie i wykorzystywanie mienia Domu, znakowanie
przedmiot6w wyposaZenia i sprzgtu podlegaj4cego ewidencji wartoSciowej
i wartoSciowo-iloSciowej, naprawa uszkodzonego sprzgtu oraz wnioskowanie
i organizacjaprzekazania sprzgtu do kasacji;
20)prowadzenie ewidencji skladnik6w maj4tkowych Domu w ukladzie iloSciowowarto5ciowym i ilo6ciowym;
2 I ) prowadzenie gospodarki paliwowo-transportowej ;
22)utrzymanie czystoSci i porzEdku w pomieszczeniach biurowych i og6lnego
przeznaczenia oraz na terenie otaczaj1cym Dom;
23) pielggnacja zieleni na terenie Domu;
Z4)prowadzenie pralni na potrzeby Domu;
25) prowadzenie gospodarki Zywieniowej ;
26\zabezpieczenie potrzeb 2ywieniowych mieszkaf c6w oraz jakoSci Swiadczonych
uslug pralniczych, krawieckich i transportowych;
27 ) pr ow adzenie prawidlowej gospodarki magazynowej .
2. Pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw administracyjnych jest wyznaczony
do pelnienia funkcji Inspektora ochrony Danych (IoD), w tym te| zakresie
bezposrednio podlega kompetencjom dyrektora Domu. Do zadanloD nalezy:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzajqcego oraz pracownik6w
kt6rzy przetwarzaj4 dane osobowe, o obowigkach spoczywaj4cych na nich na
mocy rozporz4dzenia RoDo orM innych przepis6w unii lub paristw
czlonkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegarria RODO, innych przepis6w Unii lub paristw
czlonkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzaj4cego w dziedzinie ochrony danych osobowych, dzialania
zwiEkszajqce SwiadomoSi, szkolenia personelu uczestni czEcego w operacj ach
przetwarzania oraz powi4zane ztym audyty;
c) udzielanie na 24danie zalecen co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz
monitorowanie j ej wykonania;
d) wsp6tpraaa zorganem nadzorczym;
l4)dbaloSd

4

e) pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
zwi4zarrych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie

3.

konsultacji we wszelkich innych sprawach.
W sklad dzialu wchodzi: kierownik dzialulspecjalista ds. kadr i plac, stanowisko
do spraw administracyjnych i do spraw gospodarczych, stanowisko do spraw
administracyjnych/IOD, kierowca, konserwator, robotnik gospodarczy, szef
kuchni, kucharz, praczka i magazynier.

$10

I

.

o po d stawowy ch zadah D zial:u Terapeutyc zno - op i ekuri cze go naleiry
I ) opieka nad mieszkaricami;

D

:

2) prowadzenie dzialari obejmuj4cych naukg samoobslugi, Zycia w zbiorowoSci,
aktywizacjg i kontakty ze Srodowiskiem;
3) zapewnienie spokoju i bezpieczefstwa na terenie Domu oraz opieka w czasie
zajE(, i imprez organizowanychpoza Domem;
4) aktywizowanie mieszkaric6w i zapobieganie utracie ich samodzielnoSci;
5) dbaloSi o sprzgt i wyposazenie pomieszczeti dziennego pobyu i pokoi
mieszkaric6w;
6) sp or zqdzani e ob owi 4zuj qcej sprawozdawc zo S c i ;
7)prowadzenie raport6w z dy2tx6w opiekuriczych oraz dokumentacji z zajg(,
fizjoterapii;
8)prowadzenie okresowej oceny i weryfikacji plan6w terapii i rehabilitacji
spolecznej;
9)prowadzenie szkolefl wewngtrznychzzakresu opieki, rehabilitacji, pielggnacji;
1 0) opieka medyczno-pielg gnacyj na;
l1) umoZliwienie podopiecmym korzystania z uslug medycznych' pielggnacyjnych
i rehabilitacyjnych, przysluguj4cych im na podstawie odrqbnych przepis6w;
12)zaopatrzenie mieszkaric6w w leki i Srodki medyczne;
l3jutrzymaniu wlaSciwego stanu higieniczno-sanitarnego w pokojach mieszkalnych,
toaletach i lazienkach dla mieszkaric6w oraz innych pomieszczeniach, z kt6rych
korzystaj 4 podopieczni Domu;
14) dostoso*uni" form rehabilitacji i rodzaju wykonywanych zajEt' do

