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REGULAMIN MIESZKAŃCÓW 
Domu Pomocy Społecznej „MORS” 

w Stegnie 
Stegna ul. Morska 11 

 
 
Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. , Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz regulaminu organizacyjnego 
Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ustalam niniejszy Regulamin Mieszkańców określający zasady 

korzystania  mieszkańców z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa  i obowiązki  
Mieszkańców Domu.   

 
§ 1 

1. Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, zwany dalej „Domem” zapewnia 
swoim Mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze    
i wspomagające w formach i w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców Domu. 

2. Świadczone przez Dom usługi powinny uwzględniać w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich 
fizycznej i psychicznej sprawności. 

3. Pobyt w Domu jest odpłatny – wysokość, zasady i tryb odpłatności ustalają odrębne 
przepisy. 

4. Za właściwe funkcjonowanie Domu, podległy personel oraz mieszkańców, w zakresie 
określonym odpowiednimi przepisami,  odpowiada Dyrektor Domu. 

5. Podstawową zasadą obowiązującą personel Domu oraz jego mieszkańców jest 
zachowanie zasad bezpieczeństwa, wzajemnego poszanowania i godności, 
kształtowania właściwej atmosfery opartej na życzliwości i zaufaniu. 

 
§ 2 

1. Mieszkaniec Domu w szczególności ma prawo do : 
1) Uzyskania informacji o usługach świadczonych przez Dom oraz korzystania    

z  tych usług;  
2) Uzyskania odpowiedniej do stanu zdrowia pomocy w zaspokajaniu swoich 

potrzeb   w zakresie świadczonych przez Dom usług; 
3) Poszanowania intymności, godności i niezależności; 
4) Uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady 

funkcjonowania Domu oraz dostępu do Regulaminu Mieszkańców                    
i Samorządu Mieszkańców. 

5) Uczestniczenia w pracach Samorządu Mieszkańców i wyborach Rady Domu; 
6) Regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, w wyznaczonych   i podanych do 

wiadomości terminach oraz z pracownikiem socjalnym i pracownikiem 
pierwszego kontaktu;   

7) Wyboru pracownika pierwszego kontaktu. 
8) Swobodnego praktykowania swojej religii, korzystania z usług kapłańskich na 

terenie Domu oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych w środowisku;  
9) Przyjmowania codziennych odwiedzin krewnych i znajomych w pokojach 

mieszkalnych w godzinach 900 - 1900 oraz na terenie Domu w miejscach 
wyznaczonych w godz. od 900 do 2200, w sposób, który nie będzie zakłócał 
funkcjonowania Domu oraz nie będzie naruszał praw współmieszkańców;  

10) Swobodnego opuszczania terenu Domu w godzinach  600 -  2200  po uprzednim 
zawiadomieniu pracownika recepcji Domu o takim zamiarze;  w szczególnych 
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przypadkach, w trosce o zdrowie i życie Mieszkańca prawo to może zostać 
ograniczone; 

11) Korzystania ze środków transportu stanowiących własność Domu, w celu 
realizacji uzasadnionych, niezbędnych potrzeb związanych z leczeniem,          
w sposób umożliwiający realizację przewozu oraz możliwie jak najbliżej 
położenia Domu; Rejestracja do lekarzy i uzgadnianie terminów wyjazdu 
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pracownika Domu. 

12) W przypadku choroby , znacznej niepełnosprawności,  mieszkaniec może 
korzystać  z usług opiekunów w zakresie dokonywania zakupów, załatwiania 
pilnych spraw osobistych itp. Zakupy dokonywane są w określony dzień 
tygodnia, zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń. 

13) Posiadania własnych rzeczy osobistych, sprzętu (z wyjątkiem urządzeń 
grzewczych, maszynek elektrycznych, grzałek, urządzeń gazowych) oraz 
mebli i wyposażenia pokoju , o ile będzie to możliwe ze względów 
technicznych i nie będzie to utrudniało funkcjonowania współmieszkańców , 
po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Domu ; 

14) Rezygnacji z pobytu w Domu, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych oraz 
skierowanych do Domu postanowieniem sądu. 

