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Rozdział 1 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Na podstawie § 11 Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XX/223/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 

listopada 2016r w sprawie: nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej                     

w Sochaczewie ustala się Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Społecznej        

w Sochaczewie, zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa: 

1) zakres i zasady działania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, 

2) organizację  i strukturę Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, 

3) zakres działania kierownictwa Domu i  zadania komórek organizacyjnych. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Domu – należy rozumieć przez to Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie; 

2) Mieście – należy rozumieć  przez to Miasto Sochaczew,  będące gminą w rozumieniu 

ustawy o samorządzie gminnym; 

3) Dyrektor  –  należy rozumieć przez to Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej        

w Sochaczewie; 

4) Statucie – należy  rozumieć przez to Statut Dziennego Domu Pomocy Społecznej; 

5) Regulaminie – należy  rozumieć przez to niniejszy Regulamin Organizacyjny; 

6) Pracowniku – należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

7) Pensjonariuszu – należy przez to rozumieć osobę przyjętą do Dziennego Domu                       

na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sochaczewie. 

II. Postanowienia szczegółowe 

§ 3. 1. Dom jest jednostką budżetową Gminy Miasto Sochaczew działającą w granicach 

administracyjnych  Miasta Sochaczew . 

2. Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu nadanego Uchwałą 

Nr XX/223/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie, zarządzeń Burmistrza Miasta  oraz zarządzeń 

Dyrektora.  

III. Zakres i zadania Domu 

§ 4. W ramach realizacji zadań Dom zapewnia w szczególności: 

1) pobyt dzienny, 

2) wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku, 

3) terapię zajęciową, 

4) gimnastykę rekreacyjną, 

5) różnorodne formy aktywizacji fizycznej i umysłowej, 

6) wsparcie i pomoc w załatwieniu spraw osobistych, 

7) zajęcia kulturalno-oświatowe, 
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8) usługi kąpielowe i pralnicze (dla osób nieposiadających  odpowiednich warunków 

sanitarnych w  miejscu zamieszkania), 

9) warunki do zaspokajania potrzeb towarzyskich i rekreacyjnych, 

10) muzykoterapię 

§ 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej  realizuje zadania w dni robocze w godz.                  

6.30 – 14.30 ,  a  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dyrektor może wyznaczyć inne dni  

i godziny funkcjonowania DDPS. 

§ 6. 1.Stawka dzienna  na żywienie wynosi 6 zł . Ustalana jest przez Dyrektora Domu          

po konsultacji z członkami Rady Domu. 

2. Odpłatność za posiłki określana jest w decyzji administracyjnej wydawanej przez 

Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Korzystanie z pozostałych usług oferowanych przez Dom jest nieodpłatne. 

§ 7. 1. Pensjonariusze korzystający z usług Domu mogą wybrać ze swego grona 

trzyosobową reprezentację – Radę Domu, która jest reprezentantem interesów pensjonariuszy. 

2. Wyboru dokonuje się na zebraniu społeczności Domu z zachowaniem zasad określonych 

w Regulaminie Porządkowym. 

3. Członkowie Rady Domu reprezentują społeczność Domu na uroczystościach, 

pogrzebach pensjonariuszy, uczestniczą w ustalaniu stawki żywieniowej i menu, organizują 

samopomoc wśród pensjonariuszy,  występują z inicjatywą i współpracują                                          

w organizowaniu życia  kulturalnego Domu i zaspokajaniu różnorodnych potrzeb 

pensjonariuszy. 

IV. Organizacja i struktura Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

§ 8. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor . 

2. Dyrektor kieruje Domem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi 

odpowiedzialność za działalność Domu. 

3. Wobec pracowników Domu Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. 

4. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępstwo sprawuje osoba pełniąca funkcję Głównego 

Księgowego. 

5. Dyrektor Domu przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8 – 10 

§ 9. W DDPS tworzy się następujące  stanowiska pracy: 

1) dyrektor 

2) główny księgowy 

3) starszy referent / kasjer 

4) magazynier / intendent 

5) terapeuta zajęciowy/aspirant pracy socjalnej 
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6) instruktor kulturalno-oświatowy 

7) instruktor muzykoterapii  

8) szef kuchni 

9) kucharka 

10) pomoc kuchenna 

11)  kierowca/zaopatrzeniowiec 

12) konserwator/pracownik gospodarczy 

13) sprzątaczka 

§ 10. Podstawową strukturę organizacyjną  Domu stanowią następujące Działy: 

1) Dział Usług Terapeutycznych 

2) Dział Finansowy i Administracyjno-Gospodarczy 

3) Dział Usług Żywieniowych 

§ 11. 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Domu, poszczególne zadania 

przydziela się do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym, zgodnie ze schematem 

organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Zadania, zakres uprawnień i odpowiedzialności dla  pracowników zatrudnionych             

na poszczególnych stanowiskach  określają zakresy  czynności opracowane i zatwierdzone 

przez Dyrektora  Domu. 