indywidualnych mozliwosci i zainteresowari mieszkaric6w;
| 5) zabezpieczenie odpowiedniej organizacj i wolne go czasu mieszkaf com,
16) dbaloSd o racjonalne i prawidlowe Zywienie,
l7) ustalenie koniecznoSci i formy rehabilitacji frzycznej,
l8)indywidualny dob6r terapii zajgciowej otaz t6hnorodnych form aktywizacji
zgodnie z mozliwoSciami i upodobaniami mieszkafica,
l9)piowadzenie rehabilitacji frzycznej dla mieszkaric6w i podopiecznych ze
Srodowiska;
20) prowad zenie dokumentacji medycznej ;
2l) prowadzenie raport6w z dyilttt6w pielggniarskich,
22) promocja i dbaloSi o naleZlty wizerunek Domu,
go
Z3)zalatwianie spraw zwiqzartych z ptzyjEciem mieszkarica do domu' otoczenie
szczegolnatrosk4 w pocz4tkowym okresie pobyu
24) prowidzenie akt orobo*yth milszkaric6w i innej obowi*zuj4cej dokumentacji;
pobyt
ZSjobstuga finansowa mieszkaric6w/depozyty pienigzne i odplatnofil za
w DPS,
26)wsp6lpraca i kontakty ztodzinami mieszkanc6w i podopiecznychze Srodowiska
korzystaj4cYch z uslug Domu;

27) wsp6lp raca z plac6wkami kulturalnymi, sportowymi
podno szenia atrakcyj noS ci r6znorodnych form terapi i ;

28)prezentacjaprac

i

i

rekreacyjnymi

w

celu

dokonari artystycznych podopiecznych w Srodowisku oraz na

pr ze gl4dach artystyc znych ;
29) prowadzenie dokumentacj i z zajgt terapeutycznych;

30) prowadzenie kroniki i strony internetowej Domu;
3 I ) opieka psycho I o gi czna nad mieszkaricami Domu;
32) sporz1dzanie dokumentacji psychologi cznej;
33)udzial w opracowywaniu i realizacji indywidualnych plan6w wsparcia;
3

4) or ganizowanie impr ez oko I iczno Sciowych

35)zapewnienie warunk6w godnego umierania i sprawienie mieszkaricowi pogrzebu
zgodnie z v,ry znaniem zmarle go ;
36) wsp6ludzia\ we wszystkich dzialaniach pozostalych dzial6w Domu maj4cych na
celu zapewnienie mieszkaricom odpowiedniego poziomu Swiadczonych uslug;
37)sprawowanie poslugi religijnej dla mieszkaric6w i podopiecznych Domu

w szczeg6lno6ci:
- odprawianie mszy Sw.;
- sprawowanie spowiedzi Swigtej dla mieszkaric6w zgodnie z ich wol4;
- odprawianie nabozet'rstw okolicznoSciowych;
- wykonywanie innych poslug religijnych, zgodnie z wo14 mieszkaric6w lub ich
opiekun6w i rodzin;
- dbato5d o wyposaZenie i wystr6j kaplicy Domu.
2. Uslugi medyczne: diagnozowanie i leczenie oraz profilaktykg zdrowotn4 Swiadczy
lekarz rodzinny oraz lekarze specj aliSci.
3. W sklad dzialuterapeutyczno-opiekuriczego wchodz4: kierownik dzialu,pielggniarka
koordynator, pracownicy socjalni, pielggniarki, opiekunowie, fizjoterapeuta,
masazysta, instruktorzy terapii zajgciowej, psycholog, pokojowe/pokojowi, dietetyk,
kapelan.
Wszystkie dzialy
i wsp6ldzialania.

i
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stanowiska pracy zobowi1zane

s4 do Scislej

wsp6lpracy

Rozdzial5.

,

Nadz6r i kontrola

1.

2.

