Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Druk PCPR.1.2017

Mińsk Mazowiecki, dn. ..........................
............................................................................
(imię i nazwisko)

............................................................................
(data urodzenia, stan cywilny)

............................................................................
............................................................................
(obecny adres)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mińsku Mazowieckim

WNIOSEK
o udzielenie pomocy*:
 pieniężnej na usamodzielnienie,
 na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Uprzejmie proszę o udzielenie w/w pomocy w ramach usamodzielnienia.
Jednocześnie informuję, że:
1. Jako osoba, która osiągnęła pełnoletność w placówce opiekuńczo – wychowawczej
zamieszkuję/zamieszkam: ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
(adres)

2. Mieszkanie: komunalne, spółdzielcze, własnościowe, stancja, którego głównym najemcą/
właścicielem jest* ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

3. Prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe*

tak

nie

4. Osoby, z którymi zamieszkuję/zamieszkam* i prowadzę/będę prowadzić* wspólne
gospodarstwo domowe:
1) ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

2) ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

3) ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)
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5. Uzyskaną pomoc na usamodzielnienie/zagospodarowanie przeznaczę na*:
- polepszenie warunków mieszkaniowych,

- pokrycie wydatków związanych z nauką,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- podjęcie działalności zarobkowej,

- pomoce naukowe

- inne, jakie .............................................

6. Uzasadnienie celu usamodzielnienia/zagospodarowania*:
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Kontynuuję naukę w: ...............................................................................................................
.......................................................................................... semestr/rok nauki .......................,
którą planuję ukończyć w miesiącu …...................... roku ............................
8. Nie kontynuuję nauki.*
9. Do wniosku dołączam:
a) postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo wychowawczej,
b) .........................................................................................,
c) .........................................................................................,
d) .........................................................................................,
................................................................................
(data i podpis osoby usamodzielnianej)

Opinia opiekuna:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................
(data i podpis opiekuna osoby usamodzielnianej)

Proszę o przekazywanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie* na moje konto bankowe
w Banku………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres banku)

o numerze: ………………………………………………………………………….........……
..................................................................
(data i podpis osoby usamodzielnianej)
* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
Nazwisko rodowe: ....................................., ur.: ..............................w ........................................
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................
Adres zameldowania ....................................................................................................................
(jeżeli jest inny niż zamieszkania)

Imiona rodziców: ...............................................................,
UPOWAŻNIAM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 do przekazywania należnych mi świadczeń z tytułu
usamodzielnienia na konto nr:………………………………………..................................
należące do …………………………………………………......……………………………...
jednocześnie OŚWIADCZAM, że:
1. Nie byłem/łam skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 16,
jak również na udostępnienie moich danych osobowych innym instytucjom w przypadku
dotyczącym pomocy dla mojej rodziny. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
3. Poinformowano mnie o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 k.k. § 1 „Kto składając
zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”, kodeks karny, ustawa z dnia 06.06.1997
4. Nie wszczęto przeciwko mnie postępowania karnego ściganego z oskarżenia publicznego, zgodnie
z treścią zawartą w art 89 ust.10 ustawy z dnia 12.04.2004r o pomocy społecznej „pomoc pieniężna
na usamodzielnienie i pomoc na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko
osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ściągane z oskarżenia
publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”
5. Poinformowano mnie o konieczności zgłaszania każdorazowo zmiany danych adresowych oraz
aktualnego numeru telefonu „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu”
art. 41 §1 kpa oraz „w razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny” art. 41 § 2 kpa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia
14.06.1960r.
6. Poinformowano mnie, że „świadczenia nienależenie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub
rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny” ustawa
o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.

………………………….………………………………
(data i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie)
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 88, art. 89, art. 90 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia
2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz
zagospodarowanie:
Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi 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 zostaje objęta pomocą mającą na
celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także
pomocą (art. 88 ust. 1 ustawy):
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:
Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, w przypadku gdy osoba
usamodzielniana kontynuuje naukę, wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych
przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania
nauki (art. 89 ust. 6). Warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby
usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc
ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej
(§ 2 ust. 3 rozporządzenia), w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych,
stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji
zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką innych niż na kontynuację nauki.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 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 (art. 88 ust. 3 ustawy). Pomoc ta przysługuje osobie
usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna
do samodzielnej egzystencji (art. 88 ust. 4 ustawy).
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie (art. 89 ust. 5 ustawy ):
1) której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie
gospodarującą, tj. kwoty 1268 zł (200% x 634 zł),
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 1028 zł (200% x 514 zł).
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej (§ 5 ust. 1
rozporządzenia):
 400 % podstawy, tj. obecnie 6888 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie przez okres powyżej 3 lat;
 400 % podstawy, tj. obecnie 6888 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniona opuszcza
dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
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 200 % podstawy, tj. obecnie 3444zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie przez okres od 2 do 3 lat;
 100 % podstawy, tj. obecnie 1722 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie przez okres od roku do 2 lat.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający
całodobową opiekę, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek
wychowawczy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej
(§ 5 ust. 2 rozporządzenia):
– 300 % podstawy, tj. obecnie 5166 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich przez okres powyżej 3 lat;
– 200 % podstawy, tj. obecnie 3444 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich przez okres od 2 do 3 lat;
– 100 % podstawy, tj. obecnie 1722 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana
przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich przez okres od roku do 2 lat.
Do okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana
przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej:
Osoba usamodzielniana pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może przeznaczyć
na (§ 6 rozporządzenia):
– materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
– niezbędne urządzenia domowe;
– pomoce naukowe,;
– sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia .
Wysokość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż
300 % podstawy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia), tj. obecnie 5166 zł.
W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub
znacznym ustala się w wysokości równowartość 300 % podstawy (§ 6 ust. 2 rozporządzenia),
tj. obecnie 4941 zł.
Pomoc ww. przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do
domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
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ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego
całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
Pomoc, o której mowa udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego,
zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, w toku którego niezbędne jest ustalenie
w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji wychowanka (art. 106 ust. 4 ustawy)
Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki jest
(§ 2 ust. 1 rozp.):
1) wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed
osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się
pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej
osoby,
2) opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed
osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie
się przez osobę usamodzielnianą do jego realizacji i zatwierdzenie go przez Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
3) złożenie wniosku o przyznanie pomocy.
Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki można odmówić 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 dziećmi 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 pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;
4) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej.
Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy
osoba usamodzielniana:
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole
wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia
szkołę lub szkołę wyższą.
Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
można zawiesić 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 ukończeniem 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.
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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 zakończenia
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.

.........……………………………………………
(data i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie)

7

