
                                                                   Zarządzenie  nr 4/2016 

                                                  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                       w Brzeszczach 

                                                                  z dnia 12 lutego 2016r. 

 

w sprawie:   wprowadzenia Regulaminu Schroniska z miejscami noclegowymi  dla bezdomnych 

mężczyzn . 

 

                        Na podstawie § 2 ust.2 pkt a tiret 3  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.3128 z 2014 r.) 

 

                                                              zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.   Wprowadzam w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach Regulamin Schroniska z miejscami 

noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.   Traci moc Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach nr 12/04 z dnia 

22.12.2004r. 

 

§ 3.      Regulamin  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4.    Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



                                                                                                                                  załącznik do Zarządzenia nr 2/2016 

                                                                                                                                  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                                                  w Brzeszczach  z dnia 12 lutego 2016 

 

                                         

                                                                   Regulamin  Schroniska 

                                                            z miejscami noclegowymi dla  

                                                                  bezdomnych mężczyzn 

                                                           w  Ośrodku Pomocy Społecznej 

                                                                         w Brzeszczach 

                                   

                                                                                      § 1 

1. Schronisko z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w Brzeszczach przy ul. 

Mickiewicza 6 wchodzi w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach. 

2. Schronisko z miejscami noclegowymi  dla bezdomnych mężczyzn działa w oparciu o art. 51 

ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2015r poz.163 z późn. 

zm.) oraz w oparciu o niniejszy Regulamin i udziela tymczasowego, całodobowego 

schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Brzeszcze, którzy podpisali kontrakt 

socjalny a także: 

a. zapewnia niezbędne ubranie, 

b. zapewnia jeden gorący posiłek dziennie, 

c. prowadzi   readaptację do życia społecznego, powrotu do środowiska, 

d. prowadzi społeczno-zawodową aktywizację bezdomnych zdolnych do pracy, 

e. przygotowuje bezdomnych do wychodzenia z bezdomności w oparciu o zawarty 

program wychodzenia z bezdomności. 

 

                                                    § 2 

 

1. Schronisko funkcjonuje przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę. Schronisko nie pełni 

funkcji miejsca stałego zamieszkania i zameldowania. 

2. Ze Schroniska mogą korzystać osoby bezdomne oraz wymagające natychmiastowej pomocy 

w formie schronienia z terenu gminy Brzeszcze. 

3. Osobom przyjętym do Schroniska spoza terenu gminy  Brzeszcze tylko w sytuacji, gdy 

Schronisko dysponuje wolnymi miejscami, umożliwia się przebywanie w Schronisku do czasu 

wyjaśnienia ich sytuacji i określenia w porozumieniu z gminą właściwą ostatniego miejsca 

stałego zameldowania osoby -  dalszych działań pomocowych. 

4. Przyjęcie do Schroniska następuje poprzez wpis do rejestru-ewidencji podopiecznych na 

podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość. 

5. Przyjęcia do Schroniska dokonuje koordynator ds. Schroniska w godzinach pracy Ośrodka 

Pomocy Społecznej tj. od godz. 700 do 1000 , po przeprowadzeniu  wywiadu środowiskowego 

i wydaniu decyzji administracyjnej  przyznającej tymczasowe schronienie. Osoba 

przyjmowana do Schroniska składa  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem  

Schroniska. 



 

6. Przyjęcia do Schroniska dokonują opiekunowie/dyżurni – interwencyjnie, w dni ustawowo 

wolne od pracy i poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od 1700 do 2000. Osoba 

bezdomna przyjęta interwencyjnie do Schroniska zgłasza się do koordynatora Schroniska 

w dniu następnym w godzinach jak w pkt. 5, celem przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe schronienie. 

7. Osoby przywożone po hospitalizacji lub przez służby mundurowe muszą posiadać 

zaświadczenie lekarskie lub kartę informacyjną dopuszczające do pobytu w Schronisku, jako 

zdolne do codziennej samoobsługi, nie mogą stanowić zagrożenia epidemiologicznego. 

