
61ZARZ^DZENIE Nr . 72022
Dyrektora Miejskicgo Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 

z dnia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Noclegowni Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Ostrowcu Swi^tokrzyskim ul. Samsonowicza 80

Na podstawie § 35 ust 2 pkt 2 i § 39 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka 

Pomocy Spolecznej stanowi^cego zal^cznik do zarz^dzenia nr V/448/2021 Prezydenta Miasta 

Ostrowca Swi^tokrzyskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim (z pozn. zm), 

zarz^dza si$, co nast^puje:

§ 1. Wprowadza si? Regulamin Noclegowni Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Ostrowcu Swi?tokrzyskim ul. Samsonowicza 80, stanowi^cy zal^cznik do zarz^dzenia.

§ 2. Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Zast?pcy Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Ostrowcu Swi?tokrzyskim oraz Kierownikowi Dzialu Pomocy Srodowiskowej.

§ 3. Traci moc Zarz^dzenie Nr 96/2020 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

\w Ostrowcu Swi?tokrzyskim z dnia 29 pazdziemika 2020 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Noclegowni Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swi?tokrzyskim.

§ 4. Zarz^dzenie w'chodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalgcznik do Zarz^dzenia nr. J/...........

Dyrektora Miejskiego Osrodka pomocy Spolecznej 
w Ostro 
z dnia..

REGULAMIN NOCLEGOWNI 
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 

W OSTROWCU SWI^TOKRZYSKIM

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
1. Noclegovvnia polozona przy ul. Jana Samsonowicza 80 w Ostrowcu Swi^tokrzyskim jest form^ 

pomocy spolecznej skierowan^ do bezdomnych m^zczyzn, vvymienionych w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z pozn. zm.), prowadzon^ przez 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim, zwanym dalej MOPS. Zgodnie z 
art.48a. ww ustawy, udzielenie schronienia w noclegowni jest tymczasowe.

2. Noclegownia dysponuje 22 miejscami noclegowymi, w jej sklad wchodz^:
a) 1 pokoj noclegowy 12-osobowy,
b) 1 pokoj noclegowy 4-osobowy,
c) 1 pokoj noclegowy 6-osobowy,
d) pokoj biurowy,
e) WC m^skie,
f) WC personelu.

3. Wyposazenie pomieszczen i pokoi uwzgl^dnia podstawowe potrzeby i mozliwosci osob bezdomnych.
4. Schronienie w noclegowni przysiuguje osobom bezdomnym, dla ktorych gmin^ wlasciw^, 

w rozumieniu przepisow ustawy o pomocy spolecznej jest Gmina Ostrowiec Swi^tokrzyski.
5. Osoby bezdomne z terenu innych gmin mog^ bye przyjmowane tylko i wyl^cznie w przypadku, gdy 

noclegownia dysponuje odpowiedni^ ilosci^ miejsc i interwencyjnie.
6. Noclegownia czynna jest caly rok, przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i dni swi^teezne) 

w godzinach, z zastrzezeniem ust. 7 i 8:
- od 1 pazdziernika do 31 marca - od 18:00 do 8:00,
- od 1 kwietnia do 30 wrzesnia- od 19:00 do 7:00.

7. Noclegownia w wigili$ swi^t Bozego Narodzenia oraz w okresie Swi^t Bozego Narodzenia i Swi^t 
Wielkanocnych moze bye czynna 24 godziny na dob?.

8. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej moze 
przedluzyc godziny funkejonowania noclegowni.

9. W noclegowni obowi^zuje cisza nocna w godz. od 22:00 do 6:00.
10. W noclegowni zabrania si? przebywania osobom trzecim.
11. W celu ochrony bezpieczehstwa personelu noclegowni oraz zabezpieczenia mienia nalez^cego do 

