
 

 

Załącznik nr 4 
 

      do zarządzenia Dyrektora DPS Nr 9/2022 
                                        

z dnia 30 maja 2022 r.  
 
 
 

Procedura 

przechowywania i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń i wyjść ewakuacyjnych 

 

1. Inspektor ds. pracowniczych opisuje klucze do wszystkich pomieszczeń, biur i wyjść ewakuacyjnych 

oraz prowadzi ewidencję kluczy.  

2. Klucze są przechowywane w dwóch wyznaczonych miejscach Domu w specjalnych gablotach. 

a) Jedna gablota z kluczami znajduje się w sekretariacie i w niej znajdują się klucze do 

pomieszczeń i pokoi biurowych w budynku nr 5 i 7 oraz klucze do kasetek umieszczonych 

przy drzwiach ewakuacyjnych. Odpowiedzialnym za stan gabloty, klucze i ich oznakowanie 

jest inspektor ds. pracowniczych, a w razie nieobecności pracownik zastępujący go. 

b) Druga gablota znajduje się w gabinecie zabiegowym i tam znajdują się klucze do pomieszczeń 

budynku nr 5 i 7, klucze do sekretariatu oraz klucze do kasetek umieszczonych przy drzwiach 

ewakuacyjnych. Odpowiedzialnym za stan gabloty, klucze i ich oznakowanie jest kierownik 

Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego, a podczas jego nieobecności pielęgniarka dyżurna. 

3. Klucze pobierane są przez pracowników z gabloty w sekretariacie przed rozpoczęciem pracy 

i oddawane do niej po zakończeniu pracy. W Domu obowiązuje zakaz wynoszenia kluczy na 

zewnątrz.  

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika braku kluczy w gablocie w sekretariacie lub gabinecie 

zabiegowym, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora ds. 

pracowniczych, który podejmuje czynności w celu ustalenia, gdzie znajduje się klucz i sporządza na 

tę okoliczność stosowną notatkę służbową. 

5. Inspektor ds. pracowniczych oraz kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego przeprowadzają 

co 3 miesiące przegląd kluczy odpowiednio w gablocie w sekretariacie i w gabinecie zabiegowym, 

w razie potrzeby uzupełniają ewidencję kluczy i opis na kluczach, a w sytuacji stwierdzenia braku 

klucza podejmują czynności w celu ustalenia, gdzie on się znajduje i sporządzają na tę okoliczność 

stosowną notatkę służbową. 

6. Przy drzwiach wejściowych na parterze obu budynków, które są jednocześnie „WYJŚCIEM 

EWAKUACYJNYM” umieszczone są specjalne kasetki z kluczami do otwierania tych drzwi OD 

WEWNĄTRZ w razie pożaru, awarii lub innego zagrożenia. 

7. W razie zaistnienia w/w sytuacji zagrożenia należy ZBIĆ SZKALNĄ SZYBKĘ KASETKI i użyć 

znajdujący się w niej klucz celem otwarcia wyjść ewakuacyjnych. 

8. Za zamknięcie drzwi i okien Domu, w godz. 21.00 - 6.00, odpowiada pielęgniarka dyżurna lub opiekun 

pełniący dyżur.  

9. Za umożliwienie wejścia do Domu osobom z zewnątrz, w tym otworzenie drzwi wejściowych, 

pokierowanie do odpowiedniego pokoju oraz, w przypadku osób odwiedzających mieszkanki, 



przekazanie informacji o konieczności wpisania się do książki odwiedzin, upewnienie się, czy drzwi 

wejściowe są zamknięte po opuszczeniu budynku przez osoby z zewnątrz, odpowiedzialni są: 

- kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego lub inspektor ds. administracyjno 

- gospodarczych - w przypadku kontrahentów, usługodawców, osób dokonujących przeglądów 

technicznych, itp., 

- magazynier lub zastępujący go pracownik - w przypadku dostawców realizujących umowy zawarte 

z Domem, 

- kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego, pielęgniarka dyżurna lub wyznaczona przez Nią 

opiekunka - w przypadku lekarza poz lub innych służb medycznych oraz dostaw z apteki i dostaw 

artykułów medycznych i środków pomocniczych, w tym pieluchomajtek, 

- opiekunka, pokojowa, pracownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego - w przypadku osób 

składających wizytę mieszkankom, w tym członków rodzin; osoby imiennie wyznaczone przez 

inspektora ds. pracowniczych, wskazane w grafikach na poszczególne miesiące, 

- pracownik socjalny - w przypadku członków rodzin mieszkanek, kuratorów, opiekunów, urzędników, 

którzy przybyli do Domu w celu załatwienia spraw dotyczących mieszkanek, w tym przede wszystkim 

we współpracy z pracownikiem socjalnym. 

10. Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego nadzoruje i jest odpowiedzialny za stan drzwi 

i zamków. 

11. Klucze do platformy służącej do przewozu osób niepełnosprawnych znajdują się w dyspozycji 

następujących komórek organizacyjnych: Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny (kierownik Działu, 

pielęgniarka dyżurująca), Dział Administracyjno - Gospodarczy (kierownik Działu, kierowca 

- konserwator, dietetyk - magazynier, pracownicy kuchni). 

12. Za zapoznanie podległych pracowników z w/w procedurą, wdrożenie i nadzór nad prawidłową 

realizacją odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych. 

 
 
 
 
 


