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Rozdzial I. Postanowienia ogólne

§1. DomPomocySpolecznej w Lisówkach zwany dalej Domem zostal powolanyw dniu 30 czerwca 1997r
na podstawie Zarzadzenia nr 40/97 Wojewody Poznanskiego

§2. Dom oprócz aktu wymienionegow § 1 dziala w szczególnosci na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.),
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 ze zm),
3) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 ze zm),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.),
5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),
6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101poz. 926),
7) rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 wrzesnia 2000r. w sprawie domów
pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929).

§3. Dom moze uzywac skrótu nazwy DPS w Lisówkach.

§4. Siedziba Domu znajduje sie przy ul. Lesne Zacisze 2 w miejscowosci Lisówki polozonej w gminie
Dopiewo,powiecie poznanskim, województwie wielkopolskim.

§5. Domjest samodzielnajednostkaorganizacyjnapowiatu poznanskiego i dziala na prawach jednostki
budzetowej. Starosta powiatu poznanskiego przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie sprawuje nadzór nad dzialalnoscia Domu.

§6. Dom moze tworzyc gospodarstwo pomocnicze.

§7. Na terenie Domumoga dzialac stowarzyszenia i fundacje.

§8. Ilekroc w Regulaminie Organizacyjnym Domumowa jest o:
1) RegulDminie - nalezy przez to rozumiec Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Spolecznej w

Lisówkach

2) Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Domu

3) pracowniku- nalezy przez to rozumiec osobe z która zostala zawarta umowa o prace, w której po
stronie pracodawcywystepuje Domreprezentowanyprzez Dyrektora.

4) Pionie - nalezy przez to rozumiec komórkiorganizacyjnepodporzadkowane kierownikompionów
organizacyjnych

5) kierowniku pionu - nalezy przez to rozumiec Dyrektora, z-ce dyrektora ds. administracyjnych,
marketingu i promocji, glównego ksiegowego i kierownika dzialu pielegnacyjno-terapeutycznego

6) komórce orgDnizDcyjnej - nalezy przez to rozumiec dzial, zespól, jako wyodrebniona w schemacie
organizacyjnym Domugrupe pracowników wykonujacych okreslone zadania.

7) sDmodzielnym stDnowisku prtlcy - nalezy przez to rozumiec stanowisko pracy wyodrebnione w
schemacie organizacyjnym Domu.

8) stDnowisku prtlcy - nalezy przez to rozumiec wyodrebniony technicznie i organizacyjnie
zespól czynnosci wyznaczonych dla pracownika.

9) zDkresie czynnosci - nalezy przez to rozumiec ustalony i przypisany danemu stanowisku pracy
obszar uprawnien, obowiazków i odpowiedzialnosci ukierunkowanych na realizowanie zakresu dzialan
ustanowionych dla danego pionu, stanowiacy jednoczesnie integralna czesc umowy o
prace.

10) mieszkDncu - nalezy przez to rozumiec osobe przewlekle somatycznie chorq, której
dobrowolny pobyt staly czy tez czasowy w Domu odbywa sie na podstawie decyzji
administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum PomocyRodzinie
Powiatu Poznanskiego.

11) RDdzie MieszkDnców - nalezy przez to rozumiec Rade Mieszkanców reprezentujaca interesy
mieszkanców w stosunkudo Domu.
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12)Zal'zqdzie Powiatu- nalezy przez to rozumiec Zarzad Powiatu Poznanskiego,
13) Dyrektol'ze PCPR - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie Powiatu Poznanskiego,

59. Regulaminokresla podstawy organizacji Domu. Pozostale wewnetrzne dokumenty uzupelniajace
organizacje Domuto:

1) Regulamin pracy.
2) Regulamin wynagradzania.
3) Regulamin kontroli wewnetrznej.
4) Regulamin zamówien publicznych
5) Instrukcja obiegu dokumentów.
6) Instrukcja kancelaryjna.
7) Instrukcja wydawania wewnetrznych aktów normatywnych.
8) Instrukcja dotyczaca pieczeci i pieczatek.
9) Instrukcja ochrony danych osobowych.
10) Instrukcja nadzoru nad danymi komputerowymi.
11)Instrukcja archiwizacji.
12) Procedury postepowania obowiazujace w Domu wobec mieszkanców
(ogólne i dotyczace mieszkanców).

