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Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć
PCPR
MOPR

powiatowe centrum pomocy rodzinie.
miejski ośrodek pomocy rodzinie.

IPU

indywidulany program usamodzielnienia opracowywany jest
przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia,
określający w szczególności: zakres współdziałania osoby
usamodzielnianej z opiekunem oraz sposób uzyskania przez osobę
usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Opiekun
usamodzielnienia

osoba wspierająca wychowanka pieczy zastępczej w procesie
usamodzielnienia, może to być: osoba tworząca rodzinę zastępczą,
prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej
placówce opiekuńczo – terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem,
albo inna osoba wskazana przez usamodzielnianego wychowanka.

Osoba
usamodzielniana

osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą,
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Rodzina zastępcza

forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice
są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym
ją ograniczono.

Rodzina zastępcza
spokrewniona

rodzina zastępcza spokrewniona z wychowankiem np. dziadkowie,
rodzeństwo.

Instytucjonalna
piecza zastępcza

sprawowana m.in. w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Ustawa o pieczy
zastępczej
Ustawa o pomocy
społecznej
Mieszkanie
chronione

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2013 r. Nr 182, ze zm.).
forma pomocy społecznej wykorzystywana przez powiat,
przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów,
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione powinno
zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną.

W PR OWADZEN I E
Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności jest ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny,
choć często ma ono znaczenie głównie psychologiczne i prawne, ponieważ – najczęściej – nie
oznacza konieczności przejęcia odpowiedzialności za własne życie. Obserwujemy w Polsce efekt
„gniazdownika”, czyli wydłużanie się czasu pozostawania młodych ludzi w zależności od rodziców
i podnoszenie się granicy wieku, w którym młodzi zakładają własne rodziny i usamodzielniają się1.
Jest jednak grupa młodych Polaków, dla których osiągnięcie pełnoletności wiąże się z koniecznością
usamodzielnienia. Są to wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek
opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, czyli
wychowankowie systemu pieczy zastępczej. W życiu każdej z tych młodych osób osiągnięcie
pełnoletności jest to moment dramatyczny, ponieważ oznacza wejście w samodzielne życie bez
wsparcia własnej rodziny, a czasem nawet z koniecznością wzięcia na siebie odpowiedzialności
za nieporadnego życiowo rodzica. Często nie mają oni przyjaciół czy znajomych, ponieważ
z powodu przenoszenia pomiędzy placówkami czy rodzinami zastępczymi, oraz wiążącymi się z tym
wielokrotnymi zmianami szkoły, nie mają szansy nawiązać trwałych więzi społecznych. Jak wynika
z badań amerykańskich, 25% pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą doświadcza
stresu pourazowego – jest to prawie dwa razy więcej, niż w przypadku weteranów wojennych!
W porównaniu z inną młodzieżą, ci młodzi ludzie są bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie,
wejście w konflikt z prawem oraz problemy rozwojowe i zdrowotne2. Dla nich to państwo musi
podjąć wysiłek zapewnienia odpowiedniego wsparcia w wejściu w dorosłe życie, w sposób
zapewniający znalezienie przez te młode osoby miejsca w społeczeństwie.
Zgodnie z prawem młodemu człowiekowi w takiej sytuacji przysługuje pomoc na kontynuowanie
nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych i zatrudnienia. Wsparciem w procesie usamodzielnienia ma służyć opiekun,
którego wskazuje sam wychowanek. Realizacja obowiązków w zakresie wspierania wychowanków
pieczy zastępczej osiągających pełnoletność w procesie usamodzielniania została w całości
przypisana władzom samorządowym.
Mając na uwadze społeczną i indywidualną wagę tego problemu NIK podjęła próbę znalezienia
odpowiedzi na pytanie na ile państwo wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie pomocy
osobom opuszczającym pieczę zastępczą z powodu osiągnięcia pełnoletności oraz na ile
pomoc ta jest skuteczna, to znaczy zapewnia młodym ludziom warunki dla rozpoczęcia
samodzielnego życia.

