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Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 – oświadczenie o możliwości i woli korzystania z depozytu 

Załącznik Nr 2 – karta depozytowa 

Załącznik Nr 3 – wniosek o wypłatę gotówki z depozytu pieniężnego 

Załącznik Nr 4 – wniosek o przelew z konta depozytowego 

Załącznik Nr 5 – wniosek kuratora/opiekuna prawnego o wypłatę gotówki z depozytu 

pieniężnego 

Załącznik Nr 6 – wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu 

Załącznik Nr 7 – zasady wypłaty środków pieniężnych 

Załącznik Nr 8 – wniosek o ustanowienie kuratora 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2022 

       Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

       Im. W. Michelisowej w Lublinie 

       z dnia 6.10. 2022 r. 
         

…………………………………     

…………………………. 

………………………….. 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   O  MOŻLIWOŚCI  I WOLI KORZYSTANIA                       

Z  DEPOZYTÓW 

 

 

1. Oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) przez Dyrekcję Domu Pomocy 

Społecznej, iż Dom nie ponosi odpowiedzialności, za przechowywane w pokoju 

mieszkalnym depozyty wartościowe tzn. środki pieniężne i przedmioty wartościowe 

takie jak: metale szlachetne, szlachetne kamienie oraz biżuteria z nich wykonana, 

sprzęt fotograficzny, numizmaty, telefony komórkowe, obrazy, przedmiotu 

dokumentarne (weksle, skrypty, książeczki oszczędnościowe, książeczki czekowe, 

oryginalne dokumenty potwierdzające prawo własności) i inne przedmioty uznane 

przeze mnie za wartościowe,  jeżeli  nie zostały zgłoszone i przekazane do depozytu 

uprawnionym pracownikom Domu tj. pracownikowi socjalnemu lub pracownikowi 

zastępującemu go. 

2. Wnioskuję o przekazywanie środków pieniężnych, będących w mojej dyspozycji    

na konto depozytowe Domu. 

 

 

 

 

       ……………………………………… 
        Podpis mieszkanki / kuratora 

 

 

Lublin, dnia ………………… 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2022 

       Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

       Im. W. Michelisowej w Lublinie 

       z dnia 6.10. 2022 r. 

 

KARTA DEPOZYTOWA 

 

1. Nazwisko i imię, data urodzenia, PESEL, adres mieszkanki: 

 

 

2. Adres do korespondencji: 

 

 

3. Data przyjęcia depozytu: 

 

4. Nazwisko i imię osoby przyjmującej depozyt: 

 

5. Nazwiska i imiona osób obecnych przy sporządzaniu spisu przedmiotów: 

 

6. Szczegółowe opisanie przedmiotu (rodzaj, jakość, cechy szczególne i znaki, 

uszkodzenia, ilość, waga, itp.) 

 

7. Ilość przedmiotów oddanych do depozytu: 

 

8. Podpisy osób, o których mowa w pkt 1, 4, 5. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2022 

       Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

       Im. W. Michelisowej w Lublinie 

       z dnia 6.10. 2022 r. 

 

Wniosek  

o wypłatę gotówki  z depozytu pieniężnego 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 /Nazwisko i imię/   /data urodzenia/  /imiona rodziców/ 

 

Proszę o wypłatę …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

    /słownie zł./ 

 

Z mojego depozytu pieniężnego na rachunku sum depozytowych w banku:  

PKO S.A. V Oddział w Lublinie nr r-ku  43124015031111001001704276 

 

        …………………………………… 

        /Własnoręczny podpis mieszkanki/ 

 

Własnoręczny podpis    ZATWIERDZAM 

 

………………………….    ……………………. 

STWIERDZAM           Dyrektor 

 

 

 

Gotówkę w wysokości………………zł…………………………………………………….. 

        / słownie zł / 

 

Otrzymałam dnia…………………………………………………. 

 

      ………………………………………… 

      / własnoręczny podpis mieszkanki / 

 

Gotówkę wypłacono w obecności: 

 

……………………………………….    

         

……………………………………… 

 

………………………………………. 

 



5 
 

       Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2022 

       Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W 

       Michelisowej w Lublinie 

       z dnia 6.10.2022 r.   

      

…………………………………………… 

Nazwisko i imię mieszkanki 

 

…………………………………………. 

Nazwisko i imię kuratora / opiekuna 

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia……………………………… 

Sygn, akt……………………………………………………………………………… 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATE GOTÓWKI LUB PRZELEW Z KONTA 

DEPOZYTOWEGO 

 

 

 Proszę o wypłatę gotówki/ przelanie z depozytu pieniężnego 

……………………………………… 
        Imię i nazwisko mieszkanki 

 

Kwoty ………………………….zł. (słownie……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i nr rachunku bankowego:………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………………..…. 

