
 
 Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Iłowej    
 

Regulamin Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych 
 

 
 
 

Postanowienia Ogólne 
 
§1. Niniejszy regulamin określa zakres działania i zasady 
funkcjonowania Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych przy ul. 
Piaskowej 1a 68-120 Iłowa.  
 
§2. Ogrzewalnia jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iłowej. 
 
§3. Osoby pracujące w Ogrzewalni podlegają Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.  
 

Zadania oraz zasady działania ogrzewalni 
 
§4. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych 
przebywających na terenie Gminy Iłowa, które z powodu braku 
stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia 
przed zimnem w nocy.  
 
§ 5. Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnię obejmuje:  
a/ możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych  
b/ udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni w postaci 
udostępnienia ławki lub krzesła umożliwiającego spędzenie nocy 
w pozycji siedzącej.  
 
§ 6. W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się 
jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i 
udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn 
poszukiwania schronienia. W przypadku braku dowodu 
tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są na 
podstawie  jej oświadczenia.  
 



§7. Pracownicy Ogrzewalni prowadzą ewidencję osób 
przebywających w Ogrzewalni w postaci książki ewidencyjnej 
przyjęć. Do książki ewidencyjnej pracownik wprowadza dane 
osoby przebywającej, godzinę przyjęcia oraz godzinę opuszczenia 
Ogrzewalni przez osobę bezdomną.  
 
§8. Zgłaszający się do Ogrzewalni zobowiązany jest na żądanie 
personelu udostępnić wnoszone rzeczy.  
 
§9. Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, a w 
szczególności broni, ostrych narzędzi, materiałów 
pirotechnicznych, gazu, alkoholu i środków odurzających.  
 
§10. Przy każdorazowym przyjęciu do Ogrzewalni zgłaszający się 
zapoznawany jest z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie 
podpisu przez zgłaszającego w książce ewidencyjnej równoznaczne 
jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień 
Regulaminu. 
  
§11. Personel Ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, 
jeżeli Zgłaszający:  
a/ jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 
odurzających,  
b/ odmawia złożenia podpisu w książce ewidencyjnej , 
c/ zachowuje się agresywnie,  
d/ odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy a 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że usiłuje wnieść przedmioty 
lub środki wymienione w § 9 Regulaminu,  
e/z uwagi na przepełnienie pomieszczenia zagrażające 
bezpieczeństwu i zdrowiu osób przebywających w Ogrzewalni,  
f/ wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień 
niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy 
specjalistycznej, na co osoba przyjmująca musi uzyskać 
potwierdzenie w postaci karty informacyjnej pogotowia 
ratunkowego lub opinii lekarza.  
 
§12.  W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 11 pkt e 
personel Ogrzewalni jest zobowiązany do podjęcia działań 
mających na celu udzielenie osobie pomocy przez inne 
odpowiednie służby.  
 



§13. Ogrzewalnia jest czynna w okresie od 1 października  do 30 
kwietnia danego roku w godzinach od 18.00 do 8.00,                                 
z wyłączeniem  zimy 2017/2018. W sezonie 2017/2018 
Ogrzewalnia czynna od 22.12.2017r. do 31.03.2018r.  W okresie 
silnych mrozów czas pracy Ogrzewalni może ulec wydłużeniu w 
drodze Zarządzenia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Iłowej.  
 
§14. Korzystający z Ogrzewalni zobowiązany jest do:  
a/ przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00,  
b/ utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół 
budynku , 
c/ dbania o higienę osobistą , 
d/ przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania 
alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie 
Ogrzewalni , 
e/ przestrzegania zakazu palenia,  
f/ nie wprowadzania zwierząt na teren Ogrzewalni,  
g/ szanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w 
pomieszczeniach,  
h przestrzegania przepisów bezpieczeństw i przeciwpożarowych.  
 
§ 14. 1.Osoba korzystająca z Ogrzewalni nie może:  
a/ korzystać z własnych urządzeń elektrycznych,  
b/ pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w dzień do przechowania.  
2. Za rzeczy pozostawione oraz wniesione do Ogrzewalni personel 
nie ponosi odpowiedzialności.  
 
§ 15. 1.Korzystający z Ogrzewalni ponoszą 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.  
 
§ 16. Korzystający z Ogrzewalni mają prawo do składania skarg i 
wniosków do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. 


