
w sprawie: ·.•,pr0wadzenia Regulaminów OrganizucyJnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i -~ 
v.1 (;liv1icact1 

Na µodstawie art. 36 ust. 1 i ort. 52 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwcu 1998 r. 
'-' samorząd;11c> powiatowym (lekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z pó2n. zm .), 
art.. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca J990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity 
D.·. u. ;: 2016 r. poz . -146 z pózn. zm.), rozporząclzerna Ministra Pracy I Polityk, 
Spofr:czn} .._ .,,prawie inslytuqonalnej pieczy zastępcze; (Dz. U. z 2011 r.. nr 29:2, 
poz. 1nc oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka nr l w Gliwicach nadanego uchwalą 
11r XlV/363 2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r., § 5 ust. 6 Statutu Domu 
:1:iecka 1. :~ w Gliwicach nadanego uchwaią nr XVIf/44 7/2016 Hady Miasta Gli,,.•ice z dnia 
16 ce,':, :Q 1016 r. oraz § 5 ust. 6 Statutów Domów Dziecka nr 3, 4 1 5 : . Gl!''. ,cach 
;1,idanyC:-1 tJCh::?.1,1 nr XV!/4120/2016 Rady Miasta GHwice z dnia 19 nmJa 201ó r. 

zarządzam, co nilstępuje : 

§ 1. \'.lprc\·:ao/K Regu lamin Organizacy;ny Domu Dziecka nr 1 w Gliwicaci1, :;;tanc,viąq· 
.::Jli[C1r.1k nr ! do ninicJszego zarządz0nL:1. 

§ 2 \\tp, ov,a:izić R~gulamin Organ1a1cyjny Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, stano1mący 
'"!i\•;.!111!,. nr 2 cło nirnc:jszcgo lćll'Ządzenia. 

§ 3. Wprowac1?,Ć R<:.:gufanrn1 Organrz.;cyJny Domu Dziecka nr 3 im. Astnd Lmo91·<.::n 
N G!hv•:::.J::h, Slanowiący 7alącrniK nr 3 do nmiejszeqo zarząd:::ema 

s -1 . :::~; 0v:,id1H" Regulamin Organu:acyJny Dornu Dziecka nr 4 w Gliwicach, ~tan<.:•\·nący 
t.i'JL:ic,:n, ,._ nr 4 do niniejszego :r.an:ądzenia 

:l ~). i n :1 moc Regulamin Organ11.acy3ny pfacóvvk1 op,ekurk:::o - wychowawcz.:j Domu 
Dl1,.::ckt1 nr 1 w Giiw1cach ul. TosLer:ka : 3a '.•1p•·c.w•adzony Zarząd;er:rem nr PH-601 7 /2Ci :.: 
Pr;.0zydu1ta f.i1,1sn-1 Gliwice z dnia 25 i:v,1,·tnia ?.014 r. 

§ 6. ·r12,c1 moc R,~gulamin Organizacyjny placo·;"k: opiekuriczo - wychowav.czeJ Donu 
.);:1t;ck,. nr 2 w Glw11cacl1 ul. Zygmunta Starego 19 wprowadzony Zarząd1e11ien1 nr Pf·•· 
593-i,1.?0i l Pr:::·ydenta M1ast.:i G!1 1N1ce , dn,a 4 kw1etrna 2014 r. 

§ 7. T ·de? mo, Regulamm Organ1Zć:cy,nv placowk1 op1eku1kzo - wychowawczeJ Dcm,: 
U;ie.:•.a nr 3 im. P,stml Lmdqren ·:: Gliwi-acl1 ul. Kopernika 109 wprovvadzorw 
ZcH":'ctt!,·en1ern nr PM-5933/201..i Pn::.'.ydf:nta Mid:,ta Gli,•1ice z dnia 4 kwietnia .201..; r . 

~ ,3. ,• vkonante 1.arządzenia oraz j, go okr(~so•::y pr?.cgłąd, aktualizację 1 ;.'.vdarH: teks: 
JC:clnol•tego pov11Grąć dyrcktof'ov1i Centrum Pieczy ZastępczeJ I Wsp1eran:a Ro,:lz!;-, r 
,_, Gln\ K ach. 