IV. Zakresy zadań kierownictwa i komórek organizacyjnych Domu 

§ 12. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych DDPS, 

2) kierowanie bieżącą działalnością DDPS, 

3) sprawowanie funkcji pracodawcy i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Domu, 

4) reprezentowanie DDPS na zewnątrz, 

5) opracowywanie i realizowanie planu finansowego DDPS stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej, 

6) analiza i ocena realizacji świadczeń dla klientów DDPS, 

7) sporządzanie określonych przepisami prawa sprawozdań merytorycznych, finansowych, 

budżetowych  i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta Sochaczew, 

8) analiza i ocena realizacji świadczeń dla pensjonariuszy, 

9) wykonywanie ustawowych  obowiązków w zakresie kontroli zarządczej DDPS, 

10) zapewnienie przestrzegania ochrony danych osobowych, zabezpieczenia systemów 

informatycznych, 

11) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe, 

12) należyte i zgodne z interesem społecznym wykonywanie obowiązków służbowych, 

13) realizacja innych zadań służbowych z polecenia przełożonych, 

§ 13. Do zadań głównej księgowej  należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                     

z planem finansowym, 
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4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych, 

5) opracowywanie i realizowanie planu finansowego Domu stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej, 

6) nadzór nad prowadzeniem i rozliczaniem inwentaryzacji, 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 

8) wykonywanie zadań w zakresie kontroli zarządczej, 

9) prawidłowe zorganizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej- Działu Finansowego 

i Administracyjno-Gospodarczego. 

10) nadzorowanie i kontrolowanie pracy  podległych pracowników. 

11) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów                            

o ochronie tajemnicy  służbowej, ochrona danych osobowych, przestrzeganie przepisów       

z  zakresu bhp i p.poż. 

12)  należyta dbałość o mienie Domu, powierzony sprzęt. 

13) kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy poprzez przestrzeganie norm 

współżycia społecznego. 

14) wzajemne współdziałanie  i współpraca w realizacji zadań 

§ 14. Do zadań szefa kuchni należy w szczególności: 

1) prawidłowe zorganizowanie pracy Działu Usług Żywieniowych, 

2) nadzorowanie i kontrolowanie podległych pracowników, 

3) nadzór nad racjonalnym, celowym i oszczędnym  gospodarowaniem zasobami Domu, 

4) nadzór nad  przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów sanitarnych, 

procedur z zakresu higieny i praktyki produkcyjnej, przepisów z zakresu bhp i ppoż. 

5) należyta dbałość o mienie Domu, powierzony sprzęt i materiały, 

6) nadzór i kontrola w zakresie utrzymania prawidłowych parametrów i warunków 

przechowywania, obróbki surowców , przygotowywania i serwowania potraw, 

7) opracowywanie wspólnie z intendentem menu dla pensjonariuszy. 

8) rzetelne, zgodne z prawem wykonywanie powierzonych obowiązków. 

9) kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy poprzez przestrzeganie norm 

współżycia społecznego, 

10) wzajemne współdziałanie  i współpraca w realizacji zadań. 

§ 15. Do podstawowych zadań Działu Finansowego i Administracyjno-Gospodarczego 

należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu : akta osobowe, ewidencja czasu 

pracy, ewidencja urlopowa, ewidencja szkoleń; 

2) sporządzanie list płac i dokonywanie wypłat; 

3) sporządzanie dokumentacji dla ZUS i Urzędu Skarbowego, 

4) rozliczanie składek na ubezpieczenia społecznej, zdrowotne, fundusz pracy, zus, 

5) sporządzanie sprawozdań dla GUS, 

6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i majątkowymi, 

7) prowadzenie ewidencji pensjonariuszy, 

8) sporządzanie planów, prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych i dokumentacji z przyznawania świadczeń, 

9) prowadzenie gospodarki kasowej, 

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia, 

11) prowadzenie ewidencji zakupów, 
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12) prowadzenie  właściwej gospodarki magazynowej i żywnościowej, 

13) realizacja zakupów żywności, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia 

Domu, zgodnie z przyjętymi procedurami, 

14) przyjmowanie wpłat za posiłki i przekazywanie dochodów do Urzędu Miasta, 

15) bieżące przeglądy i konserwacja sprzętu i instalacji, 

16) organizowanie przeglądów budynku, dźwigów, instalacji i konserwacji wyposażenia, 

