
Załącznik do Zarządzenia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starym Sączu  nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. 

Regulamin wewnętrzny pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym „Nowa Nadzieja” 

mieszczącym się przy ul. Batorego 15 w Starym Sączu

§ 1
Podstawy prawne funkcjonowania mieszkania 

Mieszkanie chronione funkcjonuje na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.
zm.) ,
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018r., poz. 822),
-  Uchwały  Nr  XXIX/522/2020  Rady Miejskiej  w Starym Sączu  z  dnia  22  grudnia  2020 r.  w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

§ 2
Organizacja wewnętrzna mieszkania 

1. Tworzy się  mieszkanie  chronione  treningowe składające  się  z  4  izb t.j.  z  3  pokoi,  kuchni  i
łazienki  o  powierzchni  82,4  m2 wydzielone  z  części  lokalu  mieszkalnego  znajdującego  się  w
Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 15 zwane dalej  „mieszkaniem”.  Załącznik nr 1  określa
układ przestrzenny mieszkania chronionego. 
2. Mieszkanie funkcjonuje pod nazwą własną „Nowa Nadzieja”.

3. Charakterystyka mieszkania:
1) mieszkanie skład się z:

a) trzech pokoi mieszkalnych
b) pomieszczeń wspólnych tj.:

- kuchni,
- łazienki wraz z WC,
- pralni.

2) Mieszkanie wyposażone jest w:

a) instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową;

b) niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa  domowego określony w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r., w sprawie mieszkań chronionych.

3.  Nadzór  nad  funkcjonowaniem  użytkowników  mieszkania  i  realizacją  zakresu  pomocy
związanej z pobytem w mieszkaniu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
Sączu z tym, że zarządcą mieszkania jest  Miejski  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Starym
Sączu, który odpowiedzialny jest za techniczną obsługę obiektu tj. m.in.: prowadzenie książki
obiektu budowlanego, drobne naprawy i remonty.  

4. W mieszkaniu nie może zamieszkiwać jednocześnie więcej niż czerech mieszkańców.
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§ 3
Cel funkcjonowania mieszkania 

1. Mieszkanie chronione  jest  formą pomocy społecznej  przygotowującą  pod opieką  specjalistów
osoby  tam  przebywające  do  prowadzenia  samodzielnego  życia  lub  wspomagające  te  osoby  w
codziennym funkcjonowaniu. 

2. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,
ale  nie  wymagają  usług  w  zakresie  świadczonym  przez  jednostkę  całodobowej  opieki,  w
szczególności  osobie  z  zaburzeniami  psychicznymi,  osobie  opuszczającej  pieczę  zastępczą  w
rozumieniu  przepisów o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  młodzieżowy  ośrodek
wychowawczy,  zakład  dla  nieletnich,  a  także  cudzoziemcowi,  który  uzyskał  w Rzeczypospolitej
Polskiej  status  uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt  czasowy udzielone  w
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach.  W mieszkaniu  zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub
utrwalanie  samodzielności,  sprawności  w  zakresie  samoobsługi,  pełnienia  ról  społecznych  w
integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. 

3. Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym powinien w szczególności:
a) umożliwić przygotowanie się użytkowników do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie
umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami
życia codziennego, gospodarowanie własnymi środkami finansowymi;
b)  stwarzać  możliwości  do  nabycia  umiejętności  samodzielnego  rozwiązywania  trudności
życiowych,  rodzinnych  (w  tym  utrzymywania  więzi  rodzinnych),  emocjonalnych  itp.  przy
wsparciu pracownika socjalnego, opiekuna procesu usamodzielnienia i innych specjalistów;
c)  uczyć  ponoszenia  konsekwencji  za  własne  decyzje,  umożliwiać  rozwijanie  i  utrwalanie
poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje własne życie oraz nabycie umiejętności realnego
postrzegania rzeczywistości;
d) uczyć pozyskania samodzielnego mieszkania;
e) stwarzać możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych,
poszukiwania pracy oraz załatwiania spraw urzędowych;
f) pomagać w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w
relacje społeczne.

§ 4
Obowiązki koordynatora mieszkania

1. Obsługą mieszkania zajmuje się Zespół Pracy Socjalnej działający w ramach Ośrodka Pomocy
Społecznej  w Starym Sączu. Kierownik Ośrodka wyznacza koordynatora mieszkania spośród
pracowników socjalnych Zespołu.

2. Do zadań koordynatora mieszkania w szczególności należy:
• nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem

mieszkania,
• monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu,
• współpraca i wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu ich problemów,
• współpraca  i  wspieranie  użytkowników w zakresie  integracji  społecznej,  edukacyjnej,

zawodowej,
• wspieranie  i  kontrola  realizacji  przez  użytkownika  indywidualnego  programu

usamodzielniania,
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• współpraca z rodziną i opiekunami procesu usamodzielnienia użytkowników mieszkania
chronionego,

• dokonywanie oceny sytuacji użytkownika mieszkania chronionego warunkującej rodzaj i
zakres świadczonego wsparcia,

• kontrola  przestrzegania  praw  i  obowiązków  przez  użytkowników  mieszkania
chronionego,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości,
• udzielenie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych,
• mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami.

