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z obseľwacji Rzecznika Praw Dziecka wynika, Że w dalszym ciągu potrzeby dzieci

przebryających w rőŻnego typu placówkach w zakľesie przygotowania do doľosłego Życia

nie są w pełni zaspakajane i wymagają pilnej interwencji Ze strony państwa.

Problem usamodzielniających się wychowanków szczegőłowo badałem w 2016 r.

Dokonano wówczas analrizy interwencji podejmowanych przęZ Rzecznika w spľawach

indywidualnych oÍaz wypracowano postulaty w zakĺesie koniecznych zmian

w obowiązujących uľegulowaniach prawnych, na podstawie wyników pľac powołanego przez

Rzecznika Zespołu do Spraw usąmodzielnienią wychowanków pieczy zastępczej,

młodziezowych ośrodków wychowawczych' schronisk dla nieĺetnich, zakładów popľawczych'

Wnioski w tej kwestii przedstawiłem Pani Ministeľ w wystąpieniu generalnym z 28 listopada

2016 ľokul'

W odpowiedzi z 15 grudnia 2016 roku2 resoľt rodziny' pľacy i polityki społecznej

podzielił moją opinię o niespójności pľzepisów prawa regulujqcych pľoces usamodzielniąnia

wychowankóyl pieczy zasĺępczej, zawarĺych w ustawie z dnia 9 czerwca 201 1 r' o y,spieľaniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 201ő r. poz. 575, z późn. zm.) i przepisów

Llstawy o pomocy społecznej oľaz aktów wykonawczych do niej w zalvesie usamodzielniania

osób pełnoletnich opuszczajqcych domy pomocy społecznej dĺa dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych inĺelektualnie' domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciqzy oraz

schľoniska dla nieletnich, zakłady popľawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
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spec.iulne ośroĺlki y,ychołl,awcze, młodzieżowe o'środki socjoterapii zapeu,niajqce cclłodobowc7

opiekę i ľnłodziezou,e ośrodki u,ychou,au,cze.

Z zadowoleniem przyjąłem zatem inťonnację, ze: w resoľcie rodziny, prący

i polityki społecznej tľłl,ą przegĺcld usĺawy o wspieľaniu rodziny i sysĺemie pieczy zastępczej

pod kqtem wpľowadzenia do niej zmian, 'vll tym dotyczqcych ľóv,niez pomocy dĺa osób

usamodzielnianych. Zostałem wówczas zapewniony, Że przedstawione przęZe mnie

propozycje zmian w tym zakresie zostanq poddane gruntownej analizie i uwzględnione

lu tlą,orzeniu zalozeľi do nowelizacji tlstałvy'

Warto podkľeślić, Że od tamtej poľy minęło prawie 17 miesięcy, a obowiązujące

regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia9 częrwca 2011 ľ. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej3 oraz ustawie z dnia |2 marca 2OO4 r. o pomocy społeczneja, dotyczące

usamodzielniania wychowanków, nadal są niespójne i mało skuteczne' a tym samym nie

stanowią właściwego zabezpieczenia dla usamodzielnianej młodzieŻy i w więlu przypadkach

prowadzą do poważnego nanrszenia praw dziecka oraz bywają przejawem nieľównego

traktowania.

Jako przykład rozbięŻności w pomocy' ktőrą otrzymuje młodzięŻ na podstawie ustawy

o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej, można

wskazać uľegulowania określające wysokośó kwoty pÍZyznawanej na usamodzielnianie.

