
UCHWAŁA NR 136/488/2022 

ZARZĄDU  POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 10 CZERWCA 2022r. 

  

 

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 528) w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „ Promyk” w Kamiennej, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr 129/458/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 12 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §7 zmienia się brzmienie ust. 3 na: ,,Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: 

− główny księgowy, 

− stanowisko ds. administracyjno-osobowych i płac, 

− starszy administrator, 

− kierownik Dziennego Domu Senior+, 

− intendent – magazynier,  

− kucharki. 

2. W § 7 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej 

dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: ,,Kierownikowi Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

bezpośrednio podlega: 

− stanowisko ds. terapii zajęciowej,  

− stanowisko ds. fizjoterapii,  

− pracownik socjalny,  

− pielęgniarki, 

− opiekunki, 

− pokojowe. 

3. W §8 dopisuje się ust. 16 w brzmieniu: ,, Kierownik Dziennego Domu Senior+ 

odpowiedzialny jest za: 

− prowadzenie ewidencji uczestników Dziennego Domu Senior+, 

− współpracę z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, 



− świadczenie pracy socjalnej na rzecz uczestników DDS+, 

− tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji uczestników i ich aktywizacji w nowym 

środowisku, 

− kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich wśród uczestników DDS+, 

− rozpoznanie potrzeb uczestników oraz ich zainteresowań,  

− pomoc w zaspokajaniu potrzeb uczestników DDS+ poprzez prowadzenie rozmów 

indywidualnych jak i ciągłych, 

− bezpośredni kontakt z uczestnikami, 

− współpraca z pielęgniarkami, opiekunkami oraz pozostałym personelem. 

4. W §8 dopisuje się ust. 17 w brzmieniu: ,,Kierownik Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

odpowiedzialny jest za: 

1) Organizację opieki nad mieszkańcami: 

− wdrażanie standardów opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej, 

− prowadzenie procesu pielęgnowania i opieki mieszkańców zgodnie z najnowszymi 

metodami procesu pielęgnowania i standardów, 

− udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców                             

do momentu przybycia lekarza, 

− prowadzenie wspólnie z lekarzem obowiązującej dokumentacji medycznej oraz nadzoru 

nad wykonywaniem zleceń lekarskich, 

− zaopatrzenie w leki i prowadzenie ewidencji leków oraz nadzór nad obrotem lekami. 

2) Zarządzanie podległym personelem: 

− sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty, 

pracownika socjalnego, pielęgniarek, opiekunek, pokojowych, 

− sporządzanie harmonogramów pracy podległego personelu, 

−  sporządzanie ocen okresowych podległych pracowników, 

3) Przestrzeganie ustalonych w zakładzie pracy Regulaminów. 

4) Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego podległego personelu. 

5) Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej dotyczącej działu opieki podstawowej. 

6) Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego ponosi osobistą odpowiedzialność                  

za ocenę sytuacji mieszkańca i wyniki działań podjętych osobiście lub zleconych innym 

osobom. 

§2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 



 §3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk”                  

w Kamiennej. 

§4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                                        Przewodniczący                                                

           Namysłowskiego                                                    Zarządu Powiatu Namysłowskiego                                                                                

       

Zbigniew Bratosiewicz                                                                   Konrad Gęsiarz 

         

Piotr Lechowicz                                                                                                                        

         

Tomasz Wiciak 

 

Andrzej Zielonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego    

                                                                                                                                      Domu Pomocy Społecznej „Promyk”   

                                                                                                w Kamiennej  

               

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ ’’PROMYK” 
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Kierownik 

Dziennego Domu 
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D  Y  R  E  K  T  O  R 

Stanowisko 

ds. 

administracyjno 

– osobowych                

i płac 
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