1
2

„Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne”, CBOS, komunikat z badań, listopad 2013 r.
„State Policies to Help Youth Transition Out of Foster Care”; National Governers Association, Center for Best Practices, USA
(http://www.nga.org/).
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Z ało ż enia kontroli
Temat i numer kontroli
Nr P/14/045 – Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Cel główny kontroli
Dokonanie oceny skuteczności funkcjonowania systemu pomoc y kierowanej
do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
placówek opiekuńczo-wychowawczych lub placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Cele cząstkowe
W miejskich ośrodkach pomocy społecznej (MOPS) i powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR):
−− Ocena realizacji zadań w zakresie usamodzielniania wychowanków, w tym wybór form pomocy.
−− Ocena skuteczności stosowanych form pomocy.
Zakres podmiotowy kontroli
Kontrolę przeprowadzono w 25 powiatowych centrach pomocy rodzinie i miejskich ośrodkach
pomocy społecznej3. Badania kontrolne przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności4. Ponadto w ramach kontroli zasięgnięto informacji w 43 powiatowych centrach
pomocy rodzinie. Szczegółową kontrolą objęto populację 1.079 wychowanków pieczy zastępczej
usamodzielnionych w latach 2010–2011 (w zakresie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej)
oraz 808 wychowanków usamodzielnianych w latach 2012–2013 według przepisów ustawy o pieczy
zastępczej, w tym 327 usamodzielnianych w 2012 r. (objętych kontrolą w zakresie korzystania
z usług powiatowych urzędów pracy)5. Przeprowadzono także anonimowe badanie ankietowe
wśród 808 ww. wychowanków i ich opiekunów.
Zakres przedmiotowy kontroli
Przedmiotem kontroli było zbadanie w jaki sposób udzielana jest pomoc na usamodzielnianie
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, czyli wychowanków
pieczy zastępczej. Badania kontrolne NIK koncentrowały się na zagadnieniach związanych
ze skutecznością pomocy udzielanej wychowankom pieczy zastępczej, przez służby publiczne,
z uwzględnieniem wyboru odpowiednich form tej pomocy i jej realizacji.
Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto lata 2012–20136.

3
4
5
6
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Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera załącznik nr 3.
Art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.).
Przez wychowanków objętych kontrolą rozumień należy, kontrolę dokumentacji dotyczącej wychowanków, dostępną
w kontrolowanych jednostkach.
W zakresie efektywności wybranych instrumentów usamodzielnienia kontrolą objęto także rok 2014, do czasu jej
zakończenia oraz lata wcześniejsze w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli lub pokazania występujących
tendencji. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 kwietnia do 12 sierpnia 2014 r.
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P odsumowanie wyników kontroli

