
                                                          S T A T U T 
 
                                            DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
                                                             w DĘBCACH 
 
 
                                                      ROZDZIAŁ I 
 
                                                 Postanowienia ogólne  
 
                                                                § 1 
 
 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 
1. Ustawy o pomocy społecznej. 
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
3. Rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy 

społecznej. 
4. Statutu Powiatu Gryfińskiego.  
5. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
6. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
 
                                                               § 2 
 
1. DOM działa pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Dębcach” i ma siedzibę w 

Dębcach gm. Gryfino. 
2. Jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Gryfińskiego, i miejscem stałego 

pobytu przeznaczonym dla 72 osób przewlekle somatycznie chorych. 
3. Funkcjonuje na oddanej w zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, położonej na działce nr 336/5 w obrębie Daleszewo, o ogólnej 
powierzchni 3.6548 ha. Działka posiada księgę wieczystą KW Nr 48093, jest 
częściowo zabudowana i usytuowane są na niej następujące budynki i budowle :      
a) dwa pawilony mieszkalne – nr 1 piętrowy i nr 2 parterowy,                                       
b) budynek gospodarczo-garażowy,                                                                                     
c) budynek hangarowy,                                                                                                         
d) budynek pralni,                                                                                                                 
e) budynek kotłowni,                                                                                                             
f) budynek magazynowo-piwniczny,                                                                                    
g) wiata metalowa,                                                                                                                 
h) place utwardzone,                                                                                                               
i) ogrodzenie. 

4. Rada Powiatu wyposaża DOM w majątek, może go przekształcać i likwidować. 
5. Organizację i funkcjonowanie DOMU określa niniejszy Statut i Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego. 
6. Finansowanie DOMU opiera się o: 
 a) dochody własne powiatu, 
      b) dotacje celowe organów administracji rządowej, 
 c) odpłatności mieszkańców, 
 d) środki społeczne,            
 e) dary w naturze.               



7. DOM może prowadzić działalność gospodarczą w formie gospodarki 
pozabudżetowej np. świadcząc usługi na rzecz społeczności lokalnej. 

8. DOM może zatrudniać wolontariuszy. 
9. Nadzór merytoryczny i administracyjny nad działalnością DOMU sprawuje Starosta 

poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
                                                        ROZDZIAŁ II 
 
                                                    Zakres i poziom usług 
 
                                                                 § 3 
 
1. Dom dysponuje 72 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. 
2. Zasady organizacji i funkcjonowania DOMU, a także zakres i poziom usług określa 

Regulamin Organizacyjny, który uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej 
sprawności mieszkańców oraz poziom ich indywidualnych potrzeb. Respektuje także 
prawo mieszkańców do godnego życia, ochrony dóbr osobistych, intymności, 
samodzielności i wyboru stylu życia. 

3. W DOMU przestrzega się praw i wolności mieszkańców wynikających z Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  DOM zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja ich potrzeby bytowe, 
społeczne i religijne.                                                                                                                          

                                                                    § 4 
1. Mieszkańcem DOMU może być osoba, wymagająca całodobowej opieki, w stosunku 

do której organ gminy właściwej dla miejsca jej zamieszkania wydał decyzję 
kierująca do domu pomocy społecznej. Ten sam organ wydaje decyzję ustalającą 
sposób pokrywania kosztów pobytu mieszkańca w DPS. 

2. Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje starosta powiatu prowadzącego DOM lub z 
jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie. 

3. DOM może zorganizować na okres zimy 2 miejsca na interwencyjny pobyt dla 
bezdomnych. 

4. Starosta na wniosek dyrektora DOMU ustala i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym miesięczny koszt utrzymania mieszkańca. 

5. Aktualizację decyzji o odpłatności za pobyt w DPS osób z decyzjami sprzed 
01.01.2004 r. , wydaje starosta powiatu lub z jego upoważnienia dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

                                                                      § 5 
 
1. W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia mieszkańcom: 
a) miejsce zamieszkania w dwu pawilonach mieszkalnych w  pokojach jedno- i wielo-                     

osobowych, wyposażonych w niezbędne meble i sprzęt, a także  pościel, bieliznę 
osobistą oraz środki do utrzymania czystości i higieny osobistej, 

b) wyżywienie w ramach obowiązujących w DPS norm żywienia (lekkie i wg diet 
specjalistycznych), 

c) odzież i obuwie tym mieszkańcom, którzy z własnych środków uczynić tego nie 
mogą, 

d) spożywanie posiłków głównych w stołówce, 
e) umożliwia się  także spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych. 
 