8. Ze Schroniska mogą korzystać wyłącznie osoby trzeźwe.  

9. Schronisko nie zapewnia pobytu  osobom nietrzeźwym, osobom chorym wymagającym 

pomocy lekarskiej lub opieki ze strony osób drugich, osobom niepełnosprawnym psychicznie 

jeżeli zagrażają sobie i innym. 

 

                                                                           § 3 

 

1. Decyzja administracyjna Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach będąca 

podstawą umieszczenia osoby bezdomnej w Schronisku określa rodzaj pomocy  i czasokres tj. 

do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przyznanej pomocy. Osoby umieszczone 

w Schronisku winny spełniać kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Osoby , których dochód miesięczny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej mogą  mieć przyznana pomoc w formie schronienia na 

podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i wydanej decyzji administracyjnej, 

w której będzie określona odpłatność zgodnie  z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad  

ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w schronisku. 

3. Za osoby przebywające w Schronisku , skierowane spoza gminy Brzeszcze, koszty udzielonej 

pomocy w całości muszą pokryć właściwe miejscowo dla tej osoby ośrodki pomocy 

społecznej w wysokości stawki określonej w uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach. 

4. Osobom umieszczonym w Schronisku umożliwia  się: 

a. przebywanie w Schronisku  przez całą dobę, 

b. korzystanie z miejsca noclegowego i wyposażenie w postaci łóżka, koca, pościeli, 

ręcznika, środków higieny osobistej itp. 

c. korzystanie z urządzeń sanitarnych, 

d. korzystania z urządzeń pralniczych, 

e. korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno–oświatowym (radio, telewizor),  

f. uzyskanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej na potrzeby wynikające 

z konieczności utrzymania podstawowej egzystencji i zdrowia, 

g. możliwość przygotowania śniadań i kolacji we własnym zakresie oraz spożycie gorącego 

posiłku na terenie Schroniska, 

h. niezbędną pomoc w postaci pracy socjalnej, pomoc w terapii i leczeniu uzależnień,  

i. pomoc  i poradnictwo w załatwianiu wszelkich spraw osobistych i urzędowych, 

j. pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, 

k. włączanie się do prac organizowanych przez Schronisko. 

                                                                                        



 

 

                                                                                 § 4 

1. Osoby przebywające w Schronisku mają obowiązek: 

a. w chwili przyjęcia lub w terminie wyznaczonym przez koordynatora ds. Schroniska 

przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub kartę informacyjną dotyczące aktualnego stanu 

zdrowia i potwierdzające zdolność do przebywania w Schronisku, 

b. aktywnie współpracować z koordynatorem ds. Schroniska w rozwiązywaniu swojej 

trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w kierunku: 

-  readaptacji i resocjalizacji 

-  społeczno-zawodowej aktywizacji i usamodzielnienia życiowego 

-  leczenia chorób i uzależnień w jednostkach do tego powołanych 

-  uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Schronisko 

                c.   mieszkańcy Schroniska mają obowiązek   utrzymywać porządek w pomieszczeniach   

                      Schroniska i na terenie przyległym oraz świadczyć pomoc w innych pracach niezbędnych   

                      do utrzymania  bezpieczeństwa, higieny, czystości, estetyki i uczestniczyć w zgodnym   

                      wspólnym zamieszkiwaniu mieszkańców, 

d. utrzymanie higieny osobistej , czystości odzieży i obuwia 

e. powrotu do Schroniska do godziny 2200, 

f. przestrzegania ciszy nocnej od godziny 2200  do 700, 

g. przestrzegania regulaminu schroniska i stosowanie się do poleceń kierownictwa Ośrodka 

Pomocy Społecznej i personelu Schroniska, 

h. przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, sanitarnych i BHP 

i. zapobieganie marnotrawstwu wody i energii elektrycznej  oraz cieplnej, 

j. poddania się badaniom alkotestem na żądanie koordynatora ds. Schroniska lub 

opiekuna/dyżurnego. 

