
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 

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

z dnia 30 maja 2022 r. 
 

w sprawie procedur dotyczących funkcjonowania Domu: Dział Administracyjno- 

Gospodarczy 

 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) oraz 

§ 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej 

w Lublinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 22 września 2020 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 poniżej 

wymienione procedury dotyczące funkcjonowania Domu: Dział Administracyjno 

- Gospodarczy: 

1) gospodarki magazynowej /zał. nr 1/, 

2) postępowania z odpadkami pokonsumpcyjnymi ”zlewkami” na bloku 

żywienia /zał. nr 2/, 

3) regeneracji zmiękczaczy do wody model LT 8 współpracujących 

z urządzeniami zasilanymi wodą z wodociągów /zał. nr 3/, 

4) przechowywania i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń i wyjść 

ewakuacyjnych /zał. nr 4/, 

5) mycia nakryć i sztućców stołowych w zmywalni bloku żywienia /zał. nr 5/, 

6) prania i dezynfekcji bielizny pościelowej i podkładów /zał. nr 6/, 

7) prania i dezynfekcji kocy /zał. nr 7/, 

8) użytkowania samochodu /zał. nr 8/. 

 

§ 2 

 Zobowiązuję Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego do dokonywania 

aktualizacji procedur dotyczących funkcjonowania komórki oraz do nadzoru nad 

przestrzeganiem procedur przez podległych im pracowników. 

 

§ 3 

 Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom, którzy przyjęli procedury do 

wiadomości i wykonania. 



 

§ 4 

 Tracą moc zarządzenia nr 11/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

im. W. Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakońska 7 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: 

procedur opieki nad mieszkankami i funkcjonowania Domu, w części określonej w § 4 pkt 1, 

tj. procedury w zakresie funkcjonowania Domu - sekcja administracyjno - gospodarcza oraz 

sekcja pralnia i zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

im. W. Michelisowej w Lublinie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

korzystania z samochodu służbowego. 

  

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

p.o. Dyrektora 

Małgorzata Zembrzuska 