 
2. Do podstawowych obowiązków Mieszkańca Domu należy  : 

1) Terminowe ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu; 
2) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz innych zarządzeń porządkowych; 
3) Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania praw i godności  innych mieszkańców oraz 
personelu, zachowania tajemnicy dotyczącej spraw osobistych 
współmieszkańców; przyczynianie się do utrzymania dobrej atmosfery           
w Domu poprzez kulturalne i życzliwe odnoszenie się do współmieszkańców      
i personelu; 

4) Dbałość, w miarę swoich możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny 
oraz porządek w pokoju i innych pomieszczeniach ogólnego użytku a także     
o mienie Domu; 

5) Przestrzeganie zakazu palenia papierosów z wyjątkiem miejsc do tego 
przeznaczonych oraz zakazu nadużywania alkoholu i używania innych 
środków odurzających ; 

6) Współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb;   
7) Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 2200   do 600    ; 
8) Zgłaszanie wyjazdów i wyjść wraz z określeniem adresu pobytu pracownikowi 

socjalnemu bądź pielęgniarce dyżurującej; 
9) Niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o sytuacji uniemożliwiającej 

powrót do Domu w ustalonym wcześniej czasie oraz podanie nowego terminu;  
10)  Zgłaszania na recepcji faktu odwiedzin rodziny , znajomych . 

 
§3. 

1. W  Domu zabronione jest :  
a. używanie w pokojach mieszkalnych kuchenek , piecyków elektrycznych 

grzałek i innych urządzeń grzewczych ;  dopuszcza się za zgodą Dyrektora 
Domu używanie w pokojach czajników elektrycznych; 

b. palenie tytoniu w pokojach mieszkalnych, na balkonach i innych miejscach 
poza  do tego wyznaczonymi; 

c. zasłanianie czujek instalacji przeciwpożarowej; 
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d. nadużywanie alkoholu 
e. posiadanie zwierząt oraz karmienie zwierząt na balkonach , na terenie Domu, 

oraz terenie przyległym poza wyznaczonymi miejscami. 
 

2. W stosunku do mieszkańców rażąco naruszających niniejszy Regulamin mogą być 
stosowane sankcje porządkowe. 

3. Przez rażące naruszenie regulaminu należy rozumieć:  
a. zaleganie z opłatą za pobyt w Domu, za wykupione leki oraz inne 

zobowiązania wobec Domu; 
b. przebywanie na terenie Domu w stanie nietrzeźwym, naruszające porządek 

Domu i prawa współmieszkańców;  
c. naganne zachowanie podczas zorganizowanych wyjazdów na imprezy 

integracyjne połączone z nadużyciem alkoholu; 
d.  niszczenie mienia Domu i współmieszkańców; 
e. dokonanie kradzieży mienia Domu, współmieszkańców lub pracowników; 
f. wyzywanie, ubliżanie, używanie obraźliwych określeń w stosunku do 

współmieszkańców i personelu a także bicie i stosowanie siły fizycznej           
w stosunku do współmieszkańców i personelu. 

 
4. Wobec  mieszkańców, którzy w rażący sposób naruszają postanowienia 

regulaminu, na wniosek zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, z powiadomieniem 
Rady Mieszkańców, mogą zostać podjęte następujące działania w celu 
wyeliminowania takich zachowań:  

a. obciążenie mieszkańca kosztami dodatkowego prania, sprzątania, malowania, 
naprawy lub odkupienia mebli lub sprzętu, które zostały celowo zniszczone; 

b. ograniczenie swobodnego dysponowania swoimi środkami pieniężnymi w celu 
zapobiegania ich marnotrawienia; 

c. upomnienie na piśmie z umieszczeniem w aktach mieszkańca; 
d. karne przeniesienie do innego pokoju o niższym standardzie; 
e. czasowe pozbawienie mieszkańca prawa do uczestnictwa w organizowanych 

przez Dom wyjazdach turystycznych, imprezach integracyjnych; 
f. wnioskowanie do odpowiednich organów o skierowanie na leczenie 

odwykowe lub zmianę decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej      
i przeniesienie do ośrodka o innych standardzie lub  domu dla osób 
uzależnianych od alkoholu.  

g. wnioskowanie  do odpowiednich organów o cofnięcie decyzji o umieszczeniu 
w domu pomocy społecznej . 

