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Załącznik nr 4 
     

 
Procedura postępowania w sprawie wyposażenia mieszkanek w odzież i obuwie  

 

1. Procedura jest sporządzona na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 7 i 8 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej.  

2. Ze względu na właściwe określenie zakresu usług bytowych, w tym zapewnienie 

mieszkankom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich 

zakupienia z własnych środków, zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego 

rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane 

w razie potrzeby. Dom wnioskuje o zabezpieczenie środków w tym zakresie w planie 

finansowym jednostki. 

3. Mieszkankom zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy 

sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, 

zapewnia się im w miarę potrzeby artykuły higieniczne: mydło, pastę i szczoteczkę       

do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, co najmniej dwie pary 

ręczników, zmienianych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień, pościel, 

zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4. Przy przyjęciu do Domu, pracownik socjalny oraz opiekun będący w danym dniu              

w pracy dokonują spisu osobistego wyposażenia mieszkanki, wypełniając kartę 

wyposażenia osobistego mieszkanki. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do procedury. 

5. Rzeczy wartościowe zostają spisane w obecności mieszkanki przez pracownika 

socjalnego oraz opiekuna będącego w danym dniu w pracy i, na Jej prośbę, 

umieszczone w depozycie rzeczowym, a protokół dokumentujący te czynności zostaje 

włączony do teczki osobowej mieszkanki. Spis rzeczy znajdujących się w depozycie 

rzeczowym prowadzony jest przez pracownika socjalnego. 

6. Meble, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, elektroniczny i agd, itp. należące                        

do mieszkanki zostają spisane przez pracownika socjalnego oraz opiekuna będącego        

w danym dniu w pracy, a protokół dokumentujący te czynności zostaje włączony            

do teczki osobowej mieszkanki. Spis mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, 

elektronicznego i agd, itp. należących do mieszkanek prowadzony jest i uaktualniany 

przez pracownika socjalnego. 

7. Karty wyposażenia osobistego mieszkanki, spis rzeczy znajdujących się w depozycie 

rzeczowym oraz spis mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, elektronicznego     

i agd, itp. należących do mieszkanek aktualizowane są raz na pół roku i odnotowywane 

w protokołach sporządzanych odpowiednio przez: 
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a) karty wyposażenia - osoba pierwszego kontaktu mieszkanki - sporządzenie, 

przekazanie pracownikowi socjalnemu, 

b)  rzeczy znajdujące się w depozycie rzeczowym - pracownik socjalny - sporządzenie 

protokołu, 

c) spis mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, elektronicznego i agd, itp. 

należących do mieszkanek - pracownik socjalny - aktualizacja spisu. 

8. Odzież i obuwie stanowiące wyposażenie osobiste mieszkanki, podlega przeglądom 

okresowym, co najmniej raz na pół roku w celu wyeliminowania ubrań i obuwia 

zniszczonego i ewentualnego zaplanowania zakupów niezbędnego obuwia i odzieży. 

Przeglądu dokonuje osoba pierwszego kontaktu we współpracy z mieszkanką, o ile 

pozwala na to stan zdrowia i możliwości psychofizyczne mieszkanki. 

9. Odzież i obuwie zniszczone, nie nadające się użytku podlega zniszczeniu za wiedzą     

i zgodą mieszkanki. Czynności zniszczenia zostają odnotowane w protokole, 

stanowiącym załącznik nr 2 do procedury. Protokół zostaje włączony do teczki 

osobowej mieszkanki. 

10. Odzież i obuwie mieszkanki, w przypadku Jej śmierci zostają spisane i przekazane 

rodzinie, bądź, na prośbę rodziny, zniszczone lub rozdysponowane pomiędzy 

pozostałe mieszkanki Domu. Sposób postępowania w tym zakresie został uregulowany 

odrębną procedurą. 

11. Stan wyposażenia mieszkanki oraz ewentualna konieczność wyposażenia mieszkanki 

w odzież i obuwie zostają określone w indywidualnym planie wspierania mieszkanki, 

przy uwzględnieniu Jej stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, indywidualnych 

potrzeb i preferencji oraz możliwości finansowych. Informacja ta powinna być 

aktualizowana przy omawianiu realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkanki.  

 