Art. 89 ust. l ustawy o pomocy społecznej stanowi: ĺ4ĺysokość pomocy pieniężnej

na kontynuowaníe nguki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy

na zagospoĺIarowanie y, formie rzeczowej ustala się od kwoty ]647 zł, zwanej daĺej

,,podstawq ". Ponadto zgodnie z art. 9 tej ustawy:

ust. 1: Kryteľia dochodowe podlegajq weryfikncji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku

badałĄ progu interwencji socjalnej. Badania pľogLl interwencji socjalnej dokonuje

Insĺytut Pracy i Spľaw Socjalnych.

ust. 5: Kwota stanowiqca podstawę ustalenia wysokości pomocy pienięznej

na usamodzielnienie, na konÍynuowanie nąuki i pomocy na Zagospodaľowanie

w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i malĺsymalnego świadczenia pieniężnego

na utrzymanie i polĺrycie wydatków zwiqzanych z naukq języka polskiego dla

cudzoziemcóv,, którzy uzyskaĺi w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę

uzupełniajqcq lub zezwoĺenie na pobyt czasowy udzielone w zwiqzku z okolicznościq,

Dz. U. z 20I'7 r' poz' 697 z pőŹt. zm'
Dz. U. z20l7 r. poz. 1769 zpóźĺ. zm.



o której mlv,a vl ctl'ĺ. ]59 u.st. I pkt I liĺ' c lub cl ustclwy z tĺnia 12 grudnia 2013 r.

o cudzoziemcąch. a ĺakze maksymalna kwota zasiłku sĺałego ulegajq zmianie

yĺl terminclch weryfikacji ĺĺryteriólv dochodowych o 50oń sumy kwot, o które wzrosĺy

lĺryÍeľitlm dochotĺou,e osoby samoĺnie gospoclaruiqcej i kľyterium dochodou,e

na osobę u,rodzinie.

Natomiast zgodnie z art. l42 ust' l ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej kwotę tę określono w sposób następujący'. Pomoc na usamodzieĺnienie oľoz pomoc

n(l zctgospodarowanie jest pľzyzncłwctna osobie usąmodzieĺnianej, której dochód miesięczny

nie pľzelĺľacza ĺałoty ] 200 zĺ.

2. |ĺĺ pľzypadku gdy dochĺ5d miesięczny osoby usąmodzielnianej przekracza ĺałotę

I200 zł' można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc ną Zagospodarowanie, jezeĺi

jest to uząsadnione jej sytuacjq mieszkanigylq, dochodowq, maiqtkowq ĺub osobistq.

3' Ustalajqc dochód osoby tłsamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodóu, tej osoby,

jej maĺżonka oraz dzieci pozostajqcych na jej uĺrzymanitl' podzielonq przez liczbę tych osób.

4. Ustalajqc dochód osoby usamodzielnianej uwzgĺędnia się dochody, o których mową

w usĺawie z dnia 28 listopada 2003 r. o śu,iadczeniachrodzinnych (Dz. tJ. z 20]6 r. poz. I5I8

i 1579 oraz Z 2017 r. poz.60). uzyskane w miesiqcĺt poprzedzającym miesiqc złożenia

wniosku.

ZasftzeŻenia Rzecznlka w tym przypadku budzi takze fakt, Że granica dochodu,

powyzej któľego wychowanek pieczy zastępczej nie moŻe uzyskać, wspaľcia na

zagospodarowanie i usamodzielnienie (1200 zł miesięcznie) jest niŻsza od minimalnego

wynagrodzenia wskazanego w $ l ľozporuądzenia Rady Ministrów z dnia lŻ września2017 r'

w spľawie wysokości minimalnego wynagrodzenia Za pÍacę oraz wysokości minimalnej

stawki godzinowej w 2018 r.5' który stanowi: od clnia l stycznia 2018 r. ustala się minimalne

u,ynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł. (tj. ok. l530 zł netto).