 
5. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo współmieszkańców dopuszcza się 

ograniczenie zasady intymności  poprzez: 
a. wejście do pokoju w celu uporządkowania pomieszczenia w przypadku 

uporczywego nieprzestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczenia,  
b. wejście do pokoju mieszkańca o każdej porze jeśli istnieje podejrzenie 

nadużywania alkoholu, palenia papierosów oraz zakłócania spokoju                  
a także  zagrożenia bezpieczeństwa innych mieszkańców; 

c. wejście do pokoju, także pod nieobecność mieszkańców, w przypadku awarii 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, CO oraz przy załączeniu się lub 
awarii systemu sygnalizacji pożaru; 

d. dokonanie przeglądu rzeczy osobistych w obecności mieszkańca, 
przedstawiciela Rady Mieszkańców oraz pracownika Domu. 
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6. Dyrektor Domu może zawiesić prawo Mieszkańca do odwiedzin : z własnej 

inicjatywy , na jego prośbę , na wniosek osób bliskich Mieszkańca - jeżeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie , że odwiedziny naruszają spokój , dobro i bezpieczeństwo 
Mieszkańca .  

§ 4 
1. Wyżywienie dzienne mieszkańców  składa się z trzech posiłków podawanych            

w jadalni  Domu oraz na kącikach jadalnych : śniadania - od 7.45 do 8.45 , obiadu - od 
12.30 do 13.30 , kolacji - od 18.00 do 19.30 . 

2. W uzasadnionych przypadkach mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach 
mieszkalnych . 

3. Nie korzystanie z posiłków ustalonych w jadłospisie nie daje praw do wydania innych 
produktów żywnościowych lub równowartości pieniężnej. 

 
§ 5 

1. Mieszkaniec jest odpowiedzialny materialnie - nawet do pełnej wysokości 
wyrządzonej szkody - za uszkodzenia , zniszczenia zajmowanego lokalu oraz 
wyposażenia stanowiącego własność Domu . 

2. Jakiekolwiek zmiany w wyposażeniu pokoju mieszkalnego wymagają zgody 
Dyrektora Domu. 

3. Mieszkaniec ma prawo wprowadzić do lokalu przedmioty stanowiące jego własność . 
4. Mieszkaniec może umieścić w swoim pokoju jedynie te przedmioty własne , które nie 

będą ograniczać swobody ruchu jego i innych mieszkańców oraz nie będą stanowić 
zagrożenia sanitarnego , epidemiologicznego , pożarowego , wybuchowego . 

5. Przedmioty wartościowe wniesione przez Mieszkańca zamieszczone są w wykazie , 
który sporządza pracownik socjalny w obecności Mieszkańca w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od daty zasiedlenia . Wykaz ten podlega uaktualnieniu w przypadku utraty 
lub nabycia przez Mieszkańca nowych przedmiotów . 

6. Dom nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Mieszkańca,  bądź jego 
spadkobierców , w sytuacji niezgodności pomiędzy wykazem o którym mowa w ust. 5 
a rzeczywistym stanem rzeczy . 

7. Mieszkaniec może złożyć do depozytu gotówkę i przedmioty wartościowe nie będące 
w codziennym użytku . 

8. Dom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gotówkę i przedmioty wartościowe nie 
złożone do depozytu . 

 
§ 6 

1. Zabrania się  gromadzenia w zajmowanym pokoju mieszkalnym, w łazience i na 
balkonie, przeterminowanego pożywienia, odpadków, śmieci oraz innych 
przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie sanitarne , epidemiologiczne , 
pożarowe . 

2. W przypadku stwierdzenia występowania w obrębie pokoju insektów , Dom dokonuje 
dezynsekcji tych pomieszczeń nawet bez zgody Mieszkańca. 

