
Informator dla usamodzielniających się wychowanków 

I Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych 
po 1 stycznia 2012 r. ( na zasadach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017r poz. 697) 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny 
dom dziecka, placówkę opiekuoczo-wychowawczą lub regionalną placówkę 
opiekuoczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku, 
gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

Przyznaje się pomoc na: 

1. kontynuowanie nauki –  (Wniosek o przyznanie pomocy na 
kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem                  
w pieczy zastępczej.) 

2. usamodzielnienie – (Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie 
osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.) 

3. zagospodarowanie – (Wniosek o przyznanie pomocy na 
zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym 
ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.) 

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie. 
Jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres co najmniej: 

 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę 
zastępczą spokrewnioną, 

 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę 
zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opiekuoczo – wychowawczą, regionalną placówkę 
opiekuoczo – terapeutyczną. 

 
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie 
jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia 
określającego m.in. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem 
usamodzielnienia oraz sposób uzyskania wykształcenia lub uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. 

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA 

Opiekunem usamodzielnienia może byd osoba tworząca rodzinę zastępczą, 
prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 
pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, 
psycholog zatrudniony w placówce opiekuoczo – wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuoczo – terapeutycznej lub inna osoba  wskazana przez osobę 
usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum 
pomocy rodzinie. Osoba usamodzielniana, wskazuje osobę, która podejmuje się 



pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej 
osoby, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności. 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA 

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę 
usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez 
osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez 
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

 
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli 
kontynuuje naukę: 

 w szkole; 
 w zakładzie kształcenia nauczycieli; 
 w uczelni; 
 na kursach, jeśli ich ukooczenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia; 
 u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukooczenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje                  
w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo 
przygotowania zawodowego. Pomoc tą przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca 
kalendarzowego począwszy od miesiąca złożenia wniosku. 

Wysokośd pomocy wynosi 500zł miesięcznie. 

POMOC NA KONTYNUACJĘ NAUKI PRZYZNAJE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD! 

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
jest obowiązana przedłożyd, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie 
stwierdzające kontynuowanie nauki. 

W przypadku gdy po ukooczeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba 
usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia 
wyższe lub II stopnia lub do zakładu kształcenia nauczycieli- pomoc przysługuje 
także za wrzesieo. 

Gdy uprawnienie do pomocy nie przysługuje za pełny miesiąc pomoc przelicza się 
proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu. 

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba 
usamodzielniana: 

o kontynuuje naukę w szkole  ponadgimnazjalnej lub uczelni, która 
zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 



o bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym 
poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub 
uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu; 

o została umieszczona w zakładzie karnym. 

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesid w przypadku, gdy: 

o w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub                    
w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęd; 

o osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu 
usamodzielnienia. 

Zawieszenie następuje z urzędu lub na wniosek usamodzielnianego w drodze 
decyzji. 

Pomoc na usamodzielnienie: 

 może zostad wypłacona, w zależności od ustaleo indywidualnego 
programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, 

 może zostad wypłacona nie później jednak niż do ukooczenia przez osobę 
usamodzielnianą 26 roku życia, 

 w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na 
kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po 
zakooczeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki, 

 w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostad 
wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

 Wysokośd tej pomocy zależna jest od okresu pobytu w pieczy zastępczej 

Pomoc na zagospodarowanie: 

 jest wypłacana jednorazowo, może byd wypłacona w formie rzeczowej nie 
później niż do ukooczenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, 

 w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej 
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł, 

 może zostad przyznana w formie rzeczowej. 

Uwaga !!!  
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana 
osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 
zł. 
 
Tylko jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową lub osobistą 
można przyznad pomoc pomimo przekroczenia dochodu. 

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest 
przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Przyznanie lub odmowa 
przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 



Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na 
zagospodarowanie można odmówid w przypadku, gdy:   

o istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie 
wykorzystana  niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana; 

o osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła 
samowolnie pieczę zastępczą; 

o osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej 
przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; 

o stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez 
wypowiedzenia z winy pracownika; 

o osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od 
podjęcia proponowanego jej zatrudnienia; 

o osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

W przypadku zmiany prawa lub sytuacji osobistej organ może bez zgody 
usamodzielnianego zmienid lub uchylid decyzję.  

UWAGA!!!  

POWIATOWE CENTRUM UDZIELA TAKŻE POMOCY W UZYSKANIU ODPOWIEDNICH 

WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH I ZATRUDNIENIA, ZAPEWNIA POMOC PRAWNĄ              

I PSYCHOLOGICZNĄ 

Po zakooczonym procesie usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz                          

z opiekunem i kierownikiem PCPR dokonuje oceny koocowej procesu 

usamodzielnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych 
przed 1 stycznia 2012 r na zasadach: 
 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.                      
z 2009r, Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 
2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r, 
Nr.6, poz. 45) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeo 
pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009r, Nr 127, poz. 
1055). 

 
Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także 
pomocą: 
 pieniężną na usamodzielnienie; 

 pieniężną na kontynuowanie nauki; 

 w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym; 

 w uzyskaniu zatrudnienia; 

 na zagospodarowanie – w formie rzeczowej; 

Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co 
najmniej rok. 
  