MOPS a takze zapobiezenia czynom skierowanym przeciwko personelowi lub mieniu MOPS 
wprowadza si? monitoring wizyjny, polegaj^cy na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w 
noclegowni przy ul. Samsonowicza 80 kamery przemyslowe wizyjne.
11.1 .Monitoring wizyjny obejmuje:
a) wejscie do budynku noclegowni,
b) wjazd do nieruchomosci przy ul. Samsonowicza 80 (brama glowna),
c) wejscie do pomieszczenia na poziomie -1 budynku noclegowni (korytarz, klatka schodowa),
d) pomieszczenie zlokalizowane na poziomie -1 budynku noclegowni.
11.2.Monitoring prowadzony jest calodobowo.
1 U.Urz^dzenia rejestruj^ce obraz znajdujg si? w wyl^cznej dyspozycji MOPS.
11.4.Dost?p do zapisanych na rejestratorze danych maj^ wyl^cznie Dyrektor MOPS lub inny 
wyznaczony do tego pracownik. Dost?p do danych dla innych osob, w szczegolnosci w celu dokonania 
niezb?dnych napraw lub czynnosci serwisowych wymaga imiennego upowaznienia przez Dyrektora 
MOPS.
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11.5. Nadzor nad monitoringiem i przegl^danie zarejestrowanych obrazow nast^puje wyi^cznie w 
godzinach pracy.
11.6.0braz zarejestrowany za pomoc^ urz^dzen monitoringu jest przechowywany na zasadach 
okreslonych w przepisach Rozporz^dzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po 
uplywie 42 dni od zarejestrowania poprzez automatyczne nadpisanie kolejnego obrazu. 
ll.V.Jezeli zarejestrowany obraz moze bye uzyty lub b^dzie uzyty jako dowod w post^powaniu 
prowadzonym przez wlasciwy s^d lub inny organ publiezny, termin okreslony w ust. 17 ulega 
przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonezenia post^powania.
11.5. Wejscie do budynku noclegowni oraz pomieszczenia obj^te monitoringiem sq oznakowane 
tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Teren monitorowany” lub „Pomieszczenie monitorowane”. 
W pomieszczeniach monitorowanych musi znajdowac si^: w widoeznym miejscu co najmniej jedna 
tablica.

§2
1. Noclegownia zapewnia:

a) schronienie w postaci miejsca do spania wraz z posciel^,
b) gor^cy napoj i mozliwosc przygotowania posilku,
c) skorzystanie z prysznica i mozliwosc przeprowadzenia zabiegow higienicznych,
d) czystq odziez.

2. Osoba bezdomna potwierdza pobranie r^eznikow, poscieli i odziezy (Zal.4).

II. WARUNKI PRZYJ^CIA DO NOCLEGOWNI

§3
1. Do noclegowni przyjmowane s^ osoby bezdomne tylko i wyt^eznie w stanie niewskazuj^cym na 

spozyeie alkoholu, narkotykow oraz innych srodkow odurzaj^cych. Wszelkie wnoszone i znalezione 
na terenie obiektu zabronione artykuly, wymienione w § 5, b$d^ rekwirowane przez personel 
noclegowni. Osoby, co do ktorych personel noclegowni b$dzie mial podejrzenie, ze znajduj^ si? pod 
wplywem alkoholu zostan^ poddane badaniu alkomatem i w przypadku wyniku pozytywnego nie 
zostan^ wpuszczone na teren noclegowni i usuni?te w trybie natychmiastowym. Osoby, co do ktorych 
personel noclegowni b?dzie mial podejrzenie, ze znajduj^ si? pod wplywem srodkow odurzaj^cych, nie 
zostan^ wpuszczone na teren noclegowni i usuni?te w trybie natychmiastowym.

2. Odmowa poddania si? badaniu alkomatem traktowana jest jako stan po spozyeiu alkoholu.
3. Noclegownia nie zapewnia schronienia osobom chorym, wymagaj^cym pomocy lekarskiej lub 

wymagaj^cym pomocy osoby drugiej, osobom zaburzonym i chorym psychicznie, jesli zagrazaj^ sobie 
lub otoczeniu. Nie przyjmowane s^ do noclegowni osoby podejrzane o chorob? zakazn^ lub wypisane 
z placowek sluzby zdrowia bez zaswiadezenia lekarskiego stwierdzaj^cego zdolnosc do pobytu 
w noclegowni.

4. Personel noclegowni moze odmowic przyj?cia do noclegowni jezeli osoba bezdomna:
a) zachowuje si? agresywnie, wszczyna awantury, grozbami usiluje wymusic wejscie do noclegowni,
b) odmawia udost?pnienia do wgl^du wnoszonych rzeezy,
c) odmawia podpisania przestrzegania regulaminu noclegowni.