§ 5
Zasady kierowania do mieszkania 

1.  Przyznanie  pomocy  w  formie  pobytu  w  mieszkaniu  następuje  w  drodze  decyzji
administracyjnej. Osoby skierowane do mieszkania zwani są dalej „mieszkańcami”.

2. Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym OPS, a
osobą ubiegającą się o pomoc w formie pobytu w mieszkaniu.

3.  Uzgodnienia  dokonywane  są  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  2 do  niniejszego
Regulaminu  i  dotyczą:  celu  pobytu,  okresu  pobytu,  rodzaju  i  zakresu  świadczeń  wsparcia,
odpłatności  osoby  korzystającej  ze  wsparcia  w  formie  mieszkania  chronionego,  sposobu
usprawiedliwienia nieobecności  w  mieszkaniu  chronionym, zasad  i  sposobu  realizacji  programu
usamodzielnienia.

4. Decyzja administracyjna stanowi podstawę do zameldowania mieszkańca w mieszkaniu na
czas określony.

5. Prawo do zamieszkania w mieszkaniu przysługuje wyłącznie osobie wskazanej w decyzji
administracyjnej.

6. Decyzja przyznająca pobyt w mieszkaniu może zostać uchylona na zasadach określonych w
ustawie o pomocy społecznej oraz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu
oraz zawartych uzgodnień.

7. Spis wyposażenia mieszkania zawarty jest w protokole zdawczo - odbiorczym, sporządzonym w
momencie  udostępnienia  mieszkania  oraz  w  chwili  opuszczenia  mieszkania  przez  mieszkańca.
Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Prawa i obowiązki użytkowników mieszkania 

1. Mieszkańcy mają prawo do:
1)  bezpiecznych  i  właściwych  warunków  do  odpoczynku,  nauki,  pracy  własnej,
przygotowania posiłków;
2)  korzystania  ze  wszystkich  urządzeń  i  wyposażenia  znajdującego  się  w  mieszkaniu
chronionym;
3) pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracownika socjalnego OPS lub
koordynatora mieszkania;
4) korzystania z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starym Sączu.
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2. Do obowiązków mieszkańców należy:
1)  współpraca z koordynatorem mieszkania i  pracownikami socjalnym OPSu oraz aktywne
korzystanie z oferowanych form wsparcia;
2)  informowanie  koordynatora  mieszkania  o  ewentualnych  trudnościach,  problemach,
nieporozumieniach powstałych w trakcie zamieszkiwania w mieszkaniu;
3)  aktywne  działanie  na  rzecz  pełnego  usamodzielnienia  i  uregulowania  swojej  sytuacji
życiowej.
4) respektowanie zaleceń i ustaleń koordynatora mieszkania wykraczających poza treści ujęte
w  zawartych  uzgodnieniach  i  w  regulaminie  o  ile  służą  ogólnie  pojmowanemu  dobru
mieszkańców;
5) poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca oraz przestrzeganie
norm i zasad współżycia społecznego;
6) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych współmieszkańców;
7) przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 2200– 600;
8) przestrzeganie higieny osobistej;
9) utrzymywanie pomieszczeń i otoczenia mieszkania w należytym porządku i czystości;
10) korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem;
11) chronienie przed uszkodzeniem lub dewastacją mieszkania oraz jego otoczenia;
12) ponoszenie kosztów zawinionych przez siebie uszkodzeń mieszkania;
13) przestrzeganie zakazu udostępniania mieszkania osobom nieupoważnionym;
14) pilnowanie kluczy do mieszkania, nieudostępniania ich osobom trzecim;
15) zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających;
16) terminowe ponoszenie odpłatności z tytułu pobytu w mieszkaniu;
17) oszczędne i racjonalne korzystanie z ogrzewania, prądu, wody i innych mediów;
18)  zgłaszanie  na  piśmie  swojej  nieobecności  przekraczającej  24  godziny  z  co  najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem koordynatorowi mieszkania.

