ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
40-032 Katowice ul Jagiellońska 25
tel. (32) 20 – 77 –777
KARTA INFORMACYJNA
Wydział: Polityki Społecznej
Sprawa: Wpis do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru placówek zapewniających
miejsca noclegowe.
Przedmiot sprawy:
Dokonanie wpisu placówek zapewniających miejsca noclegowe do prowadzonego przez Wojewodę
Śląskiego rejestru.
Podstawa prawna:
Art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn.
zm.).
Wymagane dokumenty:






Wniosek o dokonanie wpisu zgodny z załącznikiem.
Regulamin placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
Statut organu prowadzącego odnośnie placówek lub ośrodków prowadzonych przez podmiot
niepubliczny.
Aktualny wyciąg z rejestru sądowego odnośnie placówek prowadzonych przez podmiot
niepubliczny, a w przypadku podmiotów kościelnych, gdy nie posiadają numeru KRS, stosowny
dekret powołujący.
Umowa z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie zlecenia do prowadzenia placówki
zapewniających miejsca noclegowe.

Opłata:
Brak.
Termin i sposób załatwienia:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do 1 miesiąca a w przypadku sprawy
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Dokonanie wpisu do rejestru lub odmowa dokonania wpisu.
Miejsce złożenia dokumentów:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40 – 024 Katowice
Telefon kontaktowy: 32-20-77-839
Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Zgodnie z art. 14 § 1 Kpa poinformowanie na piśmie o dokonaniu wpisu do rejestru pod określonym
numerem lub o odmowie dokonania wpisu.
Tryb odwoławczy:
Brak.

Nr w księdze rejestrowej

Wniosek o dokonanie wpisu
placówki zapewniającej miejsce noclegowe
do rejestru Wojewody Śląskiego

1

..............................................................................
1
...
Data złożenia wniosku
..............................................................................
1
....
Data zarejestrowania
..............................................................................

Podmiot prowadzący placówkę:
Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę:

Adres:
Gmina:

Ulica:

Nr:

Telefon:

Fax:

Kod pocztowy:
E-mail:

Dane dotyczące placówki:
Placówka publiczna / niepubliczna
Placówka: gminna (lokalna) / powiatowa
Pełna nazwa placówki:
Skrócona nazwa placówki (jeśli taka jest):

Adres:
Gmina:

Ulica:

Telefon:

Nr:
Fax:

NIP:

E-mail:
REGON:

Podstawa prawna utworzenia placówki:
Data rozpoczęcia działalności:
Liczba miejsc w placówce:
Dni i godziny funkcjonowania
placówki:
Kierownik placówki:

Kwalifikacje Kierownika placówki* :

2

Typ placówki :

Kod pocztowy:

Do kogo jest kierowana usługa
(K, K+ Dz, M, K+M, K+M+Dz)

Formy pomocy

3

Uwagi:

*Kwalifikacje kierownika placówki winny być zgodne z wymogami art. 122 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.).
Do wniosku należy załączyć aktualny regulamin placówki / ośrodka.
W przypadku podmiotów niepublicznych należy również dołączyć:
Statut organu prowadzącego.
Aktualny wyciąg z rejestru sądowego odnośnie placówek / ośrodków prowadzonych przez
podmiot niepubliczny, a w przypadku podmiotów kościelnych, gdy nie posiadają numeru
KRS, stosowny dekret powołujący.
Umowę z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie zlecenia do prowadzenia placówki
zapewniającej miejsca noclegowe.
Imię nazwisko oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji

.....................................................................................
Telefon kontaktowy:
Wydział Polityki Społecznej
32 -20-77-839
1. Wypełnia organ rejestrowy.
2. Proszę wskazać typ placówki zgodnie z poniższym objaśnieniem:
Schronisko – usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek);
Hostel/dom dla bezdomnych – usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa
pomoc opiekuńczo – wspomagająca;
Noclegownia – zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Sypialnie są
wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel;
Ogrzewalnia – miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy
mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie
zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.
I – inne, np. hotel pomocy społecznej, itp.
3.

K
– kobiety;
K+Dz – kobiety z dziećmi;
M
– mężczyźni;
K+M – kobiety i mężczyźni;
K+M+Dz – kobiety, mężczyźni i dzieci.

