
PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE OBJ ĘCI POMOCĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ.

Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj.
przed  1  stycznia  2012r.  opuściły  rodzinę  zastępczą  albo  placówkę  opiekuńczo  –  wychowawczą,  albo
pobierają pomoc przyznaną im na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej stosuje
się przepisy dotychczasowe.

Ww. wychowankom można udzielić następującej pomocy:
1.  Pomoc pieni ężna na kontynuowanie nauki ,  która wynosi 30% podstawy, czyli 494,10 zł miesięcznie.
Pomoc,  o  której  mowa przyznaje  się  do  czasu ukończenia  przez wychowanka nauki,  nie dłużej  niż  do
ukończenia przez niego 25 r.ż.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:
- samotnie gospodarującej,  której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę
samotnie gospodarującą, tj. 954 zł,
- w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, tj. 702 zł.

2.  Pomoc na zagospodarowanie  –  wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość
kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Natomiast dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu
umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

3.  Pomoc  na  usamodzielnienie,  wysokość  pomocy na  usamodzielnienie ustala  się  w  kwocie
odpowiadającej

1) w  przypadku  opuszczenia  przez  wychowanka rodziny zast ępczej,  młodzie żowego o środka
wychowawczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, specjalnego o środka szkolno –
wychowawczego, tj.:
300% podstawy (4.941 zł), jeżeli pobyt wynosił powyżej 3 lat,
200% podstawy (3.294 zł), jeżeli pobyt wynosił od 2 do 3 lat,
100% podstawy (1.647 zł), jeżeli pobyt wynosił od 1 roku do 2 lat.

2) w  przypadku  opuszczenia  przez  wychowanka  placówki opieku ńczo  –  wychowawczej  typu
socjalizacyjnego, rodzinnego lub domu pomocy społec znej dla dzieci i młodzie ży niepełnosprawnej
intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dzie ćmi i kobiet w ci ąży, tj.:
400% podstawy (6.588 zł), jeżeli pobyt wynosił powyżej 3 lat,
200% podstawy (3.294 zł), jeżeli pobyt wynosił od 2 do 3 lat,
100% podstawy (1.647 zł), jeżeli pobyt wynosił od 1 roku do 2 lat.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:
- samotnie gospodarującej,  której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę
samotnie gospodarującą, tj. 954 zł,
- w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, tj. 702 zł.

Wysokość  pomocy pieniężnej  na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie
ustala się od kwoty podstawy, która wynosi 1.647 zł.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie
jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Podstawa prawna:

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

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

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



PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE OBJ ĘCI POMOCĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011R. O WSPIERANIU RODZINY  I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Zgodnie z art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej  osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą,  rodzinny dom dziecka,
placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, zwanej dalej
"osobą  usamodzielnianą",  w  przypadku  gdy  umieszczenie  w  pieczy  zastępczej  nastąpiło  na  podstawie
orzeczenia sądu przyznaje się:
1. Pomoc na kontynuowanie nauki , która wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Pomoc, o której mowa
przyznaje się na czas nauki,  nie dłużej jednak niż  do ukończenia przez osobę usamodzielnianą  25  roku
życia.

2. Pomoc na zagospodarowanie.  Pomoc wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia 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.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód  miesięczny nie przekracza
kwoty 1.200 zł.

3. Pomoc na usamodzielnienie,  wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczaj ącej rodzin ę zastępczą spokrewnion ą, 
- nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.

2)  w  przypadku  osoby  usamodzielnianej  opuszczaj ącej  rodzin ę  zastępczą  niezawodow ą,  rodzin ę
zastępczą zawodow ą, rodzinny dom dziecka,  placówk ę opieku ńczo – wychowawcz ą lub regionaln ą
placówk ę opieku ńczo – terapeutyczn ą, 
- nie mniej niż 6.600 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
- nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
- nie mniej niż 1.650 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż
przez okres roku.

Pomoc  na usamodzielnienie  jest  przyznawana osobie,  której  dochód miesięczny nie  przekracza
kwoty 1.200 zł.

Pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie jest przyznawana osobie
usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej:
1)  przez okres co najmniej 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczajacej rodzinę zastępczą
spokrewnioną,
2)  przez okres  co  najmniej  roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczajacej rodzinę zastępczą
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki,  zagospodarowanie  oraz usamodzielnienie jest przyznawana na
wniosek osoby usamodzielnianej.

Warunkiem  przyznania  pomocy  na  kontynuowanie nauki  oraz  usamodzielnienie  jest  złożenie
wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu
na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Wniosek  na  kontynuowanie  nauki  oraz  na  usamodzielnienie  osoba  usamodzielniana  składa  w
powiecie  właściwym  do  ponoszenia  wydatków  na  finansowanie  pomocy  na  kontynuowanie  nauki  i
usamodzielnienie  za  pośrednictwem  kierownika  powiatowego  centrum  pomocy  rodzinie  właściwego  ze
względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.