3. Mieszkaniec zobowiązany jest do suszenia bielizny i ubrań wyłącznie 
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu ( pralnio-suszarnia ) i we własnej łazience ,  
( tak aby nie ograniczać jej dostępności dla osób z niej korzystających ). Na balkonie 
przynależnym do zajmowanego lokalu mieszkaniec jest uprawniony jedynie do 
hodowania kwiatów oraz wystawiania zestawów wypoczynkowych . 
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§ 7 
1. Dom zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju mieszkalnego bez zgody Mieszkańca, 

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia  życia i zdrowia Jego lub współmieszkańców  , 
w przypadku domniemania utraty przytomności lub śmierci. . 

2. W przypadku śmierci Mieszkańca - po wejściu osób upoważnionych do lokalu - 
zostanie sporządzony spis przedmiotów wartościowych stanowiących własność 
Mieszkańca. Następnie przedmioty te zostaną złożone w depozycie . 

3. Protokolarne wydanie przedmiotów , o których mowa w ust. 2 , osobom trzecim może 
nastąpić na podstawie : 

a. sądowego stwierdzenia nabycia spadku , 
b. sądowego postanowienia o podziale spadku , 
c. umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami Mieszkańca  

dotyczącej podziału spadku , 
d. oświadczenia złożonego przez Mieszkańca dotyczącego pozostawionych 

ruchomości . 
4. Nieskuteczne w stosunku do Domu jest uczynienie przez Mieszkańca          

jakiegokolwiek zastrzeżenia na mocy którego nakazałby on wydanie po swojej śmierci 
przedmiotów będących jego własnością jakiejkolwiek osobie w innym trybie , niż 
wskazany w ust. 3 . 

 
§ 8 

      Ewentualne wnioski lub skargi na niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub 
postępowanie personelu , Mieszkańcy składają Dyrektorowi Domu , w  przypadku ich 
nieuwzględnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Gdańskim . 
 

§ 9 
1. Mieszkańcy Domu mają prawo powołania Samorządu składającego się 

z przewodniczącego , zastępcy i sekretarza oraz dwóch członków wspomagających . 
2. Członków Samorządu wybierają Mieszkańcy spośród zgłoszonych kandydatów . 
3. Rada mieszkańców wybierana jest co cztery lata w wyborach równych , tajnych           

i powszechnych . 
 

§ 10 
1. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia . 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Domu . 
  
 
 
 
Stegna,  dnia ………………                     …………………………………… 
                                                                                       Dyrektor   
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    Załącznik nr 1 
                                                                                 Do Regulaminu Mieszkańców 
                                                                                 Domu Pomocy Społecznej „ MORS” 
                                                                                 w Stegnie 
 
 
                                                                           Stegna , dnia ……………… 
 
…………………………….. 
( nazwisko i imię )    
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam , że zostałem zapoznany z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej        

„MORS” w Stegnie i zobowiązuję się do jego przestrzegania . 

W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Domu i zakłócania spokoju innym 

mieszkańcom , wyrażam zgodę na poniesienie konsekwencji zgodnie z niniejszym 

Regulaminem i decyzją Dyrektora DPS . 

 

 
 
                                             ……………………………………. 
                                                      ( podpis mieszkańca ) 
 
 
 
 
 
 Stwierdzam własnoręczność podpisu : 
 
………………………………………. 
( podpis pracownika socjalnego ) 
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                                                                                      Załącznik Nr 2 
                                                                                      Do Regulaminu Mieszkańców 
                                                                                      Domu Pomocy Społecznej „MORS” 
                                                                                      w Stegnie 
 
                                                               
 
 
                                                                         Stegna , dnia ……………….. 
 
………………………………… 
( nazwisko i imię mieszkańca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam , że zostałem poinformowany o zakazach zawartych w Regulaminie Domu , 
a zwłaszcza o zakazie nadużywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na 
terenie Domu i zobowiązuję się do ich przestrzegania . 
 