Rozdzial II. Przedmiot dzialania Domu

510. Domjest przeznaczonydla osóbprzewleklesomatyczniechorych.

511. Dompracuje w systemie ciqglym zapewniajacym wszechstronnq. kwalifikowana opieke w ciagu
calego roku.

512.Przedmiotem dzialania Domu jest zapewnienie mieszkancom calodobowej opieki oraz zaspokajanie
ich niezbednych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, spolecznych i religijnych na poziomie
obowiazujacego standardu.

513.Przedmiot dzialania okreslony w §12 realizowany jest poprzez stworzenie mieszkancom: warunków

bezpiecznego i godnego zycia, intymnosci, niezaleznosci, umozliwienie im rozwoju osobowosci oraz
samodzielnosci uwzgledniajac indywidualne mozliwosci psychofizyczne.

Rozdzial nI. Zasady pobYtu mieszkancaw Domu.

514. Mieszkaniec ma prawo do:
1) poszanowania swojej integralnosci fizycznej i psychicznej,
2) wolnosci i bezpieczenstwa,
3) wolnosci mysli, sumienia i wyznania,
4) poszanowania swojego zycia prywatnego i komunikowania sie.

Osoby niepelnosprawnemaja prawo do korzystania ze srodków majacych zapewnic im niezaleznosc i
integracje spolecznq,
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§15. Zasady pobytu mieszkanca w Domu.
1. Przyjecie mieszkanca do Domu odbywa sie na podstawie decyzji administracyjnej o

umieszczeniu w DPS wydanej z upowaznienia Starosty Powiatu przez Dyrektora PCPR.
2. Pobyt mieszkanca w Domu odbywa sie na zasadzie dobrowolnosci, co objawia sie koniecznosciCl

wyrazenia w formie pisemnej zgody na ten pobyt, jak równiez zachowania tej formy przy
rezygnacji z tego pobytu.

3. Zasady ponoszenia kosztów pobytu mieszkanca w Domu regulowane sClodpowiednimi przepisami
prawa dOtyczClcymipomocy spolecznej i dochodów jednostek samorzClduterytorialnego.

4. Dom zapewnia warunki dla rozwoju samorzCldnosci mieszkanców miedzy innymi przez Rade
Mieszkanców.

5. Rada Mieszkanców jest wybierana w drodze demokratycznych wyborów, z których kazdorazowo
sporzCldzany jest protokól. Ustalony sklad Rady Mieszkanców podawany jest do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie go na tablicy ogloszen znajdujClcej sie w Domu.

6. Kadencja Rady Mieszkanców trwa 1 rok. Zakres dzialania Rady mieszkanców dotyczy:
1) inspirowania dzialan zmierzajClcych do integracji mieszkanców Domu ze srodowiskiem,
2) inicjowania rozwiClzan w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkanców Domu,

obejmujClcych sprawy bytowe opiekuncze i wspomagajClce.
3) wspóldzialania na rzecz przestrzegania zasad wspólzycia spolecznego.

7. W stosunku do mieszkanca stwarzajClcego sytuacje zagrozenia dla zdrowia i zycia swojego,
mieszkanców i pracowników obowiQ7ujClprocedury przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.

§16. Organizacja pobytu mieszkanca w Domu w zakresie: spraw bytowych, opiekunczych i
wspomagajClcychobejmuje:

1) ochrone danych osobowych w mysl obowiClzujClcychprzepisów prawa,
2) wolnosc wypowiedzi obejmujClcClwolnoscposiadania PoglCldóworaz otrzymywania informacji,
3) uczestniczenie w pracach Rady Mieszkanców wylonionej w demokratycznych wyborach,
4) wladanie, uzywanie, dysponowanie i przekazywanie w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z

prawem,
5) uczestniczenie w zyciu spolecznym i kulturalnym Domu,
6) ochrone i opieke,
7) higieniczne, bezpieczne i godne warunki zycia,
8) dostep do opieki medycznej i korzystanie z leczenia na warunkach ustalonych przepisami prawa

i praktyce w ramach zespolu lekarza rodzinnego,
9) korzystanie z uslug swiadczonych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
10) rezygnacje z pobytu w domu z wyjCltkiem osób ubezwlasnowolnionych lub umieszczanych decyzjCl