  

 

  . . . . . . . . . . . . ………. . . 
         Podpis mieszkanki 

          

…………………………… 

          Podpis kuratora / opiekuna 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów /  

potwierdzam za zgodność z postanowieniem SR 

 

………………………………………… 
Pracownik socjalny 

                 Zatwierdzam do wypłaty 

          

………………………….. 
           Dyrektor 
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2022 

      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. 

      Michelisowej  w  Lublinie 

      z dnia 6.10. 2022 r. 

 

 

…………………………………………… 

Nazwisko i imię mieszkanki 

 

…………………………………………. 

Nazwisko i imię kuratora / opiekuna 

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia……………………………… 

Sygn, akt……………………………………………………………………………… 

 

Wniosek kuratora / opiekuna prawnego 

o wypłatę gotówki  z depozytu pieniężnego 

 

Proszę o wypłatę z depozytu pieniężnego……………………………………… 
        Imię i nazwisko mieszkanki 

 

Kwoty ………………………….zł. (słownie……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

     

…………………………… 

          Podpis kuratora / opiekuna 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów / 

potwierdzam za zgodność z postanowieniem SR 

 

………………………………………… 
Pracownik socjalny 

                 Zatwierdzam do wypłaty 

          

………………………….. 
           Dyrektor 

 

 

Gotówkę w wysokości………………zł…………………………………………………….. 

        / słownie zł / 

 

Otrzymałam dnia…………………………………………………. 

 

…………………………… 

          Podpis kuratora / opiekuna 
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2022 

      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. 

      Michelisowej  w  Lublinie 

z dnia 6.10. 2022  

 

 

 

Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu. 
 

 

 

/dane spadkobiercy/ 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakońska 

7, wzywa spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki Pani  

……………………………………… 

ur. …………………………………….. w ………………………….. 

córki ……………………………………….. 

 

 

do odbioru depozytu pieniężnego w wysokości …………… 

 

Depozyt będzie wydany/ wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu 

przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od niniejszego zawiadomienia 

spowoduje wszczęcie postępowania o likwidację niepodjętego depozytu. 

 

 

Uwaga:  

Do wezwania załącza się dowód wysłania listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji uprawnionemu – 

wezwanie wywiesza się na tablicy ogłoszeń DPS oraz BIP. 
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2022 

      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. 

      Michelisowej  w  Lublinie 

z dnia 6.10. 2022 

 

 

ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

 

 

 

§ 1 

 

Wypłata środków pieniężnych może nastąpić z zastosowaniem pełnej dokumentacji 

księgowej i urządzeń kasowych. 

 

§ 2 

 

Wypłata  lub przelew gotówki następuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Domu  

wniosku mieszkanki, jej opiekuna prawnego, czy  kuratora lub listy wypłat depozytów 

pieniężnych. 

 

§ 3 

 

1. Mieszkanki, które mogą samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi, 

jednorazowo pobierają kwotę nie wyższą niż 500,00 zł na wniosek indywidualny.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Domu może wyrazić zgodę 

na pobranie wyższej kwoty niż wskazana w ust. 1. 

3. Wniosek indywidualny sporządza mieszkanka Domu wg. wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 3 do zarządzenia. Własnoręczność podpisu stwierdza pracownik 

socjalny lub inny pracownik Domu. 

4. Psycholog potwierdza własnoręcznym podpisem na liście wypłat sporządzanej 

przez pracownika socjalnego możliwość mieszkanki dysponowania środkami 

finansowymi. W przypadku zmiany stanu psychosomatycznego mieszkanki 

psycholog sporządza odpowiednią opinię w tym zakresie, w 2 egzemplarzach 

- jeden włącza do teczki osobowej mieszkanki prowadzonej przez pracownika 

socjalnego, a drugi zachowuje w dokumentacji psychologicznej. Psycholog na 

bieżąco aktualizuje opinie o mieszkankach w zakresie samodzielnego 

dysponowania środkami pieniężnymi, otrzymywania gotówki z przekazów 

pocztowych lub kasy Domu Pomocy Społecznej i bez zbędnej zwłoki przekazuje 

je pracownikowi socjalnemu. 

5. Lista wypłat depozytów pieniężnych powinna zawierać nazwiska mieszkanek 

mogących samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi i powinna 

każdorazowo być opatrzona podpisem pracownika socjalnego oraz psychologa 

lub lekarza psychiatry albo ewentualnie lekarza rodzinnego - w odniesieniu do 

samodzielności mieszkanek w zakresie dysponowania swoimi środkami.  

6. Listę wypłat sporządza pracownik socjalny na podstawie potrzeb zgłoszonych 

przez mieszkanki.  
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7. Sporządzający listę stwierdza własnoręcznym podpisem, że osoby umieszczone 

na liście zgodne są z faktycznym stanem osobowym w danym dniu. 