5. Kazda osoba bezdomna zglaszaj^ca si? po raz pierwszy do noclegowni jest zobowi^zana do 
wypelnienia „Karty osoby bezdomnej” (Zal.6). Kazdorazowo osoba bezdomna zobowi^zana jest do 
zarejestrowania swojego przybycia w danym dniu poprzez dokonanie wpisu do „Rejestru wyjsc i 
powrotow” (Zal.3) prowadzonego przez personel noclegowni.

6. Osoby bezdomne s^ rejestrowane w noclegowni na podstawie przedlozonych dokumentow tozsamosci 
(dowod osobisty, ksi^zeezka wojskowa, legitymaeja ubezpieczeniowa, itp.). W przypadku braku 
dokumentu tozsamosci osoba bezdomna moze zostac zarejestrowana na podstawie pisemnego 
oswiadezenia.

7. Kazda osoba bezdomna w chwili przyj?cia ma obowi^zek zapoznania si? z niniejszym regulaminem
i podpisania „Oswiadczenia” o przestrzeganiu przepisow w nim zawartych, oraz klauzul? informacyjn^ 
odnosnie przetwarzania danych osobowych (Zal. 1).

8. Miejsce noclegowe kazdorazowo wyznacza personel noclegowni.
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III. PRAWA I OBOWI^ZKI OSOBY PRZEBYWAJ^CEJ W NOCLEGOWNI

§4
Do praw osoby przebywaj^cej w noclegowni nalezy:

a) prawo do bezpiecznego noclegu wraz z pomoc^ okreslon^ w § 2 niniejszego regulaminu,
b) korzystanie z pravva rownego dost^pu do pomieszczen wspolnych oraz ich wyposazenia,
c) korzystania ze sprz^tu znajduj^cego si? w noclegowni,
d) posiadanie niezb?dnych rzeczy osobistych,
e) poszanowanie godnosci osobistej,
f) wsparcie oraz pomoc personelu noclegowni i pracownikow MOPS.

§5
1. Do obowi^zkow osoby przebywaj^cej w noclegowni nalezy:

a) przestrzeganie wamnkow przyj?cia do noclegowni okreslonych w § 3 niniejszego regulaminu,
b) przestrzeganie zakazu wnoszenia zabronionych artykulow: rzeczy i przedmiotow stwarzaj^cych 

bezposrednie zagrozenie dla osob przebywaj^cych w noclegowni w tym: broni, ostrych narz?dzi, 
chemikaliow, materialow pirotechnicznych, itp.,

c) okazywanie na z^danie personelu wnoszonych do noclegowni rzeczy,
d) zachowanie calkowitej abstynencji oraz przestrzegania zakazu wnoszenia i spozywania na terenie 

noclegowni napojow alkoholowych i srodkow odurzaj^cych,
e) przestrzeganie zakazu palenia papierosow we wszystkich pomieszczeniach, palenie tylko 

w wyznaczonych miejscach,
f) przestrzeganie zakazu uzywania w noclegowni prywatnych urz^dzen grzewczych i innych 

urz^dzen elektrycznych,
g) przestrzeganie ciszy nocnej,
h) poszanowanie sprz?tu i wyposazenia noclegowni,
i) wykonywanie prac porz^dkowych zleconych przez personel noclegowni, rzetelne wywi^zywanie 

si? z dyzurow porz^dkowych (sprz^tanie pokoi, lazienki, toalet, wspolnych pomieszczen oraz 
otoczenia noclegowni);

j) przestrzeganie zasad wspoizycia spolecznego w stosunku do innych osob bezdomnych oraz 
personelu noclegowni; poszanowanie cudzej wlasnosci, unikanie konfliktow,

k) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzqdzone dzialaniem umyslnym,
l) kazdorazowe zabieranie ze sob^ wszystkich swoich rzeczy w chwili opuszczenia noclegowni,
m) wspoldzialanie w rozwi^zywaniu swojej trudnej sytuacji zyciowej wspolnie z pracownikami 

socjalnymi z MOPS i personelem noclegowni, w tym podpisanie indywidualnego programu 
wychodzenia z bezdomnosci.

Wspoldzialanie to, w szczegolnosci powinno dotyczyc:
- podejmowania wszelkich form aktywizacji spoleczno-zawodowej,
- podejmowania dzialah w zakresie wykorzystania swoich mozliwosci i uprawnieh (np. ubiegania 
si? 0 swiadczenie emerytalne, rentowe, ustalenie stopnia niepelnosprawnosci, dopelnienie 
formalnosci zwi^zanych z ubieganiem si? 0 przyznanie mieszkania, itp.),
- podejmowania wspolpracy w zakresie realizowania dzialah opracowanych w indywidualnym 
programie wychodzenia z bezdomnosci.