SClduOpiekunczego,

11) urlopowanie w wymiarze okreslonym przepisami po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora.
Wniosek nalezy skladac w formie pisemnej 3 dni przed zamierzonym terminem opuszczeniem
Domu,

12) zglaszanie skarg i wniosków

13) spozywanie posilków w jadalni Domu lub, ze wskazan specjalistycznych w pokoju mieszkalnym, w
godzinach:

Sniadania 8-10
Obiad 13-15

Kolacja 18-20
14) przechowywanie srodków pienieznych i przedmiotów wartosciowych w depozytach,
15) dostep przez calCldobe do podstawowych produktów zywnosciowych oraz napoi,
16) zapoznanie sie i przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie organizacyjnym Domu i

przepisach prawnych,
17) korzystanie z uslug rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
18) zaspakajanie potrzeb religijnych,
19) korzystanie z biblioteki i prasy codziennej,
20) regularny kontakt z dyrektorem Domu,
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21) utrzymywanie kontaktu z rodzina i srodowiskiem,
22) terminowe regulowanie naleznosci za pobyt w domu w kwocie zgodnej z decyzja ustalajaca

oplate oraz innych zobowiazan finansowych,
23) przestrzeganie norm i zasad wspólzycia spolecznego,
24) bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz przestrzeganie zasad

dotyczacych przepisów przeciwpozarowych,
25) przestrzeganie ciszy nocnej, obowiazujacej od godz. 22.00 do 6.00; cisza nocna zobowiq;zuje

m.in. do sciszenia odbiornika radiowego, telewizyjnego,
26)poszanowanie i dbanie o wyposazenie pokoi jak i innego mienia stanowiacego wlasnosc Domu,
27) nie korzystanie w pokojach z urzadzen mogacych spowodowac pozar (np. grzalki, kuchenki),
28) palenie wyrobów tytoniowych tylko w miejscach wyznaczonych na terenie Domu,
29) udostepnienie niezbednych informacji koniecznych do sprawowania opieki, leczenia oraz procesu

terapii i rehabilitacji,
30) umozliwienie kontroli pokoi i rzeczy osobistych w zakresie sanitarno-epidemiologicznym i

przeciwpozarowym,
31) nie stwarzanie sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osób przebywajacych na terenie Domu,
32) nie zaklócanie spokoju, przez przebywanie osób w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu poza

swoim pokojem,
33) umozliwienie wykonania obowiazków sluzbowych pracownikom,
34) poszanowanie godnosci osobistej wspólmieszkanców, pracowników i innych osób,
35) wspólprace z zespolem specjalistów przy realizacji indywidualnych planówpracy terapeutyczno-

rehabi litacyjnej.

§17. Pisemne potwierdzenie zapoznania sie z trescia Regulaminu przechowywane jest w aktach
personalnych mieszkanca.

Rozdzial IV. Infrastruktura Domu

§18. 1. W sklad infrastruktury Domuwchodzanastepujace budynki:

1) pensjonat mieszkanców,
2) budynek socjalny,
3) kaplica,
4) sala wielofunkcyjna,
5) budynek fizykoterapii i administracji,
6) kotlownia,
7) portiernia,
8) garaze,
9) oczyszczalnia scieków,
10) trafostacja.

2. W budynkachwymienionychwust.1 znajduja sie:

1) pokoje jedno i wieloosobowe z wyposazeniem,
2) lazienki z toaletami, umywalkami,prysznice - 1 wezel przeznaczony na dwa pokoje,
3) gabinety lekarskie,
4) gabinety kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii,
5) sala do imprez kulturalno-artystycznych,
6) pokoje terapii zajeciowej,
7) basen rehabilitacyjny,
8) sala gimnastyczna,
9) lazienki ogólnodostepne w osobnych pomieszczeniach,
10) pokoje dzienne,
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11) aneksy kuchenne,

12) dyzurki pielegniarskie.

Rozdzial V.
dzialania.

Schemat organizacyjny wraz z Kartami zakresów

§19. Szczególowy podzial zadan poszczególnych pionów okreslaja Karty zakresów dzialania. Podzial ten
polega na delegowaniu przez Dyrektora zadan wraz z niezbednymi do ich realizacji uprawnieniami na
nizsze szczeble organizacyjne Domu.

