
Informacja o formach i zasadach przyznawania pomocy na podstawie ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (osobom pełnoletnim 
opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) 

 

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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: 

1. przyznaje się pomoc na:  
o kontynuowanie nauki, 
o usamodzielnienie 
o zagospodarowanie; 

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:  
o odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
o zatrudnienia; 

3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest 
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres  
co najmniej:  

1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną (przez rodzinę spokrewnioną należy rozumieć wstępnych  
lub rodzeństwo dziecka); 

2. roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 

Do ww. okresów wlicza się również: 

1. okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym 
całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli 
orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; 

2. okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej na zasadach  określonych  
w art. 37 ust. 2, tj. pozostającej w dotychczasowej pieczy zastępczej  
po osiągnięciu pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, 
jeśli się uczy. 



Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie 
jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu 
usamodzielnienia, określającego w szczególności: 

1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, 
2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji 

zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 
oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. 

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana 
osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.  
W przypadku gdy dochód ten przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc  
na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione 
sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą osoby usamodzielnianej. 
Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, 
jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych 
osób. Ustalając dochód bierze się pod uwagę dochody, o których mowa w ustawie  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. 

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki od 1 czerwca 2021 r. 
wynosi nie mniej niż 566 zł miesięcznie. Przyznaje się ją osobie usamodzielnianej, 
jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni,  
na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 
usamodzielnienia, lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Świadczenie 
przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę 
usamodzielnianą 25. roku życia. Przysługuje ono w czasie trwania odpowiednio roku 
szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego. Pomoc 
przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, 
w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku gdy uprawnienie 
do pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się  
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym,  
w którym przysługuje pomoc. 

W przypadku gdy po ukończeniu: 

1. nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta  
w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia 
nauczycieli, 

2. studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym 
samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia – pomoc przysługuje 
także za wrzesień. 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi od 1 czerwca 2021 r.: 

1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną – nie mniej niż 3730 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres co najmniej 3 lat; 



2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: 

• nie mniej niż 7458 zł  - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
powyżej 3 lat, 

• nie mniej niż 3730 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 
do 3 lat, 

• nie mniej niż 1865 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. 

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń 
indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później 
jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku 
gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc  
na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy  
na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona  
w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż  
do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej 
niż 1695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3390 zł (kwoty 
obowiązują od 1 czerwca 2021 r.). Pomoc ta może być przyznana w formie rzeczowej. 

 

 