§ '.J. A~ ,ozór nz,cJ realiwcJą zar:-ąd2e1K1 obejrnuN osob1śc1e 

s , ('. :,..:,:t1?~t,i<:' podlega p1.Jbłikaq, i: B1uletyni0 !11for:naq1 Publicznej, 

si i.:·ar;·ądzcn,e •.vchodz1 v,: zyc,e.: dnit::,n 1.01.2017 r. 

:.. 
, 

f 
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Uzasadnienie 

Regularnmy Or9arn23cyjne Dornów Dziecka nr 1, 2, 3 1 4 wprowadza się w związku 
reorgam::aCJą systemu pieczy zastępczeJ, której za!ozenia zostały wpisane 

de- f•li0js~icgo Programu Dot>•czącego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018, 
[)!"/','Jętego uchwałą nr XIJ/3O3/2O15 Rady Miastn Gliwice z dnia 17.12.2015 r. 



REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ 
DOMU DZIECKA NR 3 IM. ASTRID LINDGREN W GLIWICACH 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. P.eg1ilarmn organfwcyjny określa specyfik~ 1 zakres sprawowaneJ opieki_ oraz 
,.,rg.111 1,>:,c,ę i ;asacly funkcjonowania Domu Dziecka nr 3 ,m . Aslnd Ltndgren w Gl1w1c:ach. 
·wrn''2QO ,: .1'ej .Domem" lub „Placówl<c(. 

§ 2. 1 Or0 inem prowadzącym Dom j<.t$l miasto Gliwic<: . 

.:. f ;<1dz,:u ,'::,\ cbaL1lnośc1ą Domu sprawuje \'JoJewoda Śląski. 

.:l. Zcife,:11- ie, merytoryczne I formalni.: przedstawia schemat orgarnzacyJny, stan0wtący 
1nlegralnt1 ces•: Hegulaminu. 

§ .3. l. Dc..m ;est placówką op11:,.kunc o - wyd)OWa\':czą lypu soqal1zac.-yJnego 
prLt.!1.n,K! )nq dla l·l wychowanków. 

:1 SH0 d21li, Domu maJdUJe Sit~ v, Gl1w1cacn, przy ul. Kopernika 109. 

3. Dorr•"l k1,.;ruJe dyrektor Centrum Pieczy ZastępC.?ej i \Vspierarna Rodziny, zuan, daleJ 
oyn:ktor,•m Ccntrnm, przy pomocy wy:--naczonego wychowav,1cy - koordynatora. 

•L Dum J •sł pracodawcą dla zatrudn:on•;ch \\ nim pracowników. W imieniu wacr -Jawcy 
uynnosn .; sprawoch 1 zakresu prawe, pracy wykonuJC dyrektor Centrum. 

c:; vV cc:lu u spr ,1v1111en1a dzmlalnaści Dornu dyrektor Centrum może .vydawać ?<"lf2qd7enia, 
p1sw;1 ok, 1'0 , poh'cerna s!u:--bov:,,, k!ore są podawane do wiadomości zaintcrescv; anym 
\'! :,pOSOL' • :;yczaJOWO przyjęty. 

o \'.' :i! ,·3 •..:bcn ~,karg 1 vinmsl-:ó·,._, dyrektor Centrum przy3muJe 2a1m0r0sc. ,.inych 
w :i• ralonyd1 godzinach, podanych do w,adomosci publiczneJ .. Ustalone cp.idz1ny 111v 

dotyc::q w~chc,·:::rnkow, ktorzy ":·:oJe prawa do skdrg I v;nioskO\'l real!ZUJ<l ~-. Gparciu 
o re~iuiac•r oclt'ęhn(' 

§ 4.1 . ·~zc::,:gótowe zasady I tryb \'Jykonywania czynności kancelaryJnych okrer.i,J 
ln"t:·ul r) kanceł;11y3na 

2. 1.r-.1 :•,.)L,,.,.=s:10 po~,tępov1,ir11<1 z dokumentDqą wytworzon.:i w Domu, stosuJe się rJ, ..-:ep,,,v 
ut L G .-: '..'. c•<;tc1wy z drna 1-ł Hpo 1983 r. o narodov1ym :asobie arcl11v:ainyff 
1 ar-ch1·::t:s:·1 ( t,,kst Jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 1S06). 

