
 

 

 

Załącznik Nr 5  

do Regulaminu Organizacyjnego  

MOPR  w Suwałkach  

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

REGULAMIN OGRZEWALNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NIETRZEŹWYCH 

W SUWAŁKACH 

 

§ 1. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych i nietrzeźwych, zwana dalej Ogrzewalnią, 

prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako zadanie własne 

gminy (art. 17 ust.1 pkt 3 u.o p. s.) o charakterze obowiązkowym.  

§ 2. Ogrzewalnia działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) rozporządzenia 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; 

3) uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach nr XLVIII/609/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach; 

4) niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Dzialalność Ogrzewalni finansowna jest z budżetu Miasta Suwałki i innych 

dostępnych źródeł zewnętrznych. 

ROZDZIAŁ I. 

ORGANIZACJA OGRZEWALNI 

§ 4. Ogrzewalnia umożliwia tymczasowe schronienie, bezpieczny i interwencyjny pobyt 

w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące, nie gwarantuje miejsc 

do spania, z zastrzeżeniem § 5. 

1) Ogrzewalnia świadczy usługi przez 7 dni w tygodniu całodobowo;  

2) Ogrzewalnia zapewnia: 

a) możliwość ogrzania się w pomieszczeniach, których temperatura nie jest niższa niż 

18o C, 

b) miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni, 

c) gorący napój, 

d) umożliwienie wymiany odzieży, 

e) opiekę opiekuna. 

§ 5. W Ogrzewalni dopuszcza się zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 

świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia 

się spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

1) Ogrzewalnia z miejscami do spania liczy 10 miejsc, czynna jest cały rok, przez 7 dni  

w tygodniu, w godzinach:  



 

 

 

a) od 1 października do 31 marca: od 18:00 do 8:00, 

b) przez całą dobę w sytuacji braku noclegowni; 

2) świadczy usługi tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania wyposażonego  

w materac i komplet pościeli (poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc)  

w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20o C; 

3)  Zakres usług Ogrzewalni z miejscami do spania polega na: 

a) umożliwieniu spożycia posiłku i zapewnieniu gorącego napoju w pomieszczeniu, 

które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych, 

b) umożliwieniu skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży, 

c) zapewnieniu opieki opiekuna; 

ROZDZIAŁ II. 

ZASADY POBYTU W OGRZEWALNI 

§ 6. W Ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia 

nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. 

§ 7. W Ogrzewalni z miejscami do spania nie mogą przebywać osoby będące pod 

wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

§ 8. W Ogrzewalni w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

przebywanie osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

§ 9. Pomoc przyznana w Ogrzewalni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną 

pomoc nie podlegają zwrotowi. 

§ 10. Korzystający ze schronienia zobowiązani są do:  

1) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00; 

2) utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach, które użytkuje, a także terenu wokół 

obiektu; 

3) dbania o higienę osobistą; 

4) przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania 

środków odurzających na terenie Ogrzewalni; 

5) przestrzegania zakazu palenia;  

6) nie wprowadzania zwierząt;  

7) szanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach oraz zgłaszania 

zauważonych usterek i zniszczeń;  

8) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.;  

9) przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

10) udostęniania danych osobowych.  

§ 11. 1. Osoba korzystająca z Ogrzewalni nie może:  



 

 

 

1) korzystać z własnych urządzeń elektrycznych;  

2) pozostawiać jakichkolwiek rzeczy do przechowywania.  

2. Rzeczy wniesione i pozostawione będą usuwane. 

3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty 

wniesine na teren placówki. 

§ 12. Obsługa Ogrzewalni ma prawo odmówić przyjęcia, jeżeli osoba zgłaszająca: 

1) zachowuje się agresywnie; 

2) odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy; 

3) przepełnienie pomieszczeń zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu osób przebywających; 

4) odmawia doprowadzenia się do należytego stanu higienicznego; 

5) stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności wymaga natychmiastowej pomocy 

specjalisty. Personel podejmuje czynności mające na celu udzielenie osobie pomocy 

przez inne odpowiednie służby.  

ROZDZIAŁ III. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 

dyrektor.  

§ 14. 1. Korzystający z Ogrzewalni ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody  

w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i są zobowiązani do ich naprawienia.  

2. Wyrządzenie szkody skutkować będzie, niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, 

odpowiedzialnością karną. 

§ 15. Korzystający z Ogrzewalni zobowiązani są do pisemnego potwierdzania zapoznania 

się z obowiązującym Regulaminem. 
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