2.1 Ocena ogólna kontrolowanej działalności
Rozwiązania w zakresie pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, sprowadzają się głównie do doraźnej pomocy finansowej,
utrzymywanej na minimalnym poziomie, który młodym osobom u progu dorosłego życia,
nie zapewnia bezpiecznych warunków rozwoju. Jednocześnie z ustaleń kontroli wynika,
że nie istnieje skuteczny system pomocy dla usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej. Brak jest zwłaszcza narzędzi dla zapewnienia usamodzielnianemu
wychowankowi wszechstronnego wsparcia, a także pełnej oceny jego sytuacji osobistej,
rodzinnej i materialnej oraz predyspozycji, co ułatwiłoby opracowanie indywidualnego
programu usamodzielnienia. Występują także problemy z pozyskiwaniem odpowiednio
przygotowanych opiekunów usamodzielnienia, czyli osób pełniących kluczową rolę
we wprowadzaniu wychowanka w dorosłe życie.
Nowe rozwiązania pogorszyły warunki usamodzielniania części wychowanków, szczególnie
z rodzin zastępczych spokrewnionych, co doprowadziło do wyraźnego spadku liczby
wychowanków, którzy decydują się na rozpoczęcie procesu usamodzielnienia na warunkach
określonych w ustawie o pieczy zastępczej. W latach 2012–2013 liczba osób pełnoletnich
pozostających w pieczy zastępczej w Polsce zwiększyła się z 10,7% do 12,2% ogólnej
liczby wychowanków pieczy zastępczej. Oznacza to, że obecne uregulowania skłaniają
do pozostawania w pieczy zastępczej, zamiast podejmowania procesu usamodzielnienia.
Zdaniem NIK może to służyć lepszemu przygotowaniu do wejścia w dorosłe życie, pod
warunkiem odpowiedniego wykorzystania tego czasu na przygotowanie do samodzielności.
Rocznie, pełnoletność osiąga 5–6 tys. spośród około 70 tys. wychowanków pieczy zastępczej,
a wysokość świadczonej im pomocy finansowej wynosi w skali kraju ok. 120 mln zł. Jednocześnie
w Polsce rośnie liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, mimo kilkunastoprocentowego
zmniejszenia się ich populacji w ostatnich latach. Wskazuje to na malejącą efektywność
wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez Państwo.
Ustawa o pieczy zastępczej nie precyzuje wielu ważnych kwestii, uregulowanych poprzednio
w ustawie o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy7.
Z ustaleń kontroli wynika, że system pomocy – funkcjonujący w oparciu o dwie różne
ustawy – jest niespójny, głównie ze względu na różnicowanie wysokości świadczeń dla
usamodzielnianych wychowanków ze względu na okres przebywania w pieczy zastępczej
i jej formę (rodzinna lub instytucjonalna). Wychowanek usamodzielniany na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, po roku nabywa prawo do świadczeń na kontynuowanie nauki,
natomiast wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej, usamodzielniany na podstawie
ustawy o pieczy zastępczej, dopiero po trzech latach. Pomoc na zagospodarowanie
przyznawana na podstawie pierwszej z wymienionych ustaw wynosiła w jednostkach
objętych kontrolą 1.500 zł i 4.941 zł na podstawie drugiej.
Odpowiedzialność za zapewnienie pomocy usamodzielniającym się wychowankom
została powierzona jako zadanie własne, powiatom, których niewystarczające możliwości
finansowe, brak własnej bazy lokalowej oraz często trudna sytuacja na lokalnym
7

Przepisy te odnoszą się już tylko wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces
usamodzielnienia przed 1 stycznia 2012 r.
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rynku pracy, uniemożliwiają skuteczne działania na rzecz wychowanków. Szczególnie
dotkliwym problemem są ograniczone możliwości zapewnienia odpowiednich warunków
mieszkaniowych, co dla części wychowanków oznaczało konieczność powrotu do dawnego,
często patologicznego środowiska. Zdaniem NIK może to być jedną z głównych przyczyn
trudności w uzyskiwaniu trwałych efektów usamodzielnienia. Jak wynika z ustaleń kontroli,
częstym rezultatem tego stanu jest korzystanie przez usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej ze świadczeń pomocy społecznej lub uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.
W jednostkach objętych kontrolą odsetek ten wynosił w latach 2012–2013 odpowiednio:
23,1% i 31,2%. Odnotowywano również zjawisko przerywania procesu usamodzielnienia
– problem ten dotyczył 14,4% wychowanków z populacji objętej badaniem w latach
2012–2013. Są to sygnały wskazujące na niewystarczające przygotowanie i wspieranie
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