2. W zakresie świadczeń opiekuńczo – wspomagających w ramach realizacji 
indywidualnych planów wspierania mieszkańca DOM zapewnia: 

a) udział w terapii zajęciowej  i rehabilitacji, 
b) realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, 
c) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem , 
3. DOM zapewnia w pełnym zakresie usługi pielęgnacyjne i świadczenia 

pielęgniarskie.Świadczenia zdrowotne zapewnia się poprzez ścisłą współpracę z 
lekarzem POZ zgodnie ze złożonymi deklaracjami mieszkańców. 

4. DOM zapewnia także bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i 
przedmiotów wartościowych (przez zorganizowaną procedurę depozytową). 

 
                                                                       § 6 
 
                                                           ROZDZIAŁ III 
                                                Organizacja i zarządzanie 
 
                                                                        § 7 
 
1. Domem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego. 
2. Stosunek pracy z dyrektorem Domu nawiązuje Starosta Gryfiński na podstawie 

umowy o pracę. 
3. Dyrektor: 
a) kieruje bieżącymi sprawami Domu, 
b) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych w 

Domu, 
c) gospodaruje mieniem Domu zgodnie z potrzebami mieszkańców i interesem 

społecznym, 
d) reprezentuje dom na zewnątrz, 
e) zobowiązuje Administratora Domu do wykonywania zadań zastępcy dyrektora w 

czasie nieobecności dyrektora, 
f) wydaje zarządzenia i polecenia stanowiące wewnątrzzakładowe akty normatywne i 

ustalające procedury administracyjne, 
g) zawiera umowy cywilno – prawne, 
h) przyjmuje i załatwia skargi i wnioski mieszkańców i ich rodzin oraz zatrudnionych 

w Domu pracowników, 
i) odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców, uwzględniając ich prawo do 

samodzielności. 
4. Obowiązkiem dyrektora jest realizacja regulaminowych zadań DOMU,  
kierowanie jego bieżącą działalnością, nadzór nad gospodarką finansową i powierzonym 
majątkiem oraz tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań DOMU wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa a także zapewnienie mieszkańcom  warunków do 
godnego umierania i sprawienie zmarłemu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i  
miejscowymi zwyczajami. 
 
                                                                     § 8 
 
1. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy grupy decyzyjnej, w skład której wchodzą 

kierownicy komórek organizacyjnych Domu: 
a) Główny Księgowy, 
b) Starszy Administrator, 



c) Specjalista d/s Osobowych, 
d) Starszy Pracownik Socjalny, 
e) Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, 
f) Kierownik Zespołu Pielęgniarek. 
g) Inspektor ds. BHP 
 
Grupa decyzyjna jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie planowania i 
realizacji głównych zadań DOMU.). Członkowie grupy decyzyjnej kierują pracami 
poszczególnych komórek organizacyjnych Domu oraz Zespołem Terapeutyczno – 
Opiekuńczym.  
2. W Domu funkcjonuje Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczy jako specjalna komórka 

organizacyjna Domu i składa się z „pracowników pierwszego kontaktu”, którymi są 
wszyscy pracownicy działu opiek.- terapeut. oraz część pracowników działu adm.- 
gosp. (patrz: schemat organizacyjny). Zespół opracowuje diagnozę, ustala 
indywidualne plany wspierania mieszkańca, wyznacza cele i zadania współpracy 
mieszkańca z „prac. pierwszego kontaktu”, opracowuje propozycje indywidualnych 
metod pracy, ustala harmonogram prac, wyznacza odpowiedzialnych, nadzoruje 
prowadzenie dokumentacji, ocenia realizację planów i osiąganych efektów. 

3. Funkcjonowanie Domu oparte jest o: 
a) statut DOMU, 
b)  regulamin organizacyjny, 
c)   regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez dyrektora Domu: 
- regulamin wynagradzania 
- regulamin świadczeń socjalnych 
- regulamin premiowania 
- regulamin pracy 
- regulamin postępowania z depozytami 
- regulamin mieszkańców DPS Dębce oraz aktualne zarządzenia, instrukcje, bieżące 

postanowienia i polecenia dyrektora Domu. 
4. Pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i 

ustalonym zakresem obowiązków. 
 
                                                           ROZDZIAŁ IV 
                                                       Postanowienia końcowe 
 
                                                                      § 9 
1. Dom używa pieczęci podłużnej o treści: 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, DĘBCE 11, 74-100 GRYFINO. 
2. W treści korespondencji lub opracowań analityczno- sprawozdawczych używa 

skrótu DPS albo nazwy „Dom”. 
 
                                                                       § 10 
 
W razie zaistnienia konieczności zmiany w Statucie wprowadza się w trybie uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
                                                                       § 11 
   
 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Powiatu w Gryfinie. 
 
                                      