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym 
do pomocy jest: 
 dla osoby usamodzielnianej gospodarującej samotnie dochód nie 

przekraczający 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie 
gospodarującą. 

 dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie dochód na osobę nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego. 

Wysokośd pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej, 
opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową 
niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuoczo-
wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi 
dziedmi i kobiet w ciąży, ustala się w kwocie odpowiadającej: 
1. 400% podstawy o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, zwanej dalej "podstawą" - w przypadku gdy osoba 
usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 
z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, 
placówce opiekuoczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub 
w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie przez okres powyżej trzech lat; 



2. 400% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla 
matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży; 

3. 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała 
w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuoczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez 
okres od dwóch do trzech lat; 

4. 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała 
w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuoczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez 
okres od roku do dwóch lat. 

Wysokośd pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej 
z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy 
ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 
całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie 
odpowiadającej: 

1. 300% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym 
całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym 
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 
przez okres powyżej trzech lat; 

2. 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym 
całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym 
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 
przez okres od dwóch do trzech lat; 

3. 100% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym 
całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym 
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 
przez okres od roku do dwóch lat. 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (przyznawana w powiecie 
osiedlenia się wychowanka bez względu na dochód). 
 
Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku 
usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym.  
 
 



 
 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.   
                              
Pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie 
- 494,10 zł może byd świadczona w sytuacji kontynuowania nauki na poziomie 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, nie 
dłużej niż do ukooczenia 25 roku życia. 
Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku 
o pomoc oraz przedstawieniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego naukę 
w szkole. Zaświadczenie takie należy przedkładad w Centrum po rozpoczęciu 
każdego semestru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III  Świadczenia pieniężne dla wychowanków opuszczających dom pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla 
matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład 
poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 
wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową 
opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy na zasadach: 
 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r poz. 930 z 
późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie 
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r poz. 954 ). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z 
pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015r Poz.1058). 
 
Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także 
pomocą: 
 
1) pieniężną na usamodzielnienie; 
2) pieniężną na kontynuowanie nauki; 
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym; 
4) w uzyskaniu zatrudnienia; 
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 
Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na 
pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego 
ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie 
orzeczenia sądu. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 
przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla 
nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 
specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii 
zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym 
co najmniej rok. 

Pomoc, o której mowa powyżej, przysługuje osobie usamodzielnianej 
opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 
albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do 
samodzielnej egzystencji. 

Ponadto pomoc przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi 
dziedmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu 
przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuoczo-



terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich,                         
w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,                      
w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 
zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym. 

Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do 
realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie    
z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego 
centrum pomocy rodzinie. W realizacji indywidualnego programu 
usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia, 
którym może byd pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, 
schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 
socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą. 

Wysokośd pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie oraz wartośd pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
ustala się od kwoty zwanej „podstawą”.  

Wysokośd pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej, 
opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową 
niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuoczo-
wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi 
dziedmi i kobiet w ciąży, ustala się w kwocie odpowiadającej: 

 400% podstawy o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, zwanej dalej "podstawą" - w przypadku gdy osoba 
usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i 
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce 
opiekuoczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres 
powyżej trzech lat; 

 400% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek 
z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży; 

 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie 
zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z 
dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuoczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat; 

 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie 
zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z 
dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuoczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat. 

Wysokośd pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej 
z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy 



ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 
całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie 
odpowiadającej: 

 300% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku 
wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres 
powyżej trzech lat; 

 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku 
wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres 
od dwóch do trzech lat; 

 100% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku 
wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres 
od roku do dwóch lat. 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (przyznawana w powiecie 
osiedlenia się wychowanka bez względu na dochód). 
 
Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku 
usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym.  

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzid: 
-materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania 
-niezbędne urządzenia domowe 
-sprzęt rehabilitacyjny 
- sprzęt który może służyd do podjęcia zatrudnienia 
 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie 
516,60zł miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc tą przyznaje 
się na czas nauki, do czasu jej ukooczenia, nie dłużej jednak niż do ukooczenia 
przez osobę usamodzielnianą 25 lat. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 
przysługuje osobie usamodzielnianej: 

1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium 
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą.  
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie.  



W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na 
usamodzielnienie wypłaca się po ukooczeniu nauki. W uzasadnionych 
przypadkach starosta może wypłacid pomoc pieniężną na usamodzielnienie                   
w trakcie trwania nauki. 

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na 
kontynuowanie nauki można odmówid w przypadku, gdy: 

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie 
wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana; 
 
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie 
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
dom dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla 
nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 
ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 
całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy; 
 
3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie 
zawodowej nie podejmie zatrudnienia; 
 
4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego 
jej zatrudnienia; 
 
5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za 
popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 
Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielad w przypadku, 
gdy osoba usamodzielniana: 
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub 
szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie 
lub 
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie 
kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, wymienioną w pkt 1. 

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
można zawiesid na rok w przypadku, gdy: 
1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub 
zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej; 
2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w 
okresie między ukooczeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem 
nauki w szkole wyższego stopnia; 
3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy; 
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia. 

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto 
postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu 
prawomocnego zakooczenia postępowania. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia 
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia 
pomocy. 