2.2 Synteza ustaleń kontroli
1. W latach 2005–2013 systematycznie spadała w naszym kraju liczba dzieci do 18. roku życia
– z 8.446 tys. w 2005 r. do 7.432 tys. w 2013 r., tj. o 12,0%. Jednocześnie liczba dzieci pozostających
w pieczy zastępczej w tym okresie wzrosła – z 69.857 w 2005 r. do 74.413 w 2013 r.8, tj. o 6,5%.
Utrzymująca się wysoka liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, mimo zmniejszenia się
populacji dzieci w naszym kraju, wskazuje na słabe wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w środowisku lokalnym. Świadczy to również o słabnącej roli rodziny w życiu
społecznym. Liczba wychowanków powyżej 18. roku życia opuszczających pieczę zastępczą
w Polsce wynosiła 5.309 osób w 2012 r. i 6.000 osób w 2013 r.
2. W latach 2012–2013 na realizację zadań w zakresie pomocy usamodzielnianym wychowankom,
objęte kontrolą 25 powiatów wydatkowało łącznie 21.753,8 tys. zł, przyznając w różnych
formach pomocy 34.144 świadczenia. Na kontynuowanie nauki udzielono 32.582 świadczenia
dla 3.909 osób, na kwotę 16.210,4 tys. zł. Na usamodzielnienie – 790 świadczeń dla 741 osób,
na kwotę 3.532,0 tys. zł. Na zagospodarowanie udzielono 769 świadczeń, na które wydatkowano
2.011,3 tys. zł. W strukturze udzielonych świadczeń, najwięcej dotyczyło pomocy na kontynuowanie
nauki (95,4% ogółu), na zagospodarowanie oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (po 2,3%).
W tych samych latach w skali kraju wydatkowano 240.656 tys. zł, w tym: na kontynuowanie nauki
182.389 tys. zł, na usamodzielnienie 38.039 tys. zł oraz na zagospodarowanie 20.228 tys. zł.
Przyznana wychowankom pomoc wynosiła: 500 zł miesięcznie na kontynuowanie nauki 9,
od 1.650 do 6.600 zł na usamodzielnienie (w zależności od okresu przebywania wychowanka
w pieczy zastępczej) oraz 1.500 zł na zagospodarowanie. Były to minimalne kwoty określone
w ustawie o pieczy zastępczej. We wszystkich objętych kontrolą jednostkach wskazywano, że środki
te są niewystarczające. Samorządy powiatowe nie przeznaczały jednak na ten cel dodatkowych
środków własnych, mimo że taka możliwość wynika z art. 153 ustawy o pieczy zastępczej. Tylko
w jednym przypadku wypłacano świadczenia w wysokości wyższej niż minimalna, określona
przepisami ustawy o pieczy zastępczej.
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Na podstawie danych GUS: „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r.” oraz „Mały rocznik statystyczny 2014”.
Art. 146 ust. 2, art. 149 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej.
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3. System pomocy – funkcjonujący w oparciu o dwie różne ustawy – prowadzi do nierównego
traktowania wychowanków. Uregulowania zawarte w ustawie o pieczy zastępczej i ustawie
o pomocy społecznej różnicują osoby uprawnione do świadczeń, np. ze względu na okres pobytu
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ze względu na formę sprawowanej opieki,
czego konsekwencją są różne wysokości dofinansowania przyznawane dla poszczególnych
wychowanków. Na przykład, wychowanek zakładu poprawczego, usamodzielniany na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, po roku przebywania w zakładzie nabywa prawo do świadczeń
na kontynuowanie nauki, natomiast wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej,
usamodzielniany na podstawie ustawy o pieczy zastępczej, dopiero po trzech latach10 przebywania
w pieczy zastępczej. W przypadku pomocy na zagospodarowanie, pomoc dla osoby opuszczającej
rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną
placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, wynosi nie mniej niż 1.500 zł, podczas gdy dla wychowanków,
opuszczających schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii11, a także
wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia przed 1 stycznia 2012 r. pomoc ta wynosi
nie więcej niż 4.941 zł.
Ustawa o pieczy zastępczej nie precyzuje wielu praktycznych kwestii, uregulowanych w ustawie
o pomocy społecznej, której przypisy nadal obowiązują wychowanków placówek resocjalizacyjnych
oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia przed 1 stycznia 2012 r. I tak:
 Dużym utrudnieniem w odniesieniu do wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą
po 1 stycznia 2012 r. jest brak narzędzia, na podstawie którego można byłoby ocenić ich
sytuację, takiego, jak np. wcześniej wywiad środowiskowy. Ustawa o pieczy zastępczej nie daje
możliwości prawnej występowania do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego na potrzeby procesu usamodzielniania, co umożliwiłaby pełną ocenę sytuacji
osobistej, rodzinnej i materialnej usamodzielnianego wychowanka oraz ułatwiłoby opracowanie
indywidualnego programu usamodzielnienia.
 W ustawie o pieczy zastępczej nie określono wzorca indywidualnego programu usamodzielnienia,
na podstawie którego powinien przebiegać proces usamodzielniania. Wobec braku ramowego
wzoru, powiatowe centra pomocy rodzinie opracowały własne wzory, w których zawarły
informacje, ważne z punktu widzenia danego ośrodka, w tym dokumentację niezbędną do objęcia
osoby usamodzielnianej pomocą, o której mowa w art. 140 ustawy o pieczy zastępczej. Informacje
te jednak często okazywały się niewystarczające dla ośrodków działających na terenie innych
powiatów, co powodowało trudności w przypadku konieczności współpracy między różnymi
ośrodkami w procesie usamodzielnienia wychowanka. Okoliczności te są o tyle istotne, że często
dzieci trafiają do rodzin zastępczych w odległych miejscowościach i nie wracają do miejsca
pochodzenia.
 Ustawa nie precyzuje również wielu kwestii, które były uregulowane w uregulowane w wydanym
na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki

10 Art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o pieczy zastępczej.
11 § 6 ust.1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r., poz. 954).
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oraz zagospodarowanie12, np. składników pomocy na zagospodarowanie, celów na jakie osoba
usamodzielniana może przeznaczyć pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz stopnia
zgodności zrealizowania pomocy z wnioskiem o przyznanie pomocy. Brak jest również określenia
wzoru dokumentacji, którą należy sporządzić w momencie wnioskowania przez wychowanka
o przyznanie pomocy pieniężnej (wcześniej był to druk wywiadu środowiskowego), a także
uregulowań w zakresie rozliczenia osób usamodzielnianych z przyznanej pomocy.
 W przypadku wychowanków opuszczających rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w ustawie o pieczy zastępczej
nie została zachowana możliwość wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, dotycząca
korzystania przez okres trzech lat od opuszczenia placówki z pomocy specjalistów w niej
zatrudnionych, co byłoby naturalnym przedłużeniem wsparcia13. W przypadku wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej proces usamodzielnianych wychowanków wspiera koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej14. (Str. 23–27, 37, 40–41, 45–47)
4. We wszystkich jednostkach objętych kontrolą po wejściu w życie ustawy o pieczy zastępczej15
nastąpił znaczny wzrost liczby pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych.
Liczba osób pełnoletnich pozostających w pieczy zastępczej w Polsce zwiększyła się z 8.499
w 2012 r. do 9.568 w 2013 r., tj. o 12,6%. Brak miejsca do zamieszkania, brak pracy oraz wyższe
świadczenia finansowe w przypadku pozostawania w pieczy zastępczej powodują, że pełnoletni
wychowankowie pozostają w dotychczasowym miejscu pobytu. Osoby z tej grupy stanowiły w tych
latach 10,7% i 12,2% ogólnej liczby wychowanków pieczy zastępczej. W konsekwencji zmniejszeniu
uległa liczba dostępnych miejsc w rodzinach zastępczych (zawodowych i niezawodowych) z uwagi
na pozostawanie w nich dorosłych wychowanków16 w sytuacji braku kandydatów na rodziców
zastępczych.
Nowe rozwiązania zmieniły finansowe warunki usamodzielniania części wychowanków,
szczególnie z rodzin zastępczych spokrewnionych, co doprowadziło do spadku liczby tych,
którzy decydują się usamodzielniać na warunkach określonych w ustawie o pieczy zastępczej.
Pozostawanie w pieczy zastępczej zapewnia obecnie wychowankom lepsze warunki finansowe,
niż w przypadku jej opuszczenia. Osoba opuszczająca pieczę w większości przypadków otrzymuje
świadczenie na kontynuowanie nauki w wysokości nie niższej niż 500 zł, które musi wystarczyć
na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem, co może być trudne w sytuacji
braku innych dochodów. Ponadto minimalny okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
uprawniający osobę usamodzielniającą się do świadczeń finansowych wynosi trzy lata 17. Z tego
względu wychowankowie, którzy przebywali przez okres krótszy niż trzy lata przed osiągnięciem
12 Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 ze zm. (uchylone z dniem 7 września 2012 r.). Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra
13

