
Świadczenia pieniężne przyznawane wychowankom podlegającym procesowi usamodzielnienia zgodnie z  

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Warunki 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki 
• 526 zł miesięcznie na czas nauki, nie 

dłużej niż do ukończenia 25 roku życia 

• opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy 

umieszczenie nastąpiło na podstawie 

postanowienia sądu; 

• pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

• 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej; 

• 1 roku w niezawodowej, zawodowej rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej co 

najmniej; 

• wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem 

pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia 

wraz z pisemną zgodą tej osoby; 

• posiadanie zatwierdzonego indywidualnego 

programu usamodzielnienia opracowanego 

wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc 

przed uzyskaniem pełnoletności; 

• przedłożenie na początku każdego semestru 

zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie 

nauki; 

• pisemny wniosek o przyznanie pomocy (wniosek 

nr 1); 

2. Pomoc na usamodzielnienie 

• 3.470 zł – jednorazowo po opuszczeniu 

spokrewnionej rodziny zastępczej; 

• 6.939 zł – jednorazowo po opuszczeniu 

niezawodowej, zawodowej rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

lub regionalnej placówki opiekuńczo-

• opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy 

umieszczenie nastąpiło na podstawie 

postanowienia sądu; 

• pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 
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terapeutycznej, jeżeli okres pobytu 

wynosi powyżej 3 lat; 

• 3.470 zł - jednorazowo po opuszczeniu 

niezawodowej, zawodowej rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

lub regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej, jeżeli okres pobytu 

wynosi od 2 do 3 lat; 

• 1.735 zł - jednorazowo po opuszczeniu 

niezawodowej, zawodowej rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

lub regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej, jeżeli okres pobytu 

wynosi poniżej 2 lat , nie krócej 

jednak niż 1 rok; 

• 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej; 

• 1 roku w niezawodowej, zawodowej rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej; 

• wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem 

pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia 

wraz z pisemną zgodą tej osoby; 

• posiadanie zatwierdzonego przez kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie 

indywidualnego programu usamodzielnienia 

opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej 

na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności; 

• posiadanie dochodu nieprzekraczającego kwoty 

1200 zł, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku; 

• pisemny wniosek o przyznanie pomocy (wniosek 

nr 2); 

• w przypadku, gdy osoba usamodzielniana 

otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc 

na usamodzielnienia wypłacana jest po 

zakończeniu pobierania pomocy na 

kontynuowanie nauki, nie później niż do 

ukończenia 26 roku życia;  

3. Pomoc na zagospodarowanie 

• 1.577 zł jednorazowo,  

• 3.154 zł jednorazowo, w przypadku 

osoby legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

• opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy 

umieszczenie nastąpiło na podstawie 

postanowienia sądu; 

• pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

➢ 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej; 

➢ 1 roku w niezawodowej, zawodowej 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej; 

• nie później niż do ukończenia 26 roku życia; 
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• wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem 

pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia 

wraz z pisemną zgodą tej osoby; 

• posiadanie zatwierdzonego indywidualnego 

programu usamodzielnienia opracowanego 

wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc 

przed uzyskaniem pełnoletności; 

• posiadanie dochodu nieprzekraczającego kwoty 

1200 zł, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku; 

• pisemny wniosek o przyznanie pomocy (wniosek 

nr 3); 
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