3. W mieszkaniu zabrania się:
• przyjmowania gości w godzinach od 19.00 do 9.00;
• przyjmowania nieletnich gości (nie dotyczy członków rodziny);
• przyjmowania dużej liczby gości, u jednego mieszkańca może przebywać 1 gość;
• przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających;
• stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;
• zakłócania spokoju domowego;
• spożywania napojów alkoholowych;
• przebywania pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających;
• posiadania napojów alkoholowych oraz pustych opakowań po napojach alkoholowych;
• posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich rodzajów środków odurzających;
• palenia  papierosów  i  innych  wyrobów  tytoniowych,  za  wyjątkiem  miejsca  do  tego

wskazanego;
• wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania;
• udostępniania  pomieszczeń  wchodzących  w  skład  mieszkania  oraz  innych  rzeczy

będących na wyposażeniu mieszkania osobom nieupoważnionym;
• odstępowania  kluczy  do  mieszkania  będących  na  wyposażeniu  mieszkania  osobom

nieupoważnionym;
• posiadania zwierząt domowych.

4.  Mieszkańcy  odpowiadają  w  pełnym  zakresie  za  wszelkie  zawinione  szkody  powstałe  w
mieszkaniu, z wyjątkiem szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia. W przypadku, gdy nie
można ustalić  sprawcy uszkodzeń za szkody powstałe  w częściach  wspólnych (np.  w kuchni,
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łazience,  korytarzach, pralni) mieszkańcy odpowiadają solidarnie.  Za szkody w indywidualnych
pokojach mieszkalnych odpowiadają mieszkańcy tych pokoi. 

5.  Koordynator  mieszkania  lub  inny  upoważniony  pracownik  socjalny  OPSu  może  bez
zapowiedzi  wizytować  mieszkanie  celem  przywrócenia  właściwych  relacji,  zwłaszcza  gdy
wzajemne współzamieszkiwanie staje się nieznośne dla użytkowników mieszkania, a także dla
innych osób.

6. Utrata kluczy wejściowych do mieszkania zobowiązuje mieszkańca do pokrycia  kosztów
związanych z wymianą zamków w mieszkaniu oraz kluczy dla pozostałych mieszkańców.

7.  Mieszkańcy mogą tworzyć  własne  regulaminy określające ich  wzajemne relacje  i
obowiązki,  w  tym  np.  harmonogram sprzątania  mieszkania  o  ile  regulaminy  te  nie
naruszają  ogólnie  rozumianych  właściwych  form  współżycia  społecznego  a  także
przepisów regulujących funkcjonowanie mieszkania, w tym niniejszego regulaminu. 

§ 7
Utrata prawa do użytkowania mieszkania chronionego

1.  Mieszkaniec  może  zostać  pozbawiony  prawa  pobytu  w  mieszkaniu  ze  skutkiem
natychmiastowym  w  przypadku  stwierdzonych  przez  koordynatora  mieszkania
drastycznych naruszeń zasad obowiązujących w mieszkaniu,  w tym w szczególności:
wnoszenia,  przechowywania,  sprzedaży,  używania środków odurzających i  alkoholu,
uciążliwego  zakłócania  spokoju,  dewastacji  mieszkania,  udostępniania  mieszkania
osobom  nieupoważnionym,  zwłoki  w  uiszczania  należnych  opłat  za  mieszkanie
wynoszącej co najmniej 2 miesiące.

2. W przypadku podejrzenia, że niewłaściwe zachowanie mieszkańca może być wynikiem
nadużywania  alkoholu  lub  innych  środków odurzających,  należy  wezwać  policję  celem
zastosowanie odpowiedniego badania.

3.  Mieszkaniec  uprawniony  jest  do  pobytu  w  mieszkaniu  na  czas  określony  w decyzji
administracyjnej. 

4. Mieszkaniec w przypadku utraty prawa do użytkowania mieszkania, zobowiązany jest:
1) dobrowolnie opuścić mieszkanie i zabrać wszystkie swoje rzeczy;
2) rozliczyć się ze wszystkich sprzętów stanowiących mienie mieszkania;
3) pozostawić  mieszkanie  w  stanie  niepogorszonym  od  jego  przyjęcia za  wyjątkiem zmian

wynikających z naturalnego zużycia;
4) zdać klucze koordynatorowi mieszkania;
5) uregulować należyte opłaty z tytułu użytkowania mieszkania.

5. Opuszczenie mieszkania powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu pobytu wskazanego
w decyzji.

6. W przypadku gdy mieszkaniec dobrowolnie nie opuści mieszkania pomimo utraty prawa do
jego zajmowania, koordynator mieszkania zabezpieczy jego rzeczy osobiste i nie udostępni
mu pomieszczenia mieszkalnego.

7.  Ośrodek  Pomocy  w  Starym  Sączu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  prywatne
mieszkańców,  jak  również  rzeczy  pozostawione  przez  użytkowników  opuszczających
mieszkanie.
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§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o
pomocy społecznej oraz Kodeksu Cywilnego.

2.  Mieszkańcy  zobowiązani  są  do  pisemnego  potwierdzenia  zapoznania  się  z  niniejszym
Regulaminem.  Wzór  oświadczenia  potwierdzającego  zapoznanie  się  z  Regulaminem stanowi
załącznik nr 4.