14
15
16

10
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Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie(Dz. U. z 2012 r., poz. 954).
Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) specjaliści pracujący w placówce opiekuńczo-wychowawczej
udzielali porad byłym wychowankom placówki w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich tej placówki. Uchylony z dniem
1 stycznia 2012 r.
Art. 77 ust. 3 pkt 6 ustawy o pieczy zastępczej.
Art. 37 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 53 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 95 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej pełnoletni wychowankowie pieczy
zastępczej wliczani są do liczby osób, które mogą pozostawać pod opieką rodziców zastępczych, bądź dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Art. 141 ust. 1 pkt 1) ustawy o pieczy zastępczej.
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pełnoletności, pozostają w tych rodzinach. Rodziny pełnoletnich wychowanków pozostających
w spokrewnionych rodzinach zastępczych otrzymują miesięczne świadczenie w wysokości nie
niższej niż 660 zł, a w rodzinach niespokrewnionych nie niższej niż 1.000 zł18. (Str. 26–27)
5. Ustawa o pieczy zastępczej nie określa zadań opiekuna usamodzielnienia, jak to miało
miejsce w przypadku ustawy o pomocy społecznej, a tylko odsyła do indywidualnego programu
usamodzielnienia, w którym określa się zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem.
Zakres ten często określany jest w sposób lakoniczny. Brak doprecyzowania warunków, jakie musi
spełniać kandydat na opiekuna powoduje, że część powiatów przy ich zatwierdzaniu, kierowała
się uregulowaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej, tj. opiekun usamodzielnienia
opiniuje wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomoc rzeczową,
dokonuje okresowej oceny realizacji IPU, modyfikuje go wraz z wychowankiem, jeżeli jest taka
konieczność oraz wspiera wychowanka w jego realizacji.
Z ustaleń kontroli wynika, że opiekunami usamodzielnienia nie zawsze były osoby mające
wystarczające kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Odsetek takich osób wynosił, w zależności
od PCPR, od kilku do kilkudziesięciu procent. W rodzinach zastępczych spokrewnionych,
opiekunami zostają przeważnie osoby bliskie, np. dziadkowie lub rodzeństwo, którzy często nie
są w stanie, z uwagi na brak kompetencji, doświadczenia, posiadanej wiedzy lub wieku sprostać
pełnieniu tej funkcji. Często, tuż przed usamodzielnieniem aktywnie interesowali się dzieckiem
biologiczni rodzice (wcześniej pozbawieni praw rodzicielskich), którzy również byli wskazywani
jako opiekunowie. Wiązało się to z możliwością swobodnego dysponowania świadczeniami, które
przysługują usamodzielnianym wychowankom. W przypadku wychowanków rodzinnych domów
dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub placówek opiekuńczo-terapeutycznych
opiekunami zostawali najczęściej dotychczasowi wychowawcy, tj. osoby, które dobrze znały
młodego człowieka, orientowały się w przebiegu procesu usamodzielnienia oraz posiadały
umiejętności pedagogiczne. Osoby te jednak w pełnym wymiarze czasu pracy sprawowały opiekę
nad dziećmi pozostającymi w placówce i miały bardzo ograniczone możliwości kompletnej opieki
nad usamodzielnianym wychowankiem. Dlatego też w większości przypadków po opuszczeniu
przez wychowanka placówki rola opiekunów ograniczała się do opiniowania wniosków o pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki lub usamodzielnienie. (Str. 29–34)
6. Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie uzależniona jest od złożenia wniosku oraz
posiadania zatwierdzonego przez kierownika PCPR, indywidualnego programu usamodzielnienia.
W objętych kontrolą jednostkach zatwierdzone IPU zawierały wymagane informacje, o których
mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej, w tym zakres współdziałania osób
usamodzielnianych z opiekunami, sposób uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
terminy realizacji poszczególnych działań, np.: ukończenia szkoły, czy uzyskania kwalifikacji
zawodowych. Wskazać jednak należy, że uregulowania ustawy o pieczy zastępczej nie określały
terminu, w jakim kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie winien zatwierdzić IPU.
W skrajnych przypadkach okres ten wynosił nawet kilkanaście miesięcy, co miało wpływ na termin
wypłaty świadczeń. Uregulowania ustawy nie wskazywały również tego kierownika PCPR, który