2. Nie wywi^zanie si? z obowi^zkow okreslonych w punkcie 1, b?dzie naruszeniem niniejszego regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§6
1. Razqce i uporczywe naruszenie przepisow niniejszego regulaminu b?dzie stanowic podstaw? 

do odmowy schronienia, bgdz natychmiastowego wydalenia osoby bezdomnej z noclegowni.
2. Dla osob, ktore zlamaly przepisy niniejszego regulaminu po raz pierwszy i z niewielk^ szkodliwosci^ 

dla otoczenia i siebie - stosuje si? rozmowy ostrzegawcze oraz przydzielenie dodatkowych prac na 
rzecz noclegowni.
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3. Naruszenie regulaminu skutkowac b?dzie wydaleniem z noclegowni:
- pierwsze wykroczenie - wydalenie na okres 7 dni,
- drugie wykroczenie - wydalenie na okres 1 miesi^ca,
- trzecie wykroczenie - wydalenie na okres 2 miesi^cy.

4. Po upfywie 6 miesi^cy od wykroczenia, wykroczenie uznane za naruszenie regulaminu 
przedawnia si$.

5. O raz^cych wykroczeniach, maj^cych znamiona przest^pcze (kradzieze, pobicia, grozby karalne, 
wnoszenie lub posiadanie srodkow odurzaj^cych) b^d^ niezwlocznie povviadamiane organy scigania.

6. Wszelkie spory i konflikty pomi^dzy osobami bezdomnymi w noclegowni rozstrzyga personel 
noclegowni.

7. MOPS nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy osobiste osob bezdomnych w noclegowni, ktore 
ulegfy zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradziezy.

8. Rzeczy pozostawione przez osoby bezdomne w ci^gu 3 dni od dnia opuszczenia przez nie 
noclegowni, b^d^ przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu przez 1 miesi^c, po czym 
podlegaj^ zniszczeniu lub przechodz^ na rzecz noclegowni. Z tych czynnosci kazdorazowo 
sporz^dzany jest protokol (Zak 5). Pozostawione artykuly zywnosciowe podlegaj^ 
natychmiastowemu zniszczeniu.

9. Osoba bezdomna w noclegowni ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrz^dzone dziataniem 
umyslnym i zobowi^zana jest do ich naprawienia, bgdz wniesienia ekwiwalentu pieni^znego. 
Wyrz^dzenie szkody skutkowac b^dzie odpowiedzialnosci^ karng.

10. Prawo do przebywania w noclegowni w godz. innych niz wskazane w § 1 pkt. 6, ma tylko personel 
noclegowni, pracownicy MOPS oraz osoby wyznaczone przez pracownikow MOPS.

11. Personel noclegowni codziennie e-mailowo raportuje do MOPS o biez^cej sytuacji w noclegowni, 
a raz w tygodniu przedstawia e-mailowo raport (Zal.2).

§7
1. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadza si? w formie pisemnej z powiadomieniem 

osob bezdomnych w noclegowni.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj^ zastosowanie obowi^zuj^ce przepisy prawa.

ZaJ^czniki
Zal. 1. Oswiadczenie.
Zal. 2. Ksi^zka raportow.
Zal. 3. Rejestr wyjsc i powrotow.
Zal. 4. Ksi^zka wydawanych r?cznikow, poscieli i odziezy. 
Zal. 5. Protokol pakowania / niszczenia rzeczy.
Zal. 6. Karta osoby bezdomnej.

D Y R//F. ft TO R
Micjskicgo OsroBka 

w OslA'WCU Sv
nicy Spotcczng 
okr/yskim1

^ mgr Mai Sdlwerowia
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Zaf^cznik nr 1 do Regulaminu
Noclegowni Miejskiego O^rodka Pomocy Spofecznej
vv Ostrowcu Swi^tokrzyskim

OSW1ADCZENIE
Ja, nizej podpisany:

imi$ i nazwisko:................................................................................................................................................

PESEL:...............................................................................................................................................................

oswiadczam, ze zapoznalem si$ z regulaminem Noclegowni Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim i zobowi^zuj? si^ do jego przestrzegania.

