
Załącznik Nr 2 do „Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom  

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim” 

 

1 

 

  INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA 

WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS 
 

 

I. Informacje o wychowanku: 

1. Imię i nazwisko wychowanka/ki: ......................................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia: ..................................................................................................................................................................................................... 

3. Przed umieszczeniem w placówce/rodzinie zastępczej zamieszkiwałam(em): 

miejscowość ............................................... ulica .......................................................................... nr domu i mieszkania ....................................... 

gmina ..................................................................................................... powiat ....................................................................................................... 

6. W trakcie procesu usamodzielniania planuję zamieszkać: 

miejscowość ........................................................... ulica ............................................................... nr domu i mieszkania ....................................... 

gmina ..................................................................................................... powiat ......................................................................................................... 

7. Aktualnie kontynuuję naukę w: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

8. Posiadam następujące kwalifikacje, ukończone kursy: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

9. Posiadam/nie posiadam orzeczony stopień niepełnosprawności: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

10. Posiadam/nie posiadam świadczenia finansowe z MOPS, ZUS, PFRON, KRUS: 

a) renta rodzinna z dodatkiem dla sierot zupełnych: .................................................................... 

b) renta rodzinna bez dodatku dla sierot zupełnych: .................................................................... 

c) renta socjalna: .......................................................................................................................... 
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d) alimenty: .................................................................................................................................. 

e) zasiłek pielęgnacyjny: .............................................................................................................. 

f) stypendium: .............................................................................................................................. 

g) dochód z majątku: .................................................................................................................... 

h) inne .......................................................................................................................................... 

11. Planowany termin usamodzielnienia: ..................................................................................... 

12. Opiekun usamodzielnienia: 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

Adres / telefon:....................................................................................................................... 

 

II. Informacje o miejscach pobytu osoby usamodzielnianej: 

1) Nazwa placówki: .................................................................................................................................................................................................. 

Adres:..................................................................................................................................................................................................................... 

Data umieszczenia wychowanka/ki: 

.......................................................................................................................................................................... 

Podstawa umieszczenia ............................................................sygn. akt. ................................ data postanowienia .......................................... 

Sąd Rejonowy .............................................................. Wydz. ............................................................................................................................ 

2) Nazwa placówki: ................................................................................................................................................................................................... 

Adres:..................................................................................................................................................................................................................... 

Data umieszczenia wychowanka/ki: ..................................................................................................................................................................... 

Podstawa umieszczenia ........................................................... sygn. akt. ............................... data postanowienia ............................................. 

Sąd Rejonowy ................................................................ Wydz. .......................................................................................................................... 
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3) Nazwa placówki: ................................................................................................................................................................................................... 

Adres:..................................................................................................................................................................................................................... 

Data umieszczenia wychowanka/ki: ..................................................................................................................................................................... 

Podstawa umieszczenia ........................................................... sygn. akt. ............................. data postanowienia ............................................... 

Sąd Rejonowy ................................................................... Wydz. ........................................................................................................................ 

 

III. Dane dotyczące rodziny naturalnej i środowiska: 

1. Matka : 

a) imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

b) adres zamieszkania: miejscowość.................................................. ulica ......................................................... nr domu/mieszkania  ......................  

gmina............................................................. powiat ..................................................................................................................................................... 

c) zakres i rodzaj pomocy oferowanej przez matkę po opuszczeniu placówki/rodziny zastępczej:  

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Ojciec: 

a) imię i nazwisko....................................................................................................................................... 

b) adres zamieszkania: miejscowość.......................................................... ulica .................................................... nr domu/mieszkania  ....................  

gmina........................................................................ powiat .......................................................................................................................................... 

c) zakres i rodzaj pomocy oferowanej przez ojca po opuszczeniu placówki/rodziny zastępczej: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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3.Utrzymywane kontakty z rodziną (dziadkowie, rodzeństwo, ewentualnie inni członkowie rodziny lub rodzina zaprzyjaźniona): 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

4.Osoby i instytucje wspierające wychowanka (w tym gmina): 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

5.Ocena możliwości powrotu do środowiska naturalnego: 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

6. Zagrożenia ze strony środowiska: ............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do „Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom  

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim” 

 

5 

 

IV. Indywidualny Program Usamodzielnienia dla……………………………………………………………………….. 

 

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie samodzielności życiowej  

L.p. Cele 

szczegółowe 

Perspektywy Przybliżony termin realizacji Osoba odpowiedzialna i wspomagająca 

 Planowane 

kontynuowanie 

nauki 

 

 

1. szkoła ponadpodstawowa: 

 branżowa szkoła zawodowa; 

 technikum; 

 liceum: 

2.   studia wyższe: 

 licencjat, 

 magisterskie; 

 studia podyplomowe; 

3.  inne (np. kursy) 

………….…………………………………….. 

