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ROZDZIAŁ I 

     Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Pucku, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej          

w Pucku. 

2. Dom działa na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu Puckiego               

nr XXXI/292/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących  

przepisów prawa. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Pucku zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną       

pomocy społecznej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej   

Powiatu Puckiego o zasięgu ponadgminnym. 

4. Dom posiada 114 miejsc dla mieszkańców, w tym 94 miejsca dla osób przewlekle  

somatycznie chorych oraz 20 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych  

intelektualnie. 

5. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokość opłat regulują odrębne przepisy. 

6. Decyzję o skierowaniu oraz decyzję ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 

wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy 

społecznej. 

7. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Pucki lub osoba przez niego upoważniona. 

8. W stosunku do osób umieszczonych w Domu na podstawie skierowania wydanego przed            

1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu wydaje 

Starosta Pucki lub osoba przez niego upoważniona. 

9. Całość spraw związanych z przyjęciem mieszkańca reguluje zarządzenie Dyrektora Domu. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zadania Domu 

 

§ 2 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja 

niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne. 

2. Dom świadczy usługi:  

1) bytowe, zapewniając: 



a) miejsca zamieszkania w pokojach dwu i wieloosobowych wyposażonych                        

w podstawowy sprzęt z uwzględnieniem, w miarę możliwości, gustu i upodobań 

mieszkańca, 

b) wyżywienie - 3 posiłki podstawowe dziennie w 2 zestawach (z możliwością wyboru   

przez mieszkańca) oraz posiłek dietetyczny, jak również 2 posiłki dodatkowe                

w jednym zestawie (drugiego śniadania i podwieczorku), 

c) odzież codzienną i zewnętrzną, bieliznę dzienną i nocną, obuwie i pantofle domowe - 

odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości                   

i wymieniane w razie potrzeby - mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży 

i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, 

d) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy mieszkańcy sami nie są        

w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im, w miarę 

potrzeb, osobiste środki czystości, przybory toaletowe, ręczniki, pościel i inne 

niezbędne przedmioty; 

2) opiekuńcze, polegające na: 

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,  

b) pielęgnacji, 

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

d) zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć 

organizowanych poza Domem, 

3) wspomagające, polegające na: 

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 

c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych m.in. poprzez: możliwość kontaktu  

z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca, 

d) umożliwieniu zaspokajania potrzeb kulturalnych m.in. poprzez: korzystanie przez 

mieszkańców z biblioteki oraz codziennej prasy, organizację świąt, uroczystości 

okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalno-artystycznych  

i turystycznych, 

e) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców m.in. poprzez 

możliwość tworzenia Rady Samorządu Mieszkańców, 

f) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  

i środowiskiem, 

g) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości, 

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 

i) pokrycie, w miarę możliwości mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu, 

wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 

30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej, 

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych 

prawach, a także zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy 

społecznej, 

k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców, 



l) sprawianiu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu, 

m)  regularnym kontakcie z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia  

i godzinach podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń;  

4) organizowanie zajęć z rehabilitacji społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

3. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględniają  

w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 

przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, 

przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia. 

6. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie 

wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu        

w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

 

ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna  

oraz zadania komórek organizacyjnych i zespołów  

 

§ 3 

1. Całokształtem działalności Domu kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu     

 Puckiego. 

2. Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy kierowników poszczególnych działów 

wykonujących zadania w zakresie określonym przez Regulamin oraz wynikającym z poleceń 

dyrektora. 

3. Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje osoba przez niego upoważniona. 

Zakres uprawnień rozciąga się na wszelkie zadania i kompetencje dyrektora. 

4. Dyrektor Domu wykonuje następujące zadania: 

1) organizuje pracę Domu stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie, 

2) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Domu, 

3) planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Domu,     

w tym wnioskuje do Starosty Puckiego o ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkańca w danym roku kalendarzowym, 

4) wydaje zarządzenia i polecenia służbowe, 

5) kształtuje i prowadzi politykę kadrową Domu oraz zapewnia szkolenie i doskonalenie 

zawodowe kadry Domu, 

6) zawiera umowy cywilnoprawne i reprezentuje Dom w czynnościach prawnych  

w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu, 

7) współdziała z organizacjami pozarządowymi, organami samorządowymi i rządowymi 

oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań Domu, 



8) zapewnia mieszkańcom Domu całodobową opiekę oraz zaspokajanie ich niezbędnych 

potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających o określonym standardzie, a także 

umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 

9) pełni funkcję Administratora Danych Osobowych. 

 

§ 4 

Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe w celu realizacji zadań Domu. 

