
Załącznik do zarządzenia nr 23/2021  

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Brzeszczach     

z dnia 17 grudnia 2021 r.    

 

 

Regulamin Schroniska dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania Schroniska oraz prawa 

i obowiązki osób korzystających z placówki. 

2. Schronisko dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy 

ul. Mickiewicza 6, zwane dalej „Schroniskiem” realizuje zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym, wynikające z art.17 ust.1 pkt 3 w związku z art.48a ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.  

3. Schronisko jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach.  

4. Schronisko spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896). 

5. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. 

6. W Schronisku stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia porządku publicznego 

i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Schroniska, ochronę przeciwpożarową 

oraz ochronę mienia. 

 

§2 

Organizacja i zasady funkcjonowania Schroniska 

 

1. Schronisko zapewnia osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi 

ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej,  

2. Schronisko dysponuje 21 miejscami, w tym 19 miejscami dla mężczyzn oraz 2 miejscami 

dla kobiet. 

3. W Schronisku mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia 

nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.  

4. W Schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub pod wpływem 

substancji psychoaktywnych. 

5. W Schronisku prowadzona jest ewidencja przyjęć oraz obecności osób korzystających 

z usług placówki.  

 



 

 

§3 

Zasady udzielania pomocy w formie całodobowego, tymczasowego schronienia 

 

1. Pomocy w formie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych 

na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej udziela się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, zawarciu 

kontraktu socjalnego oraz wydaniu decyzji administracyjnej.  

2. Usługi świadczone są przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 

3. Osobie bezdomnej zapewnia się miejsce do spania wyposażone w materac i komplet pościeli, 

w ogrzewanym, wieloosobowym pokoju oraz dostęp do szafy, a także umożliwia się: 

3.1 spożycie posiłku,  

3.2 dostęp do kuchni zapewniającej samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju, 

3.3 skorzystanie z prysznica,  

3.4 wymianę, pranie i suszenie odzieży.   

4. Osobie bezdomnej zapewnia się informacje o dostępnych formach pomocy, a w razie 

potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu oraz usługi aktywizacyjne ukierunkowane 

na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście 

z bezdomności.  

5. Osoba bezdomna zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku, 

na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach.  

 

§4 

Prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług Schroniska  

 

1. Osoba bezdomna ma prawo do: 

1.1  zgłaszania pracownikom Schroniska skarg i wniosków dotyczących pobytu w placówce, 

1.2 poszanowania godności oraz zagwarantowania poczucia prywatności i intymności, 

1.3 rezygnacji z pobytu w Schronisku. 

 

2. Osoba bezdomna ma obowiązek: 

2.1 przed przyjęciem do Schroniska przedstawić pracownikowi placówki dokument 

potwierdzający tożsamość, 

2.2 przed przyjęciem do Schroniska oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia wątpliwości, 

co do jej stanu trzeźwości poddać się badaniu przeprowadzonemu przez pracownika placówki, 

na zawartość alkoholu lub środków psychoaktywnych w organizmie, 

2.3 umożliwić pracownikowi Schroniska przegląd odzieży wierzchniej oraz wgląd do rzeczy  

wnoszonych na teren placówki, 

2.4 poddać się zabiegom sanitarnohigienicznym, jeżeli zachodzi taka konieczność, 

2.4 ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji 

życiowej, 

2.5 dbać o swój wygląd i higienę osobistą, 



2.6 utrzymywać porządek w zajmowanych pomieszczeniach oraz przestrzeniach wspólnych 

dla wszystkich użytkowników Schroniska, 

2.7 prać przydzieloną pościel i ręczniki,  

2.8 użytkować udostępnione pomieszczenia, urządzenia i sprzęt w sposób zgodny 

z ich przeznaczeniem, chronić mienie przed uszkodzeniem i dewastacją oraz zgłaszać 

pracownikom Schroniska zauważone usterki i zniszczenia, 

2.9 oszczędnie używać energię elektryczną oraz wodę, 

2.10 dbać o kulturę słowa i zachowania,  

2.11 przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 6:00, 

2.12 zgłaszać pracownikom Schroniska planowane nieobecności dłuższe niż 1 dzień, 

2.13 terminowo uiszczać opłaty za pobyt w Schronisku, 

2.14 zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, za pisemnym potwierdzeniem, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, pod rygorem wydalenia 

z placówki. 

 

§5 

Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii SARS-

CoV-2 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze Schroniska 

oraz personelu placówki, osoba bezdomna ma obowiązek: 

1. zapoznania się i stosowania podstawowych zasad dotyczących zapobiegania 

i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, 

dostępnych w formie papierowej w Schronisku lub na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz https://gis.gov.pl, 

2. poddania się monitoringowi stanu zdrowia oraz samodzielnego monitorowania własnego 

stanu zdrowia, a w razie wystąpienia niepokojących objawów sugerujących chorobę, 

zgłoszenia tego faktu pracownikowi Schroniska i poddanie się izolacji w miejscu do tego 

wyznaczonym oraz niezwłoczny kontakt z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, 

3. dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia Schroniska, 

4. ograniczenia, w miarę możliwości, do minimum aktywności poza terenem Schroniska, 

a także ruchu osobowego w obrębie placówki, 

5. każdorazowo, po użyciu naczyń i sztućców, mycia ich w wodzie z dodatkiem detergentów, 

a następnie wyparzania gorącą wodą. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Na terenie Schroniska zabrania się: 

1.1. wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych 

oraz przebywania pod wpływem tych substancji, 

1.2. palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, 

1.3. stosowania przemocy i używania wulgaryzmów, 

1.4. dokonywania zmian technicznych instalacji i urządzeń, 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
https://gis.gov.pl/


1.5. instalowania anten telewizyjnych i internetowych, 

1.6. posiadania i używania własnych grzałek, grzejników, kuchenek mikrofalowych, a także 

przedłużaczy i rozgałęziaczy bez bolców uziemiających, 

1.7. wymiany zamków w drzwiach i dorabiania kluczy,  

1.8. kradzieży i dewastacji mienia, 

1.9. zastawiania ciągów komunikacyjnych jakimikolwiek przedmiotami, 

1.10. wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów mogących spowodować ich zatkanie, 

uszkodzenie czy wadliwe działanie, 

1.11. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów i wylewania płynów przez okna, 

1.12. posiadania zwierząt, 

1.13. prowadzenia działalności gospodarczej, 

1.14. zakłócania ciszy nocnej. 

2. Osoba bezdomna korzystająca z usług Schroniska ponosi odpowiedzialność za szkody 

na mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązana jest do ich naprawienia poprzez 

przywrócenie do stanu poprzedniego.  

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach nie odpowiada za wniesione i przechowywane 

na terenie Schroniska rzeczy, środki pieniężne i przedmioty wartościowe oraz rzeczy 

pozostawione przez osobę bezdomną, która opuściła Schronisko.  

4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 grudnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu    

Schroniska dla osób bezdomnych   

w Ośrodku Pomocy Społecznej   

w Brzeszczach    

 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Schroniska dla osób 

bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy 

ul. Mickiewicza 6 i zobowiązuje się do jego przestrzegania, pod rygorem obowiązku 

opuszczenia placówki. 

 

 

…………………………………..……….. 
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 