 
                                                     ………………………………… 
                                                     ( podpis mieszkańca ) 
 
                                                              
 
 
 
 
Stwierdzam własnoręczność podpisu : 
 
………………………………………………. 
( podpis pracownika socjalnego ) 
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                                                                            Załącznik Nr 3 
                                                                                        Do Regulaminu Mieszkańców 
                                                                                        Domu Pomocy Społecznej „ Mors” 
                                                                                        w Stegnie  
 
  
                                                                   Stegna , dnia ………………… 
 
………………………………… 
( imię i nazwisko ) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam , że zostałem poinformowany przez Dyrektora DPS „MORS”           
w Stegnie o posiadanym koncie depozytowo-pieniężnym i rzeczy wartościowych dla 
mieszkańców, oraz że Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy własne mieszkańców 
nie złożone w depozycie . 
 
 
 
                                                            ………………………………… 
                                                                  ( podpis mieszkańca ) 
 
 
 
 
 
 
Stwierdzam własnoręczność podpisu : 
 
…………………………………… 
( podpis pracownika socjalnego )  
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Załącznik Nr 4 
Do Regulaminu Mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej  „MORS”   
w Stegnie 

 
 
  

Zasady postępowania wobec osób systematycznie nadużywających alkoholu                
i zakłócających spokój mieszkańców Domu . 

 
 

1. Za osobę nadużywającą alkoholu , wobec której mają zastosowanie poniższe zasady , uważa 
się mieszkańca Domu , który : 

a. systematycznie nadużywa alkoholu, następnie zakłóca spokój  innych mieszkańców , 
a fakt nadużywania alkoholu jest odnotowany  w raportach pielęgniarskich i raportach 
pracowników dozoru; 

b.  został zbadany przez lekarza psychiatrę , który orzekł uzależnienie od alkoholu . 
2. Po zaistnieniu któregokolwiek z w/w faktów powinny zostać podjęte działania zapobiegawcze 

: 
a. rozmowy terapeutyczne prowadzone przez specjalistów zajmujących się  leczeniem 

mieszkańców Domu ( zwłaszcza psychiatra ) ; 
b. osoba nadużywająca alkohol powinna otrzymać propozycję dobrowolnego leczenia 

się w specjalistycznych ośrodkach terapii  uzależnień ; 
c. włączenie innych mieszkańców Domu , a zwłaszcza Rady Mieszkańców  w działania 

w celu udzielenia pomocy osobie nadmiernie pijącej alkohol w rozwiązaniu jej 
problemów życiowych . 

3. Jeśli mimo wyżej wymienionych środków zapobiegawczych mieszkaniec Domu nie 
zaprzestanie nadużywania alkoholu i nie podejmie dobrowolnego leczenia , pracownik 
socjalny na wniosek lekarza psychiatry , który stwierdził istnienie choroby alkoholowej , 
gromadzi dokumenty do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu 
orzeczenia konieczności przymusowego leczenia .  

4. W czasie trwania leczenia , początkowo otwartego , a w razie konieczności zamkniętego , 
pielęgniarka i pracownik socjalny zajmujący się danym mieszkańcem , zobowiązani są do 
systematycznego współdziałania ze specjalistami leczącymi danego mieszkańca i stałego 
udzielania mu niezbędnego wsparcia ( stały kontakt , rozmowy terapeutyczne , jeśli to 
możliwe utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną ) . 

5. Jeśli mimo podjętego leczenia , po wyczerpaniu wszystkich możliwości mieszkaniec Domu 
używa alkoholu , zakłóca spokój bądź też odmawia  współdziałania  w leczeniu przewiduje się 
następujące sankcje :  

a. rozmowy ostrzegawcze i zobowiązujące do zaprzestania  spożywania alkoholu            
( lekarze , pracownik socjalny , pielęgniarka , inni członkowie  zespołu  
terapeutycznego ) ; 

b. przeniesienie mieszkańca Domu bez jego zgody do innego pokoju ; 
c.  przeniesienie mieszkańca Domu bez jego zgody do domu pomocy  społecznej 

przeznaczonego dla osób uzależnionych od alkoholu . 
 

6. Mieszkaniec Domu , który po spożyciu alkoholu zniszczył sprzęty lub inny majątek Domu jest 
zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Dom przy likwidacji szkód . 

7. Mieszkaniec Domu , który po spożyciu alkoholu zanieczyścił  
     pomieszczenie ma obowiązek samodzielnie przywrócić porządek .  


