
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 475 /2000 
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 16 lutego 2000r. 
w sprawie nadania Statutu
Domowi Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

Statut
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 z 1998r. poz. 414 z 
późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

2) Zarządzenia nr 18 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 7 września 1979r. w sprawie utworzenia 
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie,

3) Ustawy z dnia 24 stycznia 199 lr. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 1997r. nr 142 poz.959 z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nrl55 poz.1014),
5) innych przepisów dotyczących działalności jednostek budżetowych samorządu terytorialnego,
6) niniejszego Statutu.

§2
1. Dom jest jednostką organizacyjną miasta Olsztyna działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Wydział Spraw Społecznych.

3. Dom ma charakter ponadlokalny.

4. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób starych.
a) Dom jest przeznaczony w 70% dla kombatantów ich współmałżonków, a także wdów i 

wdowców pozostających po tych osobach.
b) W przypadku braku pełnej obsady mieszkańców, określonych w ust. 1/ dopuszcza się 

możliwość przeznaczenia do 30% miejsc dla osób spoza środowiska kombatanckiego.



5. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz 
korespondencji nazwy:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” 
ul. Fałata 23 
10-211 Olsztyn

H ZASADY DZIAŁANIA DOMU

§3
1. Dom ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla osób starych obojga płci.

2. Dom może tworzyć miejsce okresowego pobytu dla osób przewlekle chorych według 
odrębnych przepisów.

3. Dom może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego według odrębnych przepisów.

4. Do domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 
Prezydenta Miasta Olsztyna.

5. Pobyt w domu jest odpłatny.

6. Zasady kwalifikowania, kierowania oraz wysokość odpłatności za pobyt w domu regulują 
przepisy Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

7. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, 
wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne według indywidualnych potrzeb.

8. Dom może świadczyć usługi zdrowotne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia 
wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

9. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańca oraz zaspokojeniem ich 
niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom.

10. Wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych dom pokrywa na poziomie kosztów 
uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

11. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i 
niezależności.



12. Dom umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielność, 
uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

13. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i 
przedmiotów wartościowych.

HI. ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG

§4
1. Dom zapewnia usługi w następującym zakresie: 
1 ) potrzeb bytowych zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) utrzymanie czystości, 
c) odzież, obuwie,

2) opiekuńcze, polegające na:
a) pielęgnowaniu chorych,
b) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
c) usprawnianiu, rehabilitacji mieszkańców i aktywizowaniu,
d) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych,
c) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
d) stymulowania nawiązania, utrzymania i rozwoju kontaktu z rodziną i środowiskiem,
e) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska.

2. Zakres usług o których mowa w ust. 1 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i 
możliwości psychofizyczne mieszkańca.

3. Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych polegających na: umożliwieniu 
korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, 
artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

4. Ponadto dom zapewnia:
1) warunki spokoju i bezpieczeństwa na terenie domu oraz opiekę w czasie zorganizowanych 

zajęć poza domem, .
2) porządek publiczny w placówce poprzez:
a) prowadzenie kontroli odwiedzin i wizyt gości w domu,
b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez podopiecznych,



3) opiekę terminalną i udział w niej członków rodziny, stwarzanie warunków do godziwej 
śmierci i pochówku,

4) holistyczne postrzeganie podopiecznego domu z uwzględnieniem jego odrębności 
wynikających z religii, tradycji, zwyczajów i nawyków,

5) organizację świat, uroczystości okazjonalnych z uwzględnieniem własnych możliwości domu i 
jego mieszkańców,

6) umożliwienie mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
7) indywidualnego zagospodarowania własnej przestrzeni życiowej,
8) podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie i zwalczanie zachowań patologicznych,
9) dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,

10) korzystanie z wszelkich dostępnych usług i dobór wynikających z uprawnień określonych 
odrębnymi przepisami,

11 ) pełną informację o zakresie usług,
12) przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępności do informacji o tych prawach,
13) załatwianie skarg i wniosków,
14) utrzymanie obiektu i urządzeń w stałej sprawności i użyteczności,
15) właściwą ochronę obiektu i minia znajdującego się w domu z uwzględnieniem przepisów 

p/poż i bhp,
16) inicjowanie i współpracę z instytucjami pozarządowymi /fundacjami, stowarzyszeniami/ oraz 

samorządem terytorialnym.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

§5
1. Mieszkaniec ma prawo do:
a) wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli ten wybór jest możliwy ze względu na stan i 

zdrowie mieszkańca,
b) do zachowania godności osobistej, niezależności bez względu na stopień niesprawności 

fizycznej czy umysłowej,
c) akceptacji i poszanowania ich potrzeb społecznych, emocjonalnych, religijnych, kulturowych, 

politycznych i seksualnych, o ile nie narusza to praw innych,
d) prywatności osobistej, zabezpieczenia swych rzeczy osobistych z dostępem jedynie w 

przypadkach nagłej sytuacji,
e) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez dom i uzyskania pełnej informacji o 

usługach,
f) dokonywania na przyszłość, na podstawie pełnej informacji, wyborów odnośnie metody rodzaju 

opieki oraz decydowania o innych ważnych spraw osobistych,
g) uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb życiowych,
h) uzyskania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej, w przypadku wystąpienia 

ograniczenia dbania o własne interesy,
i) zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu,
j) uczestnictwa w pracach samorządu i wyborach do Rady Mieszkańców,
k) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony pielęgnacji i 

opieki,



l) zarządzania własnymi sprawami osobistymi i finansowymi, łącznie z dostępem w razie potrzeby 
do bezstronnej porady,

m) uzyskania wyjaśnień w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie domu,
n) przebywania poza domem na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Obowiązkiem mieszkańca domu jest:
a) dbanie, w miarę możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w swoim 

najbliższym otoczeniu,
b) przestrzeganie zasad współżycia, regulaminu domu oraz innych zarządzeń porządkowych,
c) dbanie o mienie domu,
d) ponoszenie opłat za pobyt w domu,
e) współdziałanie, w miarę możliwości, z zespołem terapeutycznym w ustalaniu optymalnego 

indywidualnego planu opieki,
f) przyczynianie się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

V. ORGANIZACJA DOMU

§6
1. Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za jego funkcjonowanie i reprezentuje go na 

zewnątrz.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Miasta Olsztyna.

3. Dyrektor Domu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor kieruje domem przy pomocy:
a) głównego księgowego
b) kierownika Działu opiekuńczo- terapeutycznego
c) kierownika Działu medyczno -rehabilitacyjnego
d) kierownika Działu administracyjno-gospodarczego.

5. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go główny księgowy.

6. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.

§7
W domu tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1. Dział finansowo-ekonomiczny,
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny,
3. Dział medyczno-rehabilitacyjny,
4. Dział administracyjno-gospodarczy



§8
Szczegółową organizację i działanie domu określa Regulamin ustalony przez dyrektora Domu i 
zatwierdzony przez Zarząd Miasta Olsztyna.

§9
1. Dom jest jednostką budżetową, którego gospodarkę finansową określa ustawa o finansach 

publicznych.

2. Dom może prowadzić działalność pozabudżetową, wyłącznie w formie środka specjalnego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania.