2. Kategorycznie zabrania się: 

a. wnoszenia na teren Schroniska i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających, 

b. wnoszenia przeterminowanych i niewiadomego pochodzenia artykułów żywnościowych 

c. wchodzenia na teren Schroniska po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających, 

d. palenia tytoniu na terenie Schroniska , 

e. urządzania na terenie Schroniska gier hazardowych, 

f. wprowadzania osób postronnych, 

g. samowolnej zmiany miejsca noclegowego bez zgody opiekuna/dyżurnego, 

 

                                                             § 5 

 

1. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności  za zdrowie i zachowanie osób umieszczonych w 

Schronisku poza jego terenem. 

2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  w Schronisku. Po upływie 1 

miesiąca od opuszczenia Schroniska rzeczy ulegają likwidacji, przechowywane są jedynie 

dokumenty osoby bezdomnej. 



3. Osoby przebywające w Schronisku mają obowiązek dbać o mienie ruchome i majątek trwały  

Schroniska. Za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialność materialną. 

4. Osoby przebywające w Schronisku zobowiązane są do wykorzystywania wyposażenia, 

instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Osobom przebywającym w  Schronisku nie wolno na własną rękę i bez uzgodnienia 

z kierownictwem Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywać jakichkolwiek napraw, zmian 

istniejącego stanu pomieszczeń, instalacji oraz używać urządzeń nie będących typowym 

sprzętem AGD. 

6. W przypadku zagrożenia pożarem, klęski żywiołowej, przebywający w schronisku muszą 

postępować zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji p.pożarowej. 

7. Z uwagi na to, że pobyt w Schronisku jest pobytem czasowym, dla zapewnienia higieny 

i bezpieczeństwa współmieszkańców zabrania się na terenie Schroniska przebywania 

jakichkolwiek zwierząt. 

 

                                                                         § 6 

 

1. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu, a w szczególności  łamiące zasadę abstynencji 

lub uporczywie uchylające się od podjęcia zatrudnienia i nie realizujące zapisów programu 

wychodzenia z bezdomności mogą mieć  wstrzymaną pomoc czasowo lub na stałe. 

2. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz będące w stanie nietrzeźwości na terenie 

Schroniska będą bezwzględnie usuwane ze schroniska lub kierowane do izby wytrzeźwień. 

 

 

                                                                                      § 7 

 

1. W ramach tworzenia szans na wychodzenie z bezdomności, umieszczeni w Schronisku mogą 

składać w Urzędzie Gminy wnioski  o uzyskanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. 

2. W przypadku zawarcia umowy za uzyskany lokal mieszkalny najemca jest obowiązany opuścić 

Schronisko w ustalonym w terminie. 

 

 

                                                                                     § 8 

 

1. Za   funkcjonowanie  Schroniska odpowiedzialny jest koordynator. 

2. Do zadań koordynatora należy:  

a. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i przygotowywanie dokumentacji 

niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania schronienia 

w Schronisku lub innej pomocy, 

b. opracowywanie i prowadzenie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności 

oraz prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej, 

c. podejmowanie wszelkich działań mających na celu usamodzielnienie się osób 

bezdomnych, przebywających w Schronisku lub powrót do ich rodzin, 

d. podejmowanie działań mających na celu uzyskanie stopnia niepełnosprawności, pomoc 

w umieszczeniu w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych 

e. ścisła współpraca z opiekunami/dyżurnymi, 



3. O wszystkich wydarzeniach zachodzących w Schronisku wymagających decyzji 

wykraczających poza zakres  pracy koordynatora, koordynator ma obowiązek informowania 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

                                                                 § 9 

 

4. Do zadań opiekuna/dyżurnego  należy: 

a. pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska w czasie dyżuru, 

b. codzienne odnotowywanie w rejestrze-ewidencji Schroniska osób przebywających 

w Schronisku, 

c. ścisła współpraca z koordynatorem ds. Schroniska, 

d. wdrażanie w życie i ścisłe egzekwowanie postanowień Regulaminu, 

e. otaczanie opieką mieszkańców Schroniska, służenie pomocą w rozwiązywaniu ich 

problemów, dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery, 

f. codzienne raportowanie o sytuacjach i zdarzeniach mających miejsce w Schronisku. 

 