Takie uregulowanie - w ocenie Rzecznika _ stoi w sprzeczności z budowaniem

i wspieraniem aktywnoŚci zawodowej wychowanków. Wprawdzie wskazany art. 142 ust

2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, Że: IĄ/ przypadktl gdy

dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekľacza kwoĺ7 ] 200 zł, można przyznać pomoc

na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarov,anie, jezeli jest to uząsadnione jej Sytuącjq

mieszkaniowq, dochodowq, majqtkowq lub osobistq, ale takie rozwiązanie pľawne może

prowadzić do nierównego traktowania dzieci (ostateczna đecyzja zaleŻy od uznaniowości

t Dz. U . z 2Ol': r. poz. 1747



konkretnego urzędnika). Ponadto jeszcze raz podkreślam, Że ww. ustawowe ograniczenie

kwotowe nie pľemiuj e zaangaŻowania wychowanka w proces usamodzielniania'

Nadal Rzecznik Praw Dziecka dostľzega takŻe pilną potrzebę uľegulowania bądŹ

doprecyzowania następujących kwestii związanychz problemem usamodzielniania:

zdefiniowania pojęcia usamodzielnienie;

kompleksowego opisania obszarów pÍocesu usamodzielnienia, w szczegolności takich

jak: uzyskanie mieszkania, przygotowanie do zawodu, krýeria dochodowe

wyznaczającę wartość pomocy pienięznej na usamodzielnienie i zagospodarowanie,

sieć wsparcia (m.in. w zakresie społecznym, emocjonalnym, informacyjnym),

stworzenie możliwoŚci nabycia umiejętnoŚci niezbędnych w dorosłym Życiu

(np. planowania wydatków, prakt y czny ch czynności dnia codziennego) ;

ujenolicenia pľzepisów ww. ustaw w zakresie pomocy na usamođzielnienie pomocy

na kontynuowanie nauki (w tym umożliwienie korzystania Ze środków

na kontynuowanie nauki (po uzyskaniu pełnoletności), pomimo dalszego pobyu

w placówce;

wskazania, na czym dokładnie ma polegać pomoc w uzyskaniu odpowiednich

warunków mieszkaniowych - zakaz usamodzielniania wychowanków,,donikąd'';

uregulowania kwestii dot. mieszkań chronionych, w tym ustalenie zwolnienia

wychowanka z opłat (z wyjątkiem rachunków za media) przęz okĺes 6 miesięcy,

co ułatwiłoby mu wdrożenie się do nowych obowiązków związanych z samodzielnym

Życiem i zgromadzenie środków np' na zakup potrzebnego sprzętu, czy doposaŻenie

mieszkania, a nie tylko w uľegulowaniach dotyczących standardów pobytu, które

rőwnieŻ są bardzo waŻne;

dookĺeślenia, na czym dokładnie ma polegać pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;

ujednolicenia przepisów ww' ustaw w zakľesie pomocy na Zagospodarowanie;

tozszerzenia katalogu form pomocY, nP. o pomoc prawną' psychologiczną;

ujednolicenia pľzepisów w sprawie opiekuna usamodzielnienia z jeďnoczesnym

wskazaniem m.in. zadań, kwalifikacji, sposobu nadzoru nad jego pracą, a także

uzupełnienia ich o standardy pracy i wskazówki metodyczne dla opiekuna,

ustanowienia opiekuna usamodzielnienia z lrzędu, jeśli osoba usamodzielniająca się

nie wskazała opiekuna na 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia;

określenia roli powiatu i gminy w pľocesie usamodzielnienia oraz współpracy w tym

w zakĺesie pomiędzy tymi jednostkami.



Mając na uwadze koniecznośé zapewnienia dzieciom i mŁodzieŻy, umieszczonym

na podstawie orzęczenia sądu w pieczy zastępczej i innych placówkach zapewniających

całodobową opiekę, a takŻe w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąŻy (o ile
bezpośrednio pľzed przyjęciem do takiego domu przebywały w pieczy zastępczej lub

w innej ww. placówce), najwyższych standardów wspaľcia w procesie usamodzielnienia,

któľe umożliwiają im godny start w dorosłe Życie, na podstawie art. lOa ust. I oraz art. 1l ust.

2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ' o Rzeczniku Pľaw Dzieckaí, zwracam się do Pani Minister

o pilne wprowadzenie zmian w obowiązujących uregulowaniach prawnych,

zuwzględĺieniem postulatów szczegołowo przedstawionych pÍZez Rzecznika Praw Dziecka

w wystąpieniu z 28 listopada 201 6 roku.
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