 

§ 5 
1. Komórkami organizacyjnymi Domu są działy i samodzielne stanowisko pracy. 
2. W Domu Pomocy Społecznej w Pucku istnieją następujące komórki organizacyjne: 

1) Dział Usług Opiekuńczo – Terapeutycznych (DUOT), 

2) Dział Finansowo – Kadrowy (DFK), 

3) Dział Techniczno-Gospodarczy (DTG), 

4) samodzielne stanowiska: 

a) radca prawny (RP), 

b) informatyk (ASI), 

c) inspektor ochrony danych (IOD). 

 

§ 6 

1. W skład Działu Usług Opiekuńczo-Terapeutycznych kierowanego przez kierownika działu 

wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik działu, 

2) młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun, 

3) opiekun medyczny, starszy opiekun medyczny 

4) opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, starszy opiekun kwalifikowany        

w domu pomocy społecznej, 

5) pokojowa, starsza pokojowa, 

6) instruktor terapii zajęciowej, starszy instruktor terapii zajęciowej, 

7) starsza pielęgniarka, 

8) fizjoterapeuta,  

9) technik fizjoterapii, starszy technik fizjoterapii, 

10) pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 

11) psycholog, 

12) pedagog, 

13) kapelan. 

2. Do zadań działu należy:  

1)  zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia opiekuńczo-

bytowego w podstawowych czynnościach życiowych,   

2) udzielanie wsparcia nowo przyjętym mieszkańcom w procesie adaptacji do nowych 

warunków życia w Domu, 

3)  dbanie o właściwy stan sanitarny i higieniczny pomieszczeń, 



4)  organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców                              

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, 

5)  umożliwienie zaspakajania potrzeb kulturalnych poprzez organizację punktu 

bibliotecznego oraz dostawę codziennej prasy, 

6)  zapewnienie opieki pielęgniarskiej,  

7)  wykonywanie zleceń lekarskich, 

8)  gospodarowanie lekami,  

9)  prowadzenie wymaganej dokumentacji mieszkańców, 

10)  prowadzenie rehabilitacji ruchowej, przyłóżkowej, ogólnosprawnościowej i sportowej, 

11) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza, 

12) opieka psychologiczna i wsparcie mieszkańców w zakresie kształtowania zdolności 

adaptacyjno - przystosowawczych,  

13) udział w opracowywaniu i realizacji planów działań zmierzających do adaptacji nowych 

mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, 

14) prowadzenie rehabilitacji społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

15)  współpraca z rodzinami, osobami bliskimi oraz środowiskiem, 

16)  prowadzenie dokumentacji mieszkańców (akta osobowe), wywiady środowiskowe, 

spraw ZUS, KRUS, itp. 

17) ustalanie aktualnej sytuacji osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu, co stanowi 

podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu,  

18)  zapewnienie kontaktu z kapelanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie 

 z wyznaniem mieszkańca, 

19)  współpraca z kuchnią w sprawach wyżywienia mieszkańców. 

 

§ 7 

1. W skład Działu Finansowo-Kadrowego kierowanego przez głównego księgowego wchodzą 

następujące stanowiska pracy: 

1) główny księgowy 

2) st. księgowy, 

3) referent do spraw kadr,  

4) starszy referent do spraw kadr. 

2. Do zadań działu należy: 

1) kompleksowe prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej Domu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, 

2) prowadzenie i obsługa konta depozytowego, 

3) sporządzanie bilansów, rozliczeń, zapotrzebowania na środki finansowe, 

4)  przygotowywanie planów wydatków i dochodów,  

5) zaangażowanie środków finansowych zgodnie z planem, 

6) przygotowywanie list płac pracowników, 

7) wykonywanie przelewów bankowych, 

8) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego    

pracowników, rozliczenia z ZUS i US, 

9) prowadzenie kasy - pogotowie kasowe, 



10) prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z przepisami prawa pracy, 

11) współdziałanie z komisją ZFŚS, 

12) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

13) obsługa centrali telefonicznej jednostki, 

14) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami, 

15) współdziałanie ze specjalistą w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 

16) nadzór i prowadzenie składnicy akt, 

17) rejestrowanie upoważnień wydanych przez dyrektora, 

18)  rejestrowanie skarg i wniosków składanych dyrektorowi, 

19) udział w opracowywaniu i realizacji planów działań zmierzających do adaptacji nowych 

mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. 

 

§ 8 

1. W skład Działu Techniczno-Gospodarczego kierowanego przez głównego administratora  

wchodzą następujące stanowiska pracy:  

1) gł. administrator,  

2) praczka,  

3) szwaczka, 

4) robotnik gospodarczy. 