………………………………………..................

..............................................................................

..................................................................... 

 

 

 

………………………………….………

……………………………………………

.………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

….……………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………….………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

………………………………….…………

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………….…………

…………………………………………….

……………………………………………. 

………………………………………….… 

………………………………….…………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

 Zapewnienie 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

 powrót do domu rodzinnego; 

 mieszkanie socjalne; 

 wynajem mieszkania 

 bursa, internat, akademik; 

 kupno własnego mieszkania; 

 inne……………………………… 

 

………………………………….………

……………………………………………

.………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

….……………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………….………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….…………

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………….…………

…………………………………………….

……………………………………………. 

………………………………………….… 

………………………………….…………

……………………………………………

…………………………………………… 
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 Podjęcie 

zatrudnienia 

 prowadzenie działalności gospodarczej;  

 praca dorywcza; 

 praca na umowę( o dzieło, zlecenie, o pracę); 

 staż; 

 samodzielne poszukiwanie pracy; ogłoszenia 

 rejestracja w PUP 

 inne……………………………….. 

………………………………….………

……………………………………………

.………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

….……………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………….………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 

………………………………….…………

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………….…………

…………………………………………….

……………………………………………. 

………………………………………….… 

………………………………….…………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

 Uzyskanie 

uprawnień do 

świadczeń 

zdrowotnych 

 ubezpieczenie szkolne 

 rejestracja w UP 

 ubezpieczenie przy umowie o pracę 

 ubezpieczenie przy rodzicu biologicznym 

 ubezpieczenie przy rencie rodzinnej 

 inne:………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

.………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

….……………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………….………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………….…………

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………….…………

…………………………………………….

……………………………………………. 

………………………………………….… 

………………………………….…………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………. 
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 Inne oczekiwane 

formy wsparcia i 

pomocy 

 poradnictwo i praca socjalna 

 inne:……………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

.………………………………………… 

………………………………………….

…………………………………………… 

………………………………….………

……………………………………………

….……………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………….………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

………………………………….…………

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………………….…

……………………………………………. 

………………………………….…………

…………………………………………….

……………………………………………. 

………………………………………….… 

………………………………….…………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 

V. Warunki uzyskania pomocy 

L.p. Forma pomocy i 

przeznaczenie 

Zobowiązania do współpracy z pracownikiem 

socjalnym w zakresie uzyskiwanej pomocy 

Terminy realizacji oraz wysokość świadczenia 

 Pomoc pieniężna 

na kontynuowanie nauki 

- umożliwienie pracownikowi socjalnemu 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszkania 

- podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez naukę oraz 

przedkładanie na początku każdego semestru 

zaświadczenia szkolnego potwierdzającego naukę na 

kolejnym semestrze 

- systematyczne uczestnictwo w zajęciach szklonych 

- czynienie postępów w nauce, uzyskiwanie zaliczeń 

przedmiotów i egzaminów 

- informowanie pracownika socjalnego PCPR o każdej 

zmianie związanej z tokiem nauki, jej zawieszeniem, 

przerwaniem 

Złożenie wniosku do PCPR w Mińsku Mazowieckim, 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 



Załącznik Nr 2 do „Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom  

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim” 

 

8 

 

 Pomoc pieniężna na 

Usamodzielnienie 

Przeznaczona na zaspokojenie 

ważnej życiowej potrzeby,               

a w szczególności na: 

polepszenie warunków 

mieszkaniowych: stworzenie 

warunków do działalności 

zarobkowej w tym podniesienie 

kwalifikacji zawodowych; 

pokrycie dodatkowych 

wydatków związanych z nauką. 

- ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym PCPR  w 

zakresie przyznania i realizacji pomocy na 

usamodzielnienie; 

- złożenie wniosku do PCPR w Mińsku Mazowieckim 

- wykorzystanie uzyskanej pomocy zgodnie z 

założonym celem; 

- rozliczenie się z otrzymanej pomocy w terminie 

wskazanym w decyzji poprzez przedłożenie faktur 

imiennych i rachunków 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, zgodnie z art. 89 ust.6 

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 

osobie kontynuującej naukę wypłacana jest po jej 

ukończeniu………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 Pomoc rzeczowa 

na zagospodarowanie, 

w szczególności na: materiały 

niezbędne do wyposażenia i 

remontu mieszkania;  

niezbędne urządzenia domowe; 

pomoce naukowe; sprzęt 

rehabilitacyjny; sprzęt służący 

do podjęcia zatrudnienia 

- ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym w 

zakresie realizacji pomocy, 

- złożenie wniosku do PCPR w Mińsku Mazowieckim z 

określeniem celowości i kosztorysem, 

- rozliczenie się z otrzymanej pomocy w terminie 

wskazanym w decyzji poprzez przedłożenie faktur 

imiennych i rachunków 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

VI. Zobowiązanie osoby usamodzielnianej: 

1. Osoba usamodzielniana jest odpowiedzialna za realizację Indywidualnego Programu Usamodzielnienia 

2. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Opiekunem Usamodzielnienia, pracownikiem socjalnym. 