§20. Podzial zadan dokonywany jest w sposób:
a) wykluczajacy dublowanie sie kompetencji lub powstawania obszarów dzialalnosci bez okreslenia
odpowiedzialnych za nie pracowników,

b) zapewniajacy sprawne funkcjonowanie Domu przy minimalizacji kosztów utrzymania komórek
organizacyjnych pionów.

§21. Dyrektor kieruje caloksztaltem spraw Domu, ustanawia wewnetrzne akty normatywne, inicjuje
kierunki rozwoju Domu,dba o wlasciwe wykorzystanie przyznanych srodków finansowych, zaspakajanie
potrzeb socjalnych, bytowych i spolecznych pracowników i mieszkanców Domu, prawidlowe
ksztaltowanie stosunków miedzyludzkich, ochrone srodowiska, dyscypline, lad i porzadek. Dyrektora
zatrudnia i zwalnia ZarzQ.d Powiatu po zasiegnieciu opinii Dyrektora PCPR.Dyrektorowi bezposrednio
podlegaja z-ca dyrektora ds. administracyjnych, marketingu i promocji, glówny ksiegowy i kierownik
dzialu pielegnacyjno-terapeutycznego oraz jako kierownikowi pionu samodzielne stanowisko pracy ds.
obslugi sekretariatu i spraw pracowniczych.

§22. Kierownikompionów podlegaja bezposrednio nastepujace komórki organizacyjne:

1. z-cy dyrektora ds. administracyjnych. marketingu i promocji:

1/ dzial administracyjno-gospodarczy
2/ zespolyi samodzielnestanowiskapracy ds. logistyki

2. glównemu ksiegowemu:

1/ dzial ksiegowosci

3. kierownikowidzialu pielegnacyjno-terapeutycznego

1/ dzial pielegnacyjno-terapeutyczny

§23. Kierunki, formy i metody w zakresie organizacji pracy Domu oraz indywidualnej pracy
z mieszkancem ustala i zatwierdza Dyrektor

§24. Decyzje personalne dotyczace obsady stanowisk kierowników pionów i innych stanowisk
kierowniczych podejmuje Dyrektor. Kierownicypionów nadzoruja dzialalnosc - okreslona zgodnie
z zasada ustalona w § 23 Domu- w kierowanych przez siebie pionach oraz ponosza odpowiedzialnosc za
prawidlowe ich funkcjonowanie.

§25. Pozycje w strukturze organizacyjnej Domudanegopracownika okresla jego zakres czynnosci.

§26. Szczególowa strukture organizacyjna Domuzawiera schemat organizacyjny ogólny oraz schematy
organizacyjnekierownikówpionówstanowiacezalacznikiod nr 1 do 8 do niniejszego Regulaminu.
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§27. Karty zakresu dzialania Domu zawieraja zakresy dzialania, jakie przypisane SCtposzczególnym
pionom.

§28. Realizacja zakresów dzialania, o których mowa w § 27 nastepuje poprzez podporzCtdkowanie
konkretnych zadan poszczególnym stanowiskom pracy wystepujCtcych w poszczególnych komórkach
organizacyjnych umiejscowionych w pionach, w formie ich ustanowienia w zakresach czynnosci.

§29. Dyrektor ze wzgledu na potrzeby Domumoze doraznie zlecic odpowiednimpionom czy tez
komórkomorganizacyjnymlub samodzielnymstanowiskompracy wykonaniezadan nie nalezCtcychdo ich
zakresu dzialania.

Rozdzial VI. Postanowienia koncowe

§30.Kierownicy pionów oraz kierownik dzialu administracyjno-gospodarczego otrzymujCt oryginaly
Regulaminu za pisemnym potwierdzeniem i zostajCtzobowiCtzanido zapoznania z jego tresciCtpodleglych
sobie pracowników.

§31. Traci moc Regulamin organizacyjny zatwierdzony UchwalCtnr 180/2003 ZarzCtdu Powiatu
Poznanskiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DomuPomocy
Spolecznej w Lisówkach.

§32. Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego przyjecia przez Zarzad Powiatu.
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