2. Do zadań działu należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, 

2) dokonywanie wydatków dla Domu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, 

3) współudział przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych,  

4) prowadzenie gospodarki inwentarzowej jednostki,  

5) pranie, konserwacja i naprawa odzieży mieszkańców, 

6) utrzymywanie porządku w Domu jak i na terenie posesji, 

7) utrzymywanie obiektu i urządzeń w należytym stanie technicznym, 

8) obsługa transportowa Domu, 

9) udział w opracowywaniu i realizacji planów działań zmierzających do adaptacji nowych 

mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. 

 

§ 9 

1. Samodzielne stanowisko pracy - radca prawny podlega bezpośrednio dyrektorowi Domu.   

2. Do zadań radcy prawnego należą obowiązki wynikające z ustawy o radcach prawnych,           

a w szczególności: 

1) udzielanie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności Domu, 

2) występowanie w charakterze pełnomocnika w imieniu Domu przed sądami  

i organami administracji publicznej, 

3) uczestnictwo w negocjacjach w związku z zawieranymi umowami oraz sporządzanie  

projektów umów, 

4) informowanie o zmianach przepisów dotyczących działalności Domu. 

 

 



§ 10 

1. Samodzielne stanowisko pracy – informatyk podlega bezpośrednio dyrektorowi Domu. 

2. Do zadań informatyka należą obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych    

osobowych a w szczególności: 

1) monitorowanie oraz zapewnianie ciągłości działania systemów informatycznych, 

2) utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów   

informatycznych, 

3) instalacja i konfiguracja sprzętu i aplikacji, 

4) administracja oprogramowania systemowego w celu zachowania bezpieczeństwa  

i integralności systemów informatycznych oraz zabezpieczenia danych, a szczególności  

danych osobowych przed bezprawnym dostępem osób trzecich, 

5) konserwacja oprogramowania i systemów informatycznych, 

6) zarządzanie kopiami zapasowymi, w tym danych osobowych zgodnie  

z otrzymanym upoważnieniem, 

7) prowadzenie spraw z zakresu obsługi elektronicznej komunikacji z Głównym  

Urzędem Statystycznym, 

8) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych (ASI) - nadzorowanie  

i przestrzeganie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach  

informatycznych.  

 

§ 11 

1. Samodzielne stanowisko pracy – inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio 

dyrektorowi Domu.  

2. Do zadań Inspektora ochrony danych należy:   

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1), zwanego dalej 

rozporządzeniem oraz innych przepisów Unii i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach, 

2) monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii i ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub 

podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników 

uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane z tym 

audyty, 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia, 

4) współpraca z organem nadzorczym, 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych   

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 



rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich 

innych sprawach, 

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących im na mocy rozporządzenia, 

7) prowadzenie rejestru czynności lub katalogu rejestru czynności. 

 

§ 12 

1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ustalonych zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy, a także 

zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych, 

2) wzajemne współdziałanie i współpraca przy wykonywaniu obowiązków służbowych, 

3) przygotowywanie dla potrzeb dyrektora sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji 

oraz realizację powierzonych zadań, 

4) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 

5) uzgadnianie z dyrektorem i głównym księgowym Domu wszelkich działań wywołujących 

skutki finansowe. 

 

§ 13 

1. Strukturę organizacyjną Domu z podziałem na stanowiska pracy określa schemat 

organizacyjny, będący załącznikiem do Regulaminu. 

2. Dyrektor w miarę potrzeby może tworzyć inne niż wymienione w schemacie struktury  

organizacyjnej stanowiska pracy, które muszą być zgodne z wykazem stanowisk       

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie      

wynagradzania  pracowników samorządowych. 

 

§ 14 

1. W Domu funkcjonują 2 zespoły terapeutyczno-opiekuńcze: 

1) dla osób przewlekle somatycznie chorych, 

2) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

2. Do zadań zespołów należy w szczególności opracowywanie planów działań zmierzających      

do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów  

wsparcia mieszkańców, a także wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. 

3. Szczegółową organizację, zasady pracy i skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego  

określa regulamin zespołu. 

 

§ 15 

1. W Domu funkcjonuje zespół ds. kontroli zarządczej w skład, którego wchodzą: 

1) główny księgowy – przewodniczący zespołu, 

2) główny administrator – zastępca przewodniczącego zespołu, 

3) kierownik zespołu terapeutyczno- opiekuńczego – członek 

4) starszy referent ds. kadr – członek. 

 

 



2. Do zadań zespołu należą: 

1) dokonywanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych 

obszarach działalności Domu pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej, 

2) przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki,     

w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także 

potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli, 

3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa. 

2. Zmiany w Regulaminie wprowadzane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 

 


	1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Pucku, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej          w Pucku.