18 Art. 80 i 82 ustawy o pieczy zastępczej.
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powinien zatwierdzić program usamodzielnienia19 w przypadku wychowanków, których miejsce
zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej było inne od miejsce ich osiedlenia 20.
(Str. 34–39)
7. Niewystarczająco skuteczne były działania w zakresie wspierania wychowanków w terminowym
wskazaniu opiekuna usamodzielnienia oraz opracowania IPU. Nieprawidłowości w tym zakresie
stwierdzono w 15 z 25 objętych kontrolą jednostkach. Dwumiesięczny termin na wskazanie
opiekuna usamodzielnienia 21 przed osiągnieciem pełnoletności nie został dotrzymany przez
204 wychowanków spośród 808 objętych kontrolą (25,2%), a IPU nie został opracowywany
co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności
w 109 przypadkach (13,4%). Było to niezgodne z art. 145 ust. 2 i 4 ustawy o pieczy zastępczej.
Opóźnienia wynosiły od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Kierownicy objętych kontrolą
jednostek zwracali uwagę, że ustawowy wymóg opracowania IPU dopiero na dwa miesiące
przed usamodzielnieniem, jest terminem zbyt późnym, a zasadnym jest rozpoczęcie procesu
usamodzielnienia w wieku 15–16 lat, jeszcze podczas pobytu w pieczy zastępczej. Zapobiegnie
to przypadkowemu wyborowi szkoły przygotowującej do zawodu, zwłaszcza że wychowankowie
tuż po osiągnięciu pełnoletności nie do końca wiedzą co będą dalej robić. (Str. 34–37)
8. W wielu przypadkach IPU miały formalny charakter, a ich sporządzenie miało na celu jedynie
spełnienie wymogów ustawowych (posiadanie zatwierdzonego programu jest warunkiem
koniecznym do uzyskania świadczeń). Często były to dokumenty sporządzane w ciągu jednego
dnia, co może świadczyć że opracowano je bez faktycznego rozpoznania potrzeb, możliwości
i predyspozycji wychowanków. W konsekwencji występowały liczne przypadki niewywiązania się
z obowiązków w nich zawartych. W badanej w trakcie kontroli próbie, 209 z 808 wychowanków
(25,9%) nie realizowało IPU zgodnie z planem, tj. nie wywiązywało się z deklaracji w nich zawartych.
Dodać przy tym jednak należy, że jest to liczba niepełna z uwagi na to, że znaczna część zmian nie
była zgłaszana do PCPR. Zgodnie z art. 144 ustawy o pieczy zastępczej osoby usamodzielniane
są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o każdej zmianie ich
sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do świadczeń. Zdaniem
NIK, w praktyce skutkuje to niezgłaszaniem przez wychowanków informacji o niezrealizowaniu
programu usamodzielnienia, gdyż w wielu przypadkach skutkowałoby to wstrzymaniem wypłaty
świadczeń. (Str. 36–37)
9. Ogółem z 808 wychowanków objętych badaniami kontrolnymi, 116 zaprzestało realizacji IPU
(14,4%). W przypadku wychowanków rodzin zastępczych wpływ na to miało głównie przebywanie
w zastępczym środowisku rodzinnym, które nie było dostatecznie dobrze przygotowane
do wychowania dziecka, a zaistniała sytuacja rodzinna, często wywołana porażką wychowawczą
wobec własnych dzieci, zmusiła niejednokrotnie dziadków do przejęcia roli opiekunów.
Wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych charakteryzował natomiast niski poziom
motywacji do podwyższania kwalifikacji zawodowych i ich większy stopień demoralizacji, a także
niska samoocena, na które nakładała się często konieczność powrotu w dysfunkcjonalne środowisko
rodzinne, czy też przejmowanie złych wzorców rodzinnych. (Str. 39–40)
19 Zgodnie z art. 191 ustawy o pieczy zastępczej pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest przyznawana
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przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka przed pierwszym umieszczeniem w pieczy
zastępczej.
Od
19 września 2014 r. doprecyzowane zostały zapisy w tym zakresie.
20
Od
19 września 2014 r. termin ten wydłużono do jednego roku.
21