8. Listę wypłat i wniosek indywidualny zatwierdza dyrektor. 

9. Wypłata gotówki następuje w kasie, każda mieszkanka umieszczona na liście lub 

wniosku kwituje odbiór pieniędzy własnoręcznym podpisem,  w obecności 

pracownika Domu. 

10. Wypłaty dla mieszkanek dokonywane są dwa razy w miesiącu lub według 

potrzeb. Daty wypłat w roku kalendarzowym uzgodnione z głównym księgowym 

i znajdują się u pracownika socjalnego. 

11. Wykaz mieszkanek, których pieniądze z przekazów pocztowych dostarczonych 

do Domu powinny być przekazane przez kasjera do depozytu bankowego 

sporządza pracownik socjalny, który koryguje wykaz na bieżąco, a następnie 

przekazuje go do Działu Finansowo - Księgowego. 

12. W razie wątpliwości dotyczących świadomego dysponowania gotówką 

zgłoszonych kasjerowi przez pracownika Domu środki pieniężne są 

przekazywane na konto depozytowe. 

13. Wątpliwości dotyczące świadomego dysponowania środkami pieniężnymi 

zgłaszane są następnie przez pracownika Domu psychologowi i lekarzowi 

psychiatrze, ewentualnie lekarzowi rodzinnemu w celu oceny głębokości 

zaburzeń świadomości mieszkanki w tym zakresie. 

14. Pisemna ocena psychologa i lekarza rodzinnego, o którym mowa w ust. 4 stanowi 

podstawę do podjęcia przez pracownika socjalnego w porozumieniu z Działem 

Usług Opiekuńczo-Wspomagających (w szczególności z pracownikiem socjalnym 

i pracownikiem pierwszego kontaktu) działań zmierzających do ustanowienia 

kuratora. Wzór wniosku o ustanowienie kuratora stanowi zał. Nr 8 do 

zarządzenia. 

 

§ 4 

 

1. Mieszkanki, które samodzielnie nie potrafią dysponować pieniędzmi, realizują 

potrzeby w zakresie zakupów za pośrednictwem: 

1) opiekunów prawnych, 

        2) kuratorów. 

2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu opiekuna prawnego 

i kuratora jest prawomocne postanowienie sądu w sprawie powierzenia opieki 

(kurateli). 

3. Wniosek o wypłatę sum depozytowych może złożyć opiekun lub kurator do 

dyrektora Domu - do akceptacji. 

 

 

§ 5 

 

W przypadku śmierci mieszkanki dysponowanie środkami pieniężnymi odbywa się 

z uwzględnieniem zasad prawa spadkowego i postanowień zarządzenia. 
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§ 6 

 

1. Dyspozycje, co do depozytów pieniężnych przekraczających wartość 500,00 zł 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszego załącznika mogą być realizowane jedynie 

w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z pisemnym 

wnioskiem mieszkanki lub jej opiekuna prawnego (kuratora) skierowanym do 

dyrektora Domu - wg. wzoru stanowiącego załączniki Nr 4 do zarządzenia. 

2. Na życzenie mieszkanki, Dom umożliwia przekazanie z konta depozytowego 

środków pieniężnych w formie sporządzonego z udziałem notariusza - aktu 

darowizny lub testamentu lub przekazania pieniędzy na lokatę bankową. 

 

§ 7 

 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli kwota wypłaty jest znaczna 

- dyrektor Domu jest uprawniony do żądania wskazania celu na jaki przeznaczona jest 

wypłacana kwota i ewentualnego udokumentowania wydatku. 

 

§ 8 

 

Za zgromadzone przez mieszkankę środki pieniężne przechowywane                            

w pokojach, nie zabezpieczone wg. zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu, 

Dyrekcja Domu nie ponosi odpowiedzialności. 
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2022 

      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. 

      Michelisowej  w  Lublinie 

z dnia 6.10. 2022 

 

 

Lublin dnia ………………… 

 

 

 

Do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód 

                                                  w Lublinie 

                                                      Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

 

 

                                                Wnioskodawca 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

Wniosek o ustanowienie kuratora 

 

Wnoszę o ustanowienie kuratora w celu pomocy w dysponowaniu moimi 

depozytami wartościowymi przechowywanymi w Domu Pomocy Społecznej        

w Lublinie i pomocy we wszelkich sprawach związanych z pobytem w DPS. 

 

 

UZASADNIENIE 

Jestem mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, w 

którym przechowuję środki pieniężne tj. ………………… w wysokości 

………….  

W związku z tym, że ze względu na stan zdrowia mam trudności w 

prawidłowym gospodarowaniu tymi środkami potrzebuję pomocy, którą moim 

zdaniem zapewni ustanowiony kurator ……………………….. 

 

Wyrażam zgodę 

na pełnienie funkcji kuratora 

Nazwisko i imię ………………………………………… 

Podpis ……………………………………. 

Data ……………………… 

Stopień pokrewieństwa …………………………….. 

Pracownik Domu …………………………………….. 
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