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42-700 Lubliniec 
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USAMODZIELNIENIEM 

 

OSOBIE USAMODZIELNIANEJ (tj. osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną), w przypadku gdy 

umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie ORZECZENIA SĄDU  

1) przyznaje się pomoc na: 

a) kontynuowanie nauki 

b) usamodzielnienie 

c) zagospodarowanie 

2) udziela się pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych 

b) zatrudnienia 

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 

 

1. Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed 18 r. ż. wskazuje osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna 

usamodzielnienia oraz przedstawia we właściwym PCPR zgodę tej osoby. Zgodę te musi zaakceptować kierownik 

właściwego PCPR. 

2. Osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia opracowuje co najmniej na miesiąc przed  

18 r. ż.  Indywidualny program usamodzielnienia (IPU). Program ten zatwierdza kierownik właściwego PCPR. 

3. Zmiana w sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej wymaga dokonania zmiany w IPU, którą również zatwierdza 

kierownik właściwego PCPR. 

4. Po zakończeniu realizacji IPU osoba usamodzielniana z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem właściwego PCPR 

dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia. 

5. Osoba usamodzielniana ubiegając się o świadczenie wymienione powyżej musi złożyć stosowny wniosek do kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia tych wydatków.  

6. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub ma zagospodarowanie można odmówić  

w przypadku, gdy: 

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

b) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletniości opuściła samowolnie pieczę zastępczą; 

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

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

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

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

 

Osoby usamodzielniane mają obowiązek niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która 

ma wpływ na prawo do tych świadczeń. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących osobie usamodzielnianej świadczeń zostały opisane w Tabeli nr 1. 

Informacje nie zawarte w tabeli nr 1 znajdują się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998.) – w dziale IV Pomoc dla osób usamodzielnianych (art. 140 – art. 153).  

 

 

Oświadczam, że w dniu ……………….….. zapoznał(a)em się i zaakceptował(a)em powyższe informacje 

 

 

………….….…………………………………………………… 

(podpis wychowanka i data urodzenia) 

 