3. Wszystkie zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się z powiadomieniem wszystkich
użytkowników mieszkania chronionego.

4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
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Załącznik nr 2 Regulaminu

………….…………….…………… 
(miejsce i data uzgodnienia)

UZGODNIENIA

I. Strony uzgodnień:

1.Dane mieszkańca:

1)

Nazwisko………………………………..

2)

Imię…………………………………………

3)

PESEL/nazwa i numer dokumentu tożsamości ……………………………………………..

2.Dane koordynatora mieszkania:

1) Nazwisko ……………………...… 2) Imię…………………………………………

3) Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………

II. Uzgodnienia dotyczące korzystania z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym 
treningowym:

1. Cel pobytu:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Okres pobytu:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia*:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. Sposób usprawiedliwienia nieobecności w mieszkaniu:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6. Zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia osoby:
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Lp. Rodzaj planowanego wsparcia Termin realizacji

1.

2.

3. 

4.

III. Uzgodnienia zostały sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

….………………………………..….                                                                 ….……….………………...……..
mieszkaniec podpis i pieczątka pracownika socjalnego

* Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 882), w ramach minimalnego standardu usług świadczonych w 
mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

 samoobsługi,

 zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,

 efektywnego zarządzania czasem,

 prowadzenia gospodarstwa domowego,

 załatwiania spraw urzędowych,

 utrzymania więzi rodzinnych,

 uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

 poszukiwania pracy.

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze
wsparcia w mieszkaniu chronionym. Zmiany wprowadzane są w drodze uzgodnień, które mają formę pisemną.
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Załącznik nr 3 Regulaminu

Protokół zdawczo – odbiorczy
Część A

związany z wprowadzeniem się mieszkańca do mieszkania chronionego

sporządzona w dniu ……………

pomiędzy koordynatorem mieszkania Panią/em …………………………………………….

a, mieszkańcem Panią/em …………………………………………………………………...

Mieszkaniec przyjmuje do użytkowania mieszkanie chronione treningowe wydzielone z części lokalu
mieszkalnego znajdującego się w Starym Sączu przy ul.  Stefana Batorego 15. Mieszkaniec będzie
zajmował pokój nr ……. 
Mieszkaniec  przyjmuje  do  wiadomości,  że  z  mieszkania  chronionego  będą  korzystać  także  inni
współmieszkańcy. 
Mieszkaniec będzie korzystał z pomieszczeń wspólnych do których należą: kuchnia, łazienka wraz z WC,
pralnia, korytarze. 
Mieszkaniec otrzymuje 1 komplet kluczy do drzwi wejściowych oraz klucze do pokoju nr …….

Na wyposażenie mieszkania składa się:

Pokój nr ….:
…………………………………
………………………………….
Kuchnia: 
…………………………………
………………………………….
Łazienka
…………………………………
………………………………….
Pralnia:
…………………………………
………………………………….

Uwagi :
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Z  momentem  podpisania  niniejszego  protokołu  mieszkaniec przejmuje  na  siebie  całość
obowiązków i zobowiązań wynikających z Regulaminu wewnętrznego mieszkania chronionego.
Niniejszy  protokół  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze stron.

……………………………… ………………………………..
Mieszkaniec Koordynator mieszkania
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Protokół zdawczo – odbiorczy
Część B

związany z wyprowadzeniem się mieszkańca z mieszkania chronionego

sporządzony w dniu ……………

pomiędzy koordynatorem mieszkania Panią/em …………………………………………….

a, mieszkańcem Panią/em …………………………………………………………………...

Na wyposażenie mieszkania po wyprowadzeniu się ww. mieszkańca składa się:

Pokój nr ….:
…………………………………
………………………………….
Kuchnia: 
…………………………………
………………………………….
Łazienka
…………………………………
………………………………….
Pralnia:
…………………………………
………………………………….

Stwierdzone  braki  w  wyposażeniu  lub  uszkodzenia  mieszkania  w  odniesieniu  do  części  A
sporządzonej w dniu …………. , inne uwagi:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Mieszkaniec zwrócił jeden komplet kluczy do drzwi wejściowych oraz klucze do pokoju nr …….

Niniejszy  protokół  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze stron.

……………………………… ………………………………..
Mieszkaniec Koordynator mieszkania
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Załącznik nr 4 Regulaminu

Stary Sącz, dnia………………….

Imię i Nazwisko mieszkańca ……………………………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  wewnętrznym  pobytu  w  mieszkaniu

chronionym treningowym „Nowa Nadzieja”  mieszczącym się  przy  ul.  Batorego  15 w Starym

Sączu oraz zobowiązuje się go przestrzegać. 

Zostałem zapoznana/y z postępowaniem na wypadek pożaru. 

…………………………………………….
czytelny podpis
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