3.

s12
OdpowiedzialnoSd zanadz6r i kontrolg ponosz4:
1) Dyrektor Domu;
2) Zastgpcadyrektora;
3) Gt6wny ksiggowy;
4) Kierownicy dzialow.
W ramach tych funkcji odpowiadaj4za
1) zabezpieczenie mienia Domu;
2) caloksztah powierzonych im dzialalnoSci;
3) prawidlowe opracowywanie i realizowanie plan6w objgtych dzialalnoSciE;
4) wykonywanie zadafi okreSlonych zakresem obowi4zk6w.
Pracownik prowadz4cy kasg ponosi odpowiedzialnoSi za calo{t przyjgtych przez
niego wartoSci, odpowiedzialny jest za wlaSciwe przechowywanie got6wki i innych
6

4.

wartoSciowych walor6w.
Pracownik prowadz4cy magazynponosi materialn4 odpowiedzialno3i zamaterialy
oraz wlaSciwe ich przechowywanie i rozliczanie.

Rozdzial6.
Postanowienia koricowe

1.

2.

s13
Pracownicy Domu powinni:
l) postgpowa6 zgodnie zzasadani praworz4dnoSci i etyk4 zawodow4 zgodnie
z obowipuj4cym w jednostce kodeksem etyki pracownik6w samorz4dowych;
2) kierowai sig dobrem mieszkaric6w i traktowa6 ich podmiotowo, zgodnie
z prawami czlowieka;
3) dba6 o dobry wizerunek Domu;
4) tworzyc dobr4 atmosferE w pracy i dba6 o prawidlowe stosunki migdzyludzkie;
5) przestrzega6 dyscypliny pracy;
6) przestrzega6 informacji niejawnych;
7) obowi4zkowo nosi6 przydzielonq odzie? ochronn4 i profilaktyczn4.
Status prawny pracownik6w samorz4dolvych zatrudnionych w Domu Pomocy
Spolecznej im. Ivt. Rataja w Kocku okresla ustawa o pracownikach samorz4dowych.

s14

Wszyscy pracownicy Domu wykonuj4 swoje obowiqzki na podstawie szczegolowych
zakris6w czynnoSci, odpowiedzialno6ci i praw, opracowanych przez bezpoSrednich
przelo2onych i zatwierdzonych przez dyrektora Domu.

sls
Porzqdek wewngtrzny Domu, uprawnienia
pracy i wynagradzaria.

Regulamin organizacyjny
w Lubartowie.

i

i

obowi4zki pracownik6w okresla regulamin

$16
wszelkie zmiany do niego przyjmuje Zarzqd Powiatu

s17

Regulamin organizacyjny Domu PomoCy Spolecznej im. M. Rataja w Kocku wchodzi
w zycie z dniem podjgcia uchwaly przezZarz4dPowiatu w Lubartowie.

ZAPZ,^D POWhTU
w Lubartowie
21{00

Lubartdw, ut. Stowackiego 8

tei.8l

855 28 65

)

)

Zal1czntk
do Regulaminu Organizacyjnego
DPS im. M. Rataja w Kocku

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Spolecznej
im. Macieja Rataja w Kocku

zAST4PCA
DYREKTORA
DZI

Gl6wny Ksiggowy
(1)

AN-

ADM IN ISTRACYJNY
(16)

DZIANTERAPEUTYCZNO -O P I E KLIN CZY

kierownik dziahr/specjalista do spraw
kadr i plac
stanowisko wieloosobowe-pracownik ds.

(40,66)
kierownik dzialu
pielggniarka koordynator
stanowisko wieloosobowe-pracownik socj alny

stanowisko ds. administrac

kierowca-zaopatrzeniowiec

stanowisko wieloosobowe-opiekun

stanowisko wieloosobow e- praczka
stanowisko wieloosobowe-konserwator
robotnik gospodarczy

psycholog

magazynier

stanowisko wieloosobowe-instruktor terapii
zajgciowej

szefkuchni

stanowisko wieloosobowe-piel ggniarka

stanowisko wieloosobowe-kucharz

kapelan
fizjoterapeuta
masazysta

dietetyk
stanowisko wieloosobowe-pokoj owa/y

ZARZAD POWTATU
w Lubartowie
21-100 Lubaftdw, ul, Slowackiego 8
tei. B I 855 28 65