3. Zobowiązuję się do realizowania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach IPU w wyznaczonych terminach. 

4. Stawiania się na wyznaczane spotkania i wezwania opiekuna usamodzielnienia, pracownika socjalnego w celu omówienia przebiegu i 

realizacji programu usamodzielnienia. 

5. Informowania organu udzielającego pomocy o każdorazowej zmianie swojej sytuacji materialnej i życiowej, w tym w szczególności o 

przerwaniu nauki. 
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VII. Pouczenie 

W razie wystąpienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających realizację indywidualnego programu usamodzielnienia, pomoc może 

zostać zawieszona, na wniosek osoby zainteresowanej, na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. 

W razie wystąpienia nieusprawiedliwionych okoliczności w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia może nastąpić odmowa 

przyznania świadczenia, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych. 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana zobowiązuję się do współpracy w zakresie realizacji postanowień zawartych w programie usamodzielnienia. 

 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia................................        ................................................................... 
                 (podpis wychowanka/ki) 

 
W opracowaniu programu uczestniczyli i zaakceptowali: 
 

..........................................................................................................                          

                        Czytelny podpis wychowanka/ki 

 

       ..........................................................................................................                     

                      Czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia 

 

       ..........................................................................................................                        

 Pracownik PCPR 

 

 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam przedłożony Indywidualny Program Usamodzielnienia:                         ………….......................................... 
                                                                                                      (data i podpis Dyrektora PCPR) 

 

 

 

 

 

 

Indywidualny Program Usamodzielnienia został sporządzony w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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VIII. POMOC W UZYSKANIU PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ 

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 03 sierpnia 2012r. 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 kontynuowanie nauki: 

Przysługuje w wysokości nie mniejszej niż 551,00 zł. osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub 

w szkole wyższej (art. 89 ust. 2 ustawy). Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

osobę usamodzielnianą 25 roku życia (art. 89 ust. 3 ustawy) – po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego 

kontynuowanie nauki (§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia). 

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 (art. 88 ust. 3 ustawy). 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 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 

(art. 88 ust. 4 ustawy). Pomoc ta przysługuje również osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli 

bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-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 (art. 88 ust. 5 ustawy). 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie (art. 89 ust. 5): 

1) której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. kwoty 1552 zł (200% x 776 zł), 

2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 1200 zł (200% 

x 600 zł). 

Wysokość pomocy pieniężnej ustalana jest od kwoty podstawy, która obecnie wynosi 1837 zł (art. 89 ust. 1). 
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Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje w wysokości 30% podstawy (art. 89 ust. 2 ustawy), tj. obecnie 551,00 zł. 

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 szkolno-wychowawczy 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 1552zł (200% x 776zł), 

2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 1200 zł (200%  

x 600zł). 

 

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 7348 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 7348 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniona opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży; 

− 200% podstawy, tj. obecnie 3674 zł – 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 1837 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do 2 lat. 
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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 5511 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w 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 3 lat; 

– 200 % podstawy, tj. obecnie 3674zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w 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 2 do 3 lat; 

– 100 % podstawy, tj. obecnie 1837 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w 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 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 5511 zł. 

W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się w wysokości równowartość 300 % 

podstawy (§ 6 ust. 2 rozporządzenia), tj. obecnie 5511 zł. 

Pomoc ww. przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka 

szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę 

nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. 
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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. 

 

ZAPOZNAŁEM/ŁAM  SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PROCESU USAMODZIELNENIA 

 

.................................................................................................................... 
(data i podpis osoby usamodzielnianej)           

                        
 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a. że: 

1. Osoby otrzymujące świadczenia pieniężne są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, 

dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń; 

2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki.  

3. Kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: inspektor@pcpr-minskmaz.pl 

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych); 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować 

będzie konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 4; 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 4 oraz z obowiązku ich archiwizowania; 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

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

mailto:renata@pcpr-minskmaz.pl
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