
ZARZĄDZENIE NR 1 / 2022 
Dyrektora  

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chorzowie 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 
 

Działając na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia                      
1 lipca 2004 r. stanowiącego załącznik Uchwały nr XXII/433/04 Rady Miasta  w Chorzowie 
oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 
  

zarządzam: 
 

§ 1 
 

Wprowadzam „Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej w roku 2021, którego 
treść stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia 

§ 2 
 

Zastępcę Dyrektora oraz Kierowników Sekcji Środowiskowych Sekcji Secjalistycznej oraz 
Sekcji Wsparcia Instytucjonalnego i Usług czynię odpowiedzialnych za zapoznanie 
podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz przestrzeganie jego zapisów. 
 

§ 3 
 

Treść niniejszego zarządzenia podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Ośrodka. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  



   Załącznik nr 1 
   do Zarządzenia nr 1/2022 
   z dnia 3 stycznia 2022 r. 
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Zasady przyznawania świadczeń 
z pomocy społecznej w roku 2022 

 
 

W oparciu o statut OPS, budżet na rok 2022 r. ,  Ustawę o pomocy społecznej ustala się zasady 
przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w roku 2022: 

 

A. Zasiłki okresowe 
 

1. Zasiłki okresowe przyznaje się osobom lub rodzinom na podstawie przepisów art. 38  ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości  50% różnicy pomiędzy kryterium 
dochodowym, a dochodem ustalonym zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy. 

     
2. Zasiłek okresowy stanowi podstawowe zabezpieczenie potrzeb rodziny lub osoby, która nie 
posiada dochodów własnych lub posiada dochody poniżej kryterium ustawowego. 
 

 
B. Zasiłki celowe 

 
1. Zasiłki celowe przyznaje się na zaspokojenie niezbędnej, doraźnej potrzeby bytowej. Wysokość 
zasiłku celowego jest zależna od wysokości dochodów, posiadanych zasobów, wysokości 
otrzymywanych świadczeń z pomocy społecznej wnioskodawcy (w tym zasiłku okresowego 
i stałego) oraz możliwości finansowych Ośrodka i zgodna z celami pomocy społecznej. 
 
Zasiłek celowy na zakup opału lub pokrycie kosztów ogrzewania niekonwencjonalnego 
przyznawany jest na okres grzewczy jednorazowo dla gospodarstwa domowego. Podlega 
rozliczeniu rachunkiem imiennym w terminie 30 dni od daty otrzymania świadczenia. Brak 
rozliczenia może stanowić podstawę do odmowy przyznania tej formy pomocy na kolejny sezon 
grzewczy. 

  
Dofinansowanie do leków przyznawane jest po dostarczeniu przez wnioskodawcę specyfikacji 
recepty potwierdzonej przez aptekę. 

 
- O wysokości dofinansowania decydują możliwości finansowe Ośrodka oraz dochody i zasoby 
rodziny. 

 
- Pomoc przyznawana na dofinansowanie do zakupu leków podlega rozliczeniu rachunkami 
imiennymi w terminie 7 dni od daty otrzymania świadczenia. Brak rozliczenia tej formy pomocy 
w przypadku złożenia kolejnego wniosku na ten cel, może skutkować wydaniem decyzji o odmowie 
przyznania świadczenia. 

 
Dofinansowanie do zakupu biletu na przejazdy na zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz 
do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych może zostać przyznane osobom  
skierowanym do w/w form aktywizacji. Przyznany na ten cel zasiłek  podlega rozliczeniu.   
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C. Dożywianie      
 

Podstawową formą pomocy jest gorący posiłek realizowany w oparciu o Program Rządowy 
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023”. 

 
 
 

I. Żywienie w jadłodajniach i pomoc pieniężna na zakup posiłku 
 
Pomoc w formie gorącego posiłku przyznawana jest osobom i rodzinom o dochodach nie 
przekraczających 150% kryterium  ustawowego. 

 
1.  Realizacja gorącego posiłku odbywa się w jadłodajniach, z którymi  OPS ma zawarte 
umowy lub którą sam prowadzi, znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy. 
 
2.  W  uzasadnionych sytuacjach pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana w 
formie świadczenia pieniężnego zgodnego z możliwościami finansowymi Ośrodka w 
oparciu o plan finansowy na rok 2022. 
 
3. Osoby starsze i niepełnosprawne objęte pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia dziennego, na podstawie wydanej decyzji 
administracyjnej otrzymują pomoc w formie dofinansowania do gorących posiłków 
wydawanych w ośrodkach wsparcia dziennego lub zakupywanych w punkcie 
gastronomicznym, z którym OPS ma zawartą umowę  
 

 II. Dożywianie dzieci w szkołach 
  
1.  Pomoc na dożywianie w szkołach ma formę niepieniężną. Rozliczeń kosztów żywienia dokonuje 
Ośrodek i placówka oświatowa, w której dziecko jest żywione. Nieobecność dziecka  
w szkole nie stanowi podstawy do żądania zwrotu przez  rodzica /opiekuna  od Ośrodka Pomocy 
Społecznej  równowartości nieskonsumowanych przez dziecko  posiłków. 
 
