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Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Odpowiadając na pismo z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: ZEW.422.9.2018.ZA, 

w sprawie pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających różne typy placówek, 

uprzejmie informuję: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega rozbieżności 

w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. _o wspieraniu .rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) regulujących pomoc dla osób 

usamodzielnianych opuszczających pieczę  zastępczą  i przepisach ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,, z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do niej, w zakresie procesu usamodzielniania osób opuszczających domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową  opiekę  i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Jednocześnie Ministerstwo ma świadomość  odmiennej sytuacji tych dwóch kategorii osób 

usamodzielnianych. Wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 

placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej zwykle nie mają  rodziny, do której mogą  

powrócić. Inaczej jest w przypadku osób wymienionych w art. 88 ustawy o pomocy 

społecznej. Powodem ich umieszczenia we wskazanych w tym przepisie instytucjach nie był  

brak opieki i wychowania przez rodziców. W związku z tym osoby te po osiągnięciu 

pełnoletności mogą  liczyć  na ich pomoc. 

Wobec powyższego celem działań  podejmowanych przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej jest wzmocnienie pozycji pełnoletnich wychowanków pieczy 
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zastępczej. Wyrazem tego są  rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. 

Zmiany dotyczą  m.in. warunków uzyskiwania świadczeń  (1 rok w pieczy zastępczej, bez 

względu na rodzaj rodziny zastępczej, którą  opuszcza osoba usamodzielniana), zakresu 

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, treści indywidualnego 

programu usamodzielnienia, zadań  opiekuna usamodzielnienia, zawieszenia pomocy na 

kontynuowanie nauki. 

W związku z ujednoliceniem okresu przebywania w pieczy zastępczej, stanowiącego 

warunek uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz 

na zagospodarowanie, zmianie ulega wysokość  pomocy na usamodzielnienie w przypadku 

osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę  zastępczą  spokrewnioną. Dotychczasowe 

przepisy przewidywały dla takich osób pomoc na usamodzielnienie tylko w jednej wysokości 

— kwota nie niższa niż  3300 zł, jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w pieczy zastępczej 

przez okres co najmniej 3 lat. Po zmianach pomoc na usamodzielnienie będzie zróżnicowana 

wyłącznie w zależności od okresu przebywania w pieczy zastępczej, bez względu na jej 

formę. 

- Ponadto do-katalogu możliwych form pobierania nauki-przez osobę  usamodzielnianą-

ubiegająca się  o pomoc na kontynuowanie nauki włączono kursy i inne formy kształcenia 

prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy (dalej: „OHP"), o których mowa w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W związku z tym, że dotychczasowe formy pomocy udzielanej osobom 

usamodzielnianym dotyczące uzyskania zatrudnienia są  niewystarczające, w projekcie ustawy 

zaproponowano wykorzystanie oferty OHP. Mając powyższe na uwadze uregulowano 

kwestię  współpracy kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie z OHP w zakresie 

pomocy osobom usamodzielnianym w uzyskaniu zatrudnienia. W tym celu kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie zawiera umowy lub porozumienia, o których mowa 

w art. 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy również  
zauważyć, że pomoc oferowana przez OHP będzie miała szerszy wymiar niż  tylko 

zatrudnienie. Usamodzielniający się  wychowankowie będą  mogli skorzystać  ze wsparcia 

OHP już  na etapie przygotowywania się  do usamodzielnienia (poradnictwo zawodowe itp.). 

Temu mają  służyć  odpowiednie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

Ważną  zmianą, w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych, jest likwidacja 

kryterium dochodowego w art. 142 ustawy. Z aktualnego brzmienia powyższego przepisu 
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wynika, że pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana 

osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Wskazanie 

wyżej wymienionego limitu zniechęca osoby usamodzielniane, którym zwykle proponuje się  

minimalne wynagrodzenie za pracę, do podejmowania zatrudnienia. 

Nowością  jest również  możliwość  przyznania pomocy na usamodzielnienie i pomocy 

na zagospodarowanie pełnoletniemu wychowankowi pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 

37 ust. 2 ustawy, przed opuszczeniem przez niego dotychczasowej rodziny zastępczej, 

rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej. Decyzję  o przyznaniu pomocy będzie wydawał  starosta, 

po zasięgnięciu opinii opiekuna usamodzielnienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

na pokrycie wydatków związanych z usamodzielnianiem lub zagospodarowaniem. 

Jednocześnie informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw obecnie jest na etapie uzgodnień  

międzyresortowych. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizowane są  

wciąż  przekazywane uwagi i propozycje zmian. 

MINISTER 
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