17) utrzymywanie porządku w siedzibie i na terenach zielonych DDPS, 

18) zapewnienie bezpieczeństwa mienia i ochrona danych osobowych, 

19)  wzajemne współdziałanie  i współpraca w realizacji zadań, 

§ 16. Do podstawowych zadań Działu Terapii Zajęciowej i Pracy Socjalnej należy                  

w szczególności: 

1) organizowanie pracy na samodzielnym stanowisku zgodnie z przydzielonym zakresem 

obowiązków; 

2) opracowywanie i realizacja planów zajęć z uwzględnieniem zmiennych i  stałych terminów 

świąt i uroczystości; 

3) prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zainteresowań 

uczestników; 

4) prowadzenie dokumentacji : karta ewidencji pensjonariusza, lista obecności, dziennik zajęć; 

5) przygotowywanie analiz, sprawozdań w zakresie prowadzonych zajęć, uczestnictwa             

w zajęciach, przedkładanie wniosków; 

6) prowadzenie działań wspomagających, mające na celu podnoszenie sprawności                         

i aktywności pensjonariuszy; 

7) przygotowywanie okolicznościowych programów artystycznych z udziałem 

pensjonariuszy; 

8) wprowadzanie nowych pensjonariuszy do społeczności domu: rozeznanie potrzeb, 

zapoznanie z procedurami i regulaminem porządkowym, zapoznanie z uczestnikami zajęć; 

9) indywidualna praca socjalna : poradnictwo, udzielanie informacji, pomoc w załatwieniu 

indywidualnych spraw 

10) prowadzenie kroniki Domu 

11) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i przygotowywanie notatek z wydarzeń              

dot. działalności Domu; 

12)  uczestnictwo w charakterze opiekunów podczas wyjazdów, zajęć poza siedzibą  Domu; 

13) przygotowywanie wystaw prac pensjonariuszy; 

14) kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy poprzez przestrzeganie norm 

współżycia społecznego;  

15) wzajemne współdziałanie i współpraca w realizacji zadań. 

§ 17. Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest: 

1) nieterminowe i niedbałe wykonywanie pracy, 

2) spóźnianie się, lub samowolne opuszczanie miejsca pracy, 

3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości  lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, 

4) nieprzestrzeganie zasad bhp i p.poż. 

5) odmowa wykonania poleceń służbowych przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są 

one sprzeczne z przepisami prawa bądź umową o pracę; 

6) niewłaściwe odnoszenie się do pensjonariuszy, 

7) nieprzestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych. 
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V. Ogólne zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 

§ 18 1. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych w Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny, adekwatny, skuteczny i terminowy we wszystkich jego aspektach 

funkcjonowania i warunkach działania. 

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

1) zgodności działalności z obowiązującymi przepisami praca oraz procedurami 

wewnętrznymi, 

2) skuteczności i efektywności działania, 

3) wiarygodności sprawozdań , w tym sprawozdań finansowych, 

4) ochrony zasobów, 

5) przestrzegania i promowania wartości etycznych, w tym zasad etycznego postępowania, 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

7) zarządzania ryzykiem 

3. Na kontrolę zarządczą sprawowaną w Domu składają się w szczególności: 

1) kontrola sprawowana przez Dyrektora 

2)  kontrola finansowa sprawowana przez Głównego Księgowego 

3) kontrola sprawowana przez Kierowników Działów 

4) samokontrola 

4. Z przeprowadzanych kontroli osoby przeprowadzające kontrole sporządzają notatki bądź 

protokoły zakończone zaleceniami usunięcia stwierdzonych uchybień i niedociągnięć. Jeden 

egzemplarz przekazywany jest kierownikowi kontrolowanego Działu lub kontrolowanej osobie 

drugi przedkładany Dyrektorowi Domu. 

 

VI. Zasady podpisywania pism 

§ 19. Dyrektor DDPS osobiście podpisuje następujące pisma: 

1) zarządzenia wewnętrzne, 

2) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników, 

3) umowy o pracę, 

4) zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, 

5) pisma wychodzące na zewnątrz DDPS 

§ 20. Każdy pracownik opracowane przez siebie pisma, informacje, sprawozdania parafuje, 

opatrując je datą. 
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VII. Przepisy końcowe 

§ 21. 1. Z treścią regulaminu organizacyjnego należy zapoznać wszystkich pracowników. 

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązków , o których mowa w ust.1 

przechowywane  jest w aktach osobowych pracownika. 

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 

 

         


