
Tabela nr 1. Wyszczególnienie świadczeń dla osoby usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ 

 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY 

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

POMOC NA KONTYNUOWANIE 

NAUKI 

 

 Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

3 lat – osoby usam. opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną; 

roku – osoby usam. opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę 

zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiek.- wychowawczą lub 

regionalną placówkę opiek.-terapeutyczną. 

 Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby 

usamodzielnianej! 

 Osoba usamodzielniana posiada zatwierdzony indywidualny programu 

usamodzielnienia (patrz: art. 145 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

 Osoba usam. kontynuuje naukę:  

- w szkole 

- w zakładzie kształcenia nauczycieli, 

- w uczelni,  

- na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne z IPU), 

- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

 

< 526 zł miesięcznie 

 

 

 

 

 

 W przypadku gdy uprawnienie do tej 

pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, pomoc przyznaje się w 

wysokości proporcjonalnej do liczby dni  

w danym miesiącu kalendarzowym,  

w których przysługuje pomoc. 

 

* Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę 

usamodzielnianą 25 roku życia. 

*Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

pomocy. 

* osoba usam. obowiązana jest niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc   

o każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo 

do tych świadczeń. 

 

Pomoc nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana: 

- Kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną 

naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 

- bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, 

szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do 

wykonywania zawodu; 

- została umieszczona w zakładzie karnym. 

Pomoc można zawiesić w przypadku, gdy: 

- w trakcie kształcenia (…) osoba usam. przebywa na urlopie od zajęć; 

- osoba usam. nie realizuje IPU. 
 

 

 

 

 

 

POMOC NA 

USAMODZIELNIENIE 

 

 Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

3 lat – osoby usam. opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną; 

roku – osoby usam. opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę 

zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiek.- wychowawczą lub 

regionalną placówkę opiek.-terapeutyczną. 

 

 Dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1200 zł. 

Ustalając dochód osoby usam. uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, 

jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez 

liczbę tych osób. 

 

 Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby 

usamodzielnianej! 

 

 Osoba usamodzielniana posiada zatwierdzony indywidualny programu 

usamodzielnienia (patrz: art. 145 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

. 

 

<3470 zł – dla osoby usamodzielnianej 

opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, w 

której przebywała przez okres co najmniej 3 lat; 

 

Dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę 

zastępczą niezawodową, rodz. zastępczą 

zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: 

a) < 6939 zł – przy pobycie w pieczy 

zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 

b) < 3470 zł - przy pobycie w pieczy 

zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 

c) < 1735 zł - przy pobycie w pieczy 

zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie 

krócej jednak niż przez okres roku. 

 

*Pomoc na usamodzielnienie przyznaje się nie później niż do ukończenia przez osobę 

usam. 26 roku życia.  

 

*Pomoc ta wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. 

 

 Pomoc ta może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach – jednak należy 

uwzględnić to w IPU. 

 

 

 

 

 

POMOC NA 

ZAGOSPODAROWANIE 

 

 Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

3 lat – osoby usam. opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną; 

roku – osoby usam. opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę 

zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiek.- wychowawczą lub 

regionalną placówkę opiek.-terapeutyczną. 

 Dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1200 zł. 

Ustalając dochód osoby usam. uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, 

jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez 

liczbę tych osób. 

 Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby 

usamodzielnianej! 

 

< 1577 zł  

 

lub  

 

< 3154 zł – w przypadku osoby legitymującej się 

orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

*Pomoc ta wypłacana jest  jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usam. 

26 roku życia. 

 

*Pomoc może być przyznawana w formie rzeczowej. 

 

Zapoznałem(łam) i odebrałem(łam), dnia …..……………….……            …………………………………………….. 
        (podpis wychowanka i data urodzenia) 


