
Uchwała Nr 35/156/2011 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 
 
 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego  
Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

 
 

 Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r w sprawie domów pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2005r., Nr 217, poz. 1837)  Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, 
co następuje: 

 
§1 

 
W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 
przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 67/389/2009 z dnia 17 kwietnia 
2009r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 10 w punkcie „3” o treści: 
       „Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: 

- Główna księgowa, 
- Referent, Starszy referent, Podinspektor, Inspektor, Starszy inspektor ds. 

administracyjno – osobowych; kasjer, 
- Administrator, Starszy administrator, 
- Intendent – magazynier, 
- Pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej, 
- Psycholog, 
- Instruktor terapii zajęciowej, Terapeuta zajęciowy, Starszy terapeuta zajęciowy, 
- Kierownik zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, 
- Technik fizjoterapii, St. technik fizjoterapii.” 

Ustala się treść kolejnego podpunktu o brzmieniu: 
- „Aspirant pracy socjalnej”. 

 
2. W § 11  ustala się treść punktu 17 o brzmieniu : 

„Do podstawowych zadań aspiranta pracy socjalnej należy: 
- kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich w środowisku 

mieszkańców Domu, 
- zaspokajanie potrzeb i życzeń mieszkańców z uwzględnieniem ich 

zainteresowań i osobowości, 
- pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw wykraczających poza temat pobytu 

w Domu, 
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji mieszkańców, 
- współdziałanie z pracownikami zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w 

sprawach opieki i organizacji czasu wolnego mieszkańców, 
- prowadzenie rejestru i spraw związanych z ruchem mieszkańców.”     

 
 



§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w 
Kamiennej. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu    Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego      Namysłowskiego 
 
 

1. Andrzej Spór         Julian Kruszyński 
 

2. Andrzej Zielonka 
 

3. Cezary Zając 
 

4. Roman Letki 



Załącznik do   
Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej „Promyk” 
 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  Y  R  E  K  T  O  R 

Referent/ St. 
referent/ 

Podinspektor/Ins
pektor/ 

St. inspektor 
- ds. 

administracyjno – 
osobowych,  

kasjer 
 

Pracownik socjalny/ 
Specjal. 

pracy socjalnej/ 
St. specjal. pracy 

socjalnej 
 

Administrator/ St. administrator 

Instr. terapii 
Zajęciowej/ 
Terapeuta 
zajęciowy/ 

St. terapeuta 
zajęciowy  

Kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 
 

 Intendent - 
magazynier 

Kucharki  
 

Szwaczka-praczka -
prasowaczka 

Konserwator- 
elektryk 

Kierowca- 
zaopatrzeniowiec 

Pracownik 
gospodarczy 

Główny Księgowy  

Dział finansowy 

Referent/ St. 
referent/Podinspekt

or/ Inspektor/ 
St. inspektor 

- ds. finansowo – 
księgowych i płac 

Dział opieki podstawowej 
 

Dział obsługi 

 

Opiekunki/ St. 
opiekunki 

 

Pokojowe/ St. 
pokojowe 

Psycholog 

Technik fizjoterapii/ 
St. technik 
fizjoterapii   

Pielęgniarka 

Aspirant pracy 
socjalnej 