Data, czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu Pana danych osobowych 

Oswiadczam, ze zostalem poinformowany o tym ze:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej 
„RODO”, informujemy, ze:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim, ul. Swi^tokrzyska 22, 27- 400 Ostrowiec Swi^tokrzyski, nr tel. (41)276 - 76 - 00, 
ktorego reprezentantem jest Dyrektor Osrodka.

2. Administrator danych powolal Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), ktory reprezentuje 
Administratora w kwestiach zwi^zanych z przetwarzaniem danych osobowych osob fizycznych nr tel. 
IODO (41) 276-76-35, adres e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl.

3. Pana dane osobowe i dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane s^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e 
RODO w celu realizacji zadah Osrodka okreslonych przepisami prawa. Dodatkowo dane z monitoringu 
wizyjnego b?d^ przetwarzana w celu zapewnienia bezpieczehstwa i porz^dku oraz ochrony osob i 
mienia na terenie Noclegowni.

4. Monitoring wizyjny obejmuje:
a) wejscie do budynku Noclegowni,
b) wjazd do nieruchomosci ( brama glowna),
c) wejscie do pomieszczenia na poziomie -1 budynku Noclegowni (korytarz, klatka schodowa),
d) pomieszczenie zlokalizowane na poziomie -1 budynku Noclegowni.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku s^ rejestrowane przez kamery nagrywaj^ce obraz w sposob ci^gty. 
Kamery nie rejestruj^ dzwi^ku.

6. Pana dane osobowe mogq bye udost^pnione tylko i wyl^cznie podmiotom uprawnionym do ich 
pozyskania na podstawie przepisow obowi^zuj^cego prawa.

7. Pana dane osobowe nie b^d^ przekazywane do panstw trzecich. Pod poj^ciem pahstw trzecich rozumie 
si? wszystkie kraje, ktore nie s^ pahstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej.

8. Pana dane osobowe przetwarzane b?d$ przez okres nie dluzszy niz do zrealizowania wobec Pana 
obowi^zku wynikajqcego z przepisow prawa. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane b?d^ 
przez okres 42 dni, jednakze w przypadku, gdy nagranie jest lub moze bye dowodem w post?powaniu 
prowadzonym na podstawie przepisow prawa - do czasu prawomocnego zakohezenia post?powania.

9. Zgodnie z RODO ma Pan w stosunku do swoich danych osobowych prawo do: dost?pu, sprostowania, 
wniesienia skargi do organu nadzorezego (Urz^d Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), 
usuni?cia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia do innych podmiotow, uzyskania 
kopii danych osobowych.

10. Pana dane osobowe i dane z monitoringu nie podlegajcj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.

mailto:biuro@mopsostrowiec.pl


Zalgcznik nr 2 do Regulaminu
Noclegowni Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim

KSIAZKA RAPORTOW

UwagiNazwisko i imif 
opiekuna

Wykonywane czynnosci/dzialaniaZmiana 
godziny pracy

Data





Za^cznik nr 3 do Regulaminu
Noclegowni Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim

REJESTR WYJSC I POWROTOW 
OSOB BEZDOMNYCH

Nazwisko i imi$ osoby 
bezdomnej

Data Godziny wyj£6 Godziny powrotuLp.
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Zal^cznik nr 5 do Regulaminu
Noclegowni Miejskiego OSrodka Pomocy Spotecznej
w Ostrowcu ^wi^tokrzyskim

(miejscowo^d, data)

PROTOKOL
PAKOWANIA / NISZCZENIA 

RZECZY

w noclegowni nast^pilo pakowanie / niszczenie rzeczyDnia

pozostawionych przez

Wykaz rzeczy:

Czynnosci zrealizowano komisyjnie w obecnosci:

(podpis II osoby)(podpis opiekuna)

- .vl



Zalgcznik nr 6 do Regulaminu
Noclegowni Miejskiego O^rodka Pomocy Spoiecznej
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim

KARTA OSOBY BEZDOMNEJ

Nazwisko i imi$ 

Data urodzenia .

PESEL

Ostatnie miejsce zameldowania / zamieszkania

Telefon

Od kiedy jest bezdomnym

Przyczyny bezdomnosci

Sytuacja rodzinna

Dochod

Inne wazne informacje

(podpis osoby bezdomnej)(podpis opiekuna)