2. Dofinansowanie do żywienia dzieci w szkołach mogą otrzymać rodzice/opiekunowie prawni 
posiadający dochody nie przekraczające 150% kryterium dochodowego. Posiłek w  szkole (obiad) 
finansowany jest z Programu Rządowego„ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023”. 
 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w postaci posiłku dla uczniów w szkole może 
być przyznana rodzinom, których dochód przekracza podwyższone do 150% ustawowe kryterium 
dochodowe. Wówczas pomoc ta przyznawana jest poza programem rządowym. 
 
4. W wyjątkowych sytuacjach przy braku wniosku rodziców/opiekunów prawnych pracownik 
socjalny podejmuje postępowanie z urzędu na wniosek instytucji oświatowej. 
 
5. Pomoc na pokrycie kosztów obiadów w szkołach przyznawana jest na okres semestru od 
miesiąca w którym został złożony wniosek. 
 
III. Dożywianie dzieci w przedszkolach 
 
1. Dofinansowanie do żywienia dzieci w przedszkolach mogą otrzymać rodzice/opiekunowie 
prawni posiadający dochody nie przekraczające 150% kryterium dochodowego. Posiłek 
w przedszkolu finansowany jest z Programu Rządowego„ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–
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2023”. 
 
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci  rodziców/opiekunów pracujących, 
odbywających szkolenie lub uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych oraz skierowanych do 
prac społecznie użytecznych lub objętych inną formą aktywizacji społecznej lub zawodowej  
w ramach projektu systemowego oraz  rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 
 
3.  Rodzice  niepracujący mogą otrzymać dofinansowanie żywienia dzieci w przedszkolu. Decyzję 
o konieczności pobytu dziecka w placówce w tym o liczbie posiłków, podejmuje pracownik 
socjalny po konsultacji z dyrektorem placówki, lekarzem lub psychologiem dziecięcym, asystentem 
rodziny,  uwzględniając  sytuację rodziny. 
 
 
D. Wyjazdy śródroczne 

  
1. Wyjazdy śródroczne realizowane są zgodnie z przyjętą w 2005 roku Uchwałą Rady Miasta 
Chorzów. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania możliwości pozyskania 
dofinansowania  do wyjazdu śródrocznego z innych źródeł w tym również ze stypendium szkolnego, 
zakładu pracy itp.. 
 
2. Dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych  otrzymują dzieci klas trzecich oraz dzieci uczące 
się w szkołach specjalnych bez względu na wiek dziecka i klasę, do której uczęszczają. 
 
3.  Ustalając wysokość dofinansowania  uwzględnia się m. in: 

-koszt wyjazdu śródrocznego ( potwierdzony przez szkołę), 
-możliwość uzyskania dofinansowania z funduszu socjalnego zakładu pracy rodzica/ 
opiekuna, 
-inne źródła dofinansowania np. stypendia szkolne, dopłatę własną rodziców/opiekunów, 

4.  Dziecko może otrzymać dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego jeden raz 
w okresie pobierania nauki. Wyjątek stanowią dzieci uczęszczające do szkół specjalnych. 
 
 
 E. Inne formy pomocy 
 
1.  Żywność w formie rzeczowej w ramach realizowanego programu  FEAD mogą otrzymać osoby 
lub  rodziny o dochodach nie przekraczających 220 % kryterium ustawowego. 
Podstawą otrzymania artykułów żywnościowych jest karta FEAD wydawana przez pracownika 
socjalnego. Informacja o wydaniu skierowania zamieszczana jest w dokumentacji klienta lub 
w wywiadzie środowiskowym. 
Osobom, którym zostało wydane skierowanie mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub 
warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, sprawnego 
zarządzania budżetem domowym w ramach działań towarzyszących. 
2.  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 
3.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. 
4.  Kierowanie do domów pomocy społecznej. 
5.  Kierowanie do ośrodków wsparcia dziennego. 
6.  Kierowanie do  placówek dla osób bezdomnych. 
7.  Kierowanie do mieszkania chronionego – treningowego. 

 
Informacje dodatkowe. 
 
Osobom  ubiegającym się o świadczenia lub korzystającym z pomocy, odmawiającym 
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zawarcia kontraktu socjalnego lub  nie przestrzegającym jego postanowień, ogranicza się lub 
odmawia pomocy na okres 3 miesięcy na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 1 
z dnia 4 stycznia  2007 r. 
 
 
  
W roku 2022 Ośrodek realizować będzie niżej wymienione programy dla mieszkańców miasta: 
 
 Program „Posiłek w szkole i w domu” 
 Program korekcyjno - edukacyjny dla   osób stosujących przemoc 
 Program wsparcia dla osób doświadczających przemocy 
 Program „Romowie jutra” 
 Program nieodpłatnej pomocy prawnej 
 Karta Dużej Rodziny 
 Program „Młody rodzic w dobrych rękach” 
 inne programy  realizowane w oparciu  o zawarte porozumienia i umowy 

 
 
Na realizację powyższych zadań kierownikom sekcji powierza się określony limit środków  
w oparciu o plan finansowy Ośrodka na rok 2022. 
 
Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r. 
 
 
 
 
 