§ 5.1 ..:.'. ,,jE;iH,1 , c:c:!e: Domu rea!izuJe \N'{chowav1c.a - koordynator k:eru3ący o~Hnem or.:J? 
d::społ op eh:ur:100 - wychowawczy, w skiad którego wchodzą: wychowawcy, psycholog, 
p;,d:.qc l p,•.:l,,gni.irkó. 

2. o;..r,",.J,·:o powoiuJe się .r,.Jspul do c;praw okre-sowej oceny sytuacji dzieda, w sk!;,11 
ktoreqo ·.chodzą. dyrektor Centrum, 1-vychowav,ca-koordynatcr oraz cz!onko,·11e 1espołu 
or ,·u•-.c 'C - v. ychowawczeqo. 

3. Ol)s!u(lę ,1tlnl!!11 ,tracyj114, rin,msow.:i 1 ◊rgan1z;-ir:yjną zapewrna Domowi Cen rum Pieczy 
.~2stqpc eJ · \'.'spi. rtinia Rodziny. 

·l. la• r·:5 obs!uq1 adrrnnistracyJneJ, f!nansoweJ I orgarnzacyJnej okreś: uct1::-1wfa 
nr XXI/~ 1:/2016 R0cly Miasta Gll,·.'1ce i. dm., 17 listopada 2016 r. ,..., sprawie „apewn,erna 
;:ilacÓ\·1kc)rn op:ekunczo - wychowawC?ym •::spólnej obsługi admirnstracy;neJ, finansoweJ 
1 or~Jćinll..!CyJneJ. 

https://p;,d:.qc


9) współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjażnionymi, 
lO)opracowywanie raportów dotyczących wychowanków i sprawozdań z wykonywanych 

zadań, 

11) koordynowanie terminowego sporządzania opinii i pism do sądów oraz innych 

instytucji współpracujących, 

12) sporządzanie informacji do sądu i policji o samowolnym opuszczeniu Domu przez 
wychowanka oraz powiadamianie o tym dyrektora Centrum, 

13) koordynowanie współpracy Domu ze szkołami oraz innymi instytucjami, 

14) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie na terenie Placówki, 

15) koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów, 

16) sporządzanie projektów miesięcznych harmonogramów pracy dla wychowawców 
oraz planów urlopowych, 

17) pełnienie dla pracowników Domu funkcji bezpośredniego przełożonego. 

§ 8. Do zadań zespołu opiekuńczo - wychowawczego należy: 

1) opieka, wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb wychowanków, 

2) czuwanie nad kształceniem i wyrównywaniem opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

3) prowadzenie zaJęc resocjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 
rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym, 

4) przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, 

5) pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, 

6) pomoc we właściwej organizacji czasu wolnego poprzez umożliwienie bezpłatnego 
korzystania z kin, teatrów, basenu kąpielowego, lodowiska, imprez kulturalno -
rozrywkowych oraz innych atrakcji, 

7) zapewnienie opieki higieniczno - pielęgniarskiej, a w razie potrzeby zapewnienie 
opieki i konsultacji lekarskiej oraz niezbędnych leków, 

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział III 
Standardy opieki i wychowania 

§ 9. Dom jako placówka opiekuńczo · wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia 
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których 
nie znaleziono rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności: 

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanka oraz stanu jego 
zdrowia, 

2) przestronne i właściwie oświetlone pokoje mieszkalne, wyposażone w odpowiednie 
meble, 

3) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

4) dostęp do zajęć socjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, 
terapeutycznych, rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym 
i przygotowujących do życia społecznego, 

5) przygotowanie do usamodzielnienia wychowanka, 

6) działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienie rodziny 
przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej, 

