
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej  
w Lublinie, ul. Archidiakońska 7 

z dnia 6.10.2022 r. 
 

w sprawie procedury postępowania pracowników Działu Usług Opiekuńczo 

- Wspomagających ze środkami pieniężnymi indywidualnymi mieszkanek 

przeznaczonymi na ich bieżące wydatki   

 Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. 

zm.) oraz § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii 

Michelisowej w Lublinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/8/2022 Prezydenta 

Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 Wprowadzam w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie procedurę 

dotyczącą postępowania pracowników Działu Usług Opiekuńczo - Wspomagających ze 

środkami pieniężnymi indywidualnymi mieszkanek przeznaczonymi na ich bieżące wydatki, 

opisaną szczegółowo w § 2.  

§ 2 

1. Mieszkanka samodzielnie dysponująca swoimi środkami pieniężnymi może udzielić 

pisemnego upoważnienia pracownikowi pierwszego kontaktu do wydatkowania przez 

niego środków na realizację jej bieżących potrzeb w zakresie zakupów, opłat i innych 

wynikających z indywidualnej sytuacji mieszkanki. Wzór upoważnienia dla pracownika 

określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Pracownik pierwszego kontaktu, wyrażając zgodę na powyższe, zobowiązuje się do 

udokumentowania sposobu wydatkowania otrzymanych środków, poprzez określenie co 

najmniej: 

- daty otrzymania środków, 

- wysokości otrzymanych środków, 

- podpisu mieszkanki, potwierdzającego przekazanie środków, 

- dokonanych zakupów, opłat i innych wraz z dowodami zakupu, bądź innym 

dokumentem, 

- daty zwrotu niewydatkowanych środków mieszkance lub umieszczenia ich w sejfie 

przeznaczonym na przechowywanie indywidualnych środków mieszkanek na ich 

bieżące wydatki wraz z ewidencją tych wydatków. Do ewidencji należy każdorazowo 

dołączać dokumenty potwierdzające dokonanie zakupów/opłat i innych. 



Wzór ewidencji  wydatkowania otrzymanych środków przez pracownika określony jest 

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 3.   Sejf znajduje się w gabinecie pracownika socjalnego. 

 4. Mieszkanka ma możliwość przekazania środków pracownikowi pierwszego 

       kontaktu nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Ewidencja wydatkowania tych 

       środków powinna być dokonywana na bieżąco, niezwłocznie po otrzymaniu 

       środków i ich wydatkowaniu. 

 5. Zasady wydatkowania środków opisane w pkt 1 - 4 stosuje się odpowiednio 

       również w odniesieniu do środków przekazanych na bieżące potrzeby mieszkanki przez 

       jej rodzinę, przy czym podpis potwierdzający zrobienie zakupów i wydatkowanie 

       środków może złożyć mieszkanka.  

§ 3 

 Zobowiązuję Kierowników Zespołów Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego i Usług 

Wspomagających do nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez podległych 

im pracowników. 

§ 4 

W przypadku śmierci mieszkanki środki pieniężne mieszkanki przekazywane są na Jej konto 

depozytów pieniężnych. 

§ 5 

 Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom, którzy przyjęli procedury do 

wiadomości i wykonania. 

§ 6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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