7) pomoc wychowankowi w rozwijaniu zdolności I zainteresowań, 



9) do'.;l,:f)u oo mfor-11JCJ1 o pocleJmowanyci1 \VObec niego dz1ał a niac1-1, 

1O) wy1 u1.a11,a oprn11 w sprawach, które go cotyczą, 

11 lswobo,:y myśl;, sumienia i światopoglądu, 

12)poznani,l swoich praw, op,e~i , ochr.:iny prawneJ, znaJomości celów i sJosobÓ'! .' 
uclzielcwi.; op,ek,, 

U)op1ck1 /drowcrnej I zaopatrzenia ,·: produkty lec;m!cze, 

! .i) poS1.,rnowania pI yw<J t nośu I taJemnicy korespondenq i o raz poszanowania JOdnośc, 
w sprnv,ach kolezeńsk1cl 1 , przyJaźrn. 

15)1qlasz,rn1a u ,-.ag, skarg i oclwola11 na nieprzestrze:9anie swo1cl1 praw do : 

I)' Wyd.:L:!lu Zdrowia I Spraw Spolecrnych Urzędu NteJSkJego w Glt:.'icach, 

c) 1.'/yrl::1•• !u Pol!t'/~1 SpołeczneJ Sląsk11_;go Ur::ędu \'/OJewórJzkrego w l<atovncacr-, 

d, R.:(•C:'.n1ka f-r-:iw Dz1cd:a, 

•\ 1<0ri:1l1:1.u Ochrony Praw Oz1ecf~a. 

1. Pod- Lav10::e obm·;iązki wychowankóv; : 

l • us;:,,n •: :crn1<:: 9odności , podrniotowoć;o innych osób, kolezer'ist.wo, 

2 uoesrntCtwo w zajęciach, rzetelna praca, nauka, 

3, dl) ,:ło -,: ;, v-1spólne dobro, lad i porzącJek. 

-'ł) . ,Kho• .. ~n1e ,!9ojne z przyjętym, no1marn1 spokcznyrrn, 

5~ pos;,,rnouarne cudzej własncśet, 

6: pr;, s:"::e9,rn1.: regulaminu Dornu, iJ w szczegolno:.cI: 

.:i) pod-;or::ąUkO\'.'ZH1ic się pofernniom wycho,•:;:w,cóvJ I dyrektora Centrum, 

bJ prz.1..· tr::eyanie porządku c1nia, 

c) tum nov:e powroty do Domu w ter-n,nach ustalonych przez wychowawców, 

d) ni,: opt..::,;:,:·arn:.: terenu DomL. b,.:z .·gody wycho·::awców, 

e} pr z,_ ;u xe9anie zaka::u palenia, picia alkoholu, u?ywarna , pos1adan·a środkó-.-. 
C•<ll r;: ,:1ącycł, oraz u;::yv-:anrć) przernocy fizycznej i psychrczneJ. 

Rozd ział V 
Postanowienia końco we 

§ 13. l. S!c:>.c:gotowe ol)ow1cvk1 1 0dpowied1.1alnośc na stano\N1skach prnc.y c ·,;re::;!,iJc1 
ir1cyw1ou,:1ne ,akresy czynności p,·acowników, 

.'. fl! i:- of: , ·s 'l'"Obticności procowrnka w pracy dyrektor Centrum wvznacza zast,;>~KQ. 

3 r ·;")' :--:mianach personalnych na stanowiskach pracy obow,ąwJe protokol,HTe 
pr.','k.-J? mte z2kr(:St1 pracy , obow,ą.:ków, 

•l. Zrrnany , u/upe!r11en1a do ninieJSZc90 Regulaminu clokony\-.ane są,,,,., sposób wraśc1wy 
dla 1090 ·:. pro·::aci::enia, 

I 
/, 

/I . 
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ZARZĄDZENIE NR PM .l.L-:....... 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

l · · 1 110 { JA ('• C...~ c..Jv -:,,z dnia ..............( .................. • I 

zrrneniającc 1arządzen ie nr PM 3879/16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminów 
OrganizacyJnyct, Domóv, Dziecka nr 1, 2, 3 , 4 w Ghw1cach 

Na podsta 1:ne art . 36 ust. 1 1art. 92 ust. l pkt 2 usta\·1y z dnia 5 czen·:ca 199S r. 
o sarnorządLie powIatowyrn (tekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z póżn. zrn.), 
art. 30 ust. 1 usta\·1y z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tekst Jednolity 
Dz. U. z 2016 r . poz. 4,16 z późn. zm.), rozporząd:::en1a Ministra Pracy I Pol1tyk1 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292, 
po1 . 1720) oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka nr 1 \ 'J Gliwicach nadanego uchwalą 
nr XIV/363/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia l7 marca 2016 r., § 5 ust. 6 Statutu Domu 
Dziecka nr 2 w Gl1w1cach nadanego uchwala. nr XVI!/447/2016 Rady Miasta Gl11·1ice 
z dnia 16 czemca 2016 r. oraz § 5 ust. 6 Statutó1:, Domów Dziecka nr 3, 4 i 5 
w Gl1v!lcach nadanych uchwalą nr XV!/420/2016 Raoy Miasta Gliwice z dnia 19 maJa 
2016r. 

zarządzam, co naslępuJe : 

§ i. V>/ załączniku nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 3879/16 z :inia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie : wprowad zenia Regulaminów OrganizacyJnych Domow 
Dziecka nr 1, 2 3, .J 1·,1prowt1dza się na stępuJące zmiany: 

1. w Rozdziale l § 3 . ust. 1 otrzymu:e brzm1en1e ,,§ 3.1. Dom Jest placówką 
opiekuńczo wychowawczą typu soCJal1zacyJnego przeznaczoną clla 
1-1 1.·.ycho1,·1anków", 

2. w Rozdzwle I § 3 . ust. 2 otrzymuje brzm1ente „2. S1ecłz 1b a Domu znaJcluJe s,ę 
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25". 

§ 2 . Odpowiedzialnym za wykonanie za rząd zenia Jest dyrektor Centrum Pieczy 
Zaslqpczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

§ 3. Nadzór nad l':ykonaniem zarządzenia obe:muJę osobiście . 

§ ,1. Za rząd zenie podlega publikacJ1 w 61uletynte InformacJ1 Publ1czneJ. 

§ S . Zc.1rządzen1e 1·1chodz1 1·1 życie z dniem podpisa111a. 

{l 
I 
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ZARZĄDZENIE NR........... . 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE t1 

z dnia n.-~.~1~1(~) ~~ J 
z mieniaJące zarządzenie nr PM 3879/16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminów 
Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4 w Gliwicach 

Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej {Dz. U. z 2011 r., nr 292, 
poz. 1720), uchwały nr XLI/912/2018 Rady Miasta Gliwice z 08 listopada 2018 roku 
w sprawie likwidacji Domu Dziecka nr 4 oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka Nr 2 
w Gliwicach nadanego uchwałą nr XVII/477/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 
2016 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr PM 3879/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 
i 4 w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany: 

1. tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: ,,w sprawie wprowadzenia Regulaminów 
Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 w Gliwicach", 

2. w podstawie prawnej: 

1) publikator ustawy o samorządzie powiatowym otrzymuje brzmienie: ,,(tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) ", 

2) publikator ustawy o samorządzie gminnym otrzymuje brzmienie: ,,(tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r,. poz. 994 z późn. zm. )", 

3. uchyla się § 4, 

4. w załączniku nr 1, 2 i 3: 

1) w Rozdziale I § 4 ust. 2 publikator ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach otrzymuje brzmienie: ,,(tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 217 
z późn. zm.)", 

2) w Rozdziale IV § 12 ust. 1 pkt 15) lit c) otrzymuje brzmienie „c) Wydziału 
Rodziny i Polityki Społecznej Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach," 

5. w załączniku nr 2: 

1) w Rozdziale I § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie : ,,2. Siedziba Domu znajduje s ię 
w Gliwicach, przy ul. Dworcowej 43/2. ", 

6. uchyla się załącznik nr 4. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarząd zenia jest dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie: j 
1. w zakresie§ 1., ust. 2, ust. 4, ust. 5 z dniem podpisania, 

2. w zakresie§ 1., ust. 1, ust. 3, ust. 6 z dniem 1 stycznia 2019 r. 
1

Zastępca Pre+tta Miasta.~ 
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