P odsumowanie wyników kontroli

10. Osoby usamodzielniane najczęściej korzystały z pomocy na kontynuowanie nauki.
Wychowankowie rodzin zastępczych znacznie częściej kontynuowali naukę, niż wychowankowie
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynikać to może ze znacznie większego dostępu
do świadczeń, w stosunku do wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych. I tak, jeśli rodzic wychowanka
nie żyje, a wcześniej pracował, otrzymuje on z ZUS rentę rodzinną, w przypadku śmierci drugiego
z rodziców rentę wraz z dodatkiem dla sierot, co najczęściej stanowi kwotę od 600 zł do przeszło
1.600 zł miesięcznie. Do tego otrzymuje pomoc na kontynuację nauki z PCPR i bardzo często
świadczenia rodzinne (na siebie) z ośrodka pomocy społecznej. Dzięki temu ma do dyspozycji kwotę
od 1.100 zł do przeszło 2.000 zł miesięcznie. Jednocześnie wychowanek którego rodzice żyją, ale się
nim nie interesują, przy takiej samej sytuacji jak opisana powyżej może liczyć jedynie na pomoc
na kontynuację nauki w wysokości 500 zł miesięcznie. W konsekwencji osoby bez dochodów zmuszone
są do podjęcia pracy zarobkowej i nauki w systemie zaocznym i nie zawsze potrafią pogodzić pracę z nauką.
Stąd nieliczni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych podejmują studia wyższe.
Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki jest niezależne od dotychczasowych efektów
kształcenia. Pomimo zapisów umieszczanych w zaświadczeniach wydawanych wychowankom przez
szkoły wskazujących np. rażąco niską frekwencję, nie ma podstaw uchylenia decyzji przyznającej
świadczenie. Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje dopiero w momencie skreślenia z listy
uczniów/słuchaczy. Ale i tak, po ewentualnym wykreśleniu z listy słuchaczy usamodzielniani
zapisują się do następnej szkoły. Obecne uregulowania prawne dopuszczają możliwość trzykrotnej
zmiany szkoły bez uzasadnionych przyczyn22. W połowie objętych kontrolą PCPR zwracano uwagę,
że prowadzi to do nadużyć polegających na pozornym kształceniu mającym jedynie na celu
uzyskanie świadczeń finansowych. (Str. 43–45)
11. Problemem dla usamodzielnianych wychowanków było uzyskanie pomocy w znalezieniu
zatrudnienia. W objętych kontrolą jednostkach 102 z 327 wychowanków pieczy zastępczej,
którzy proces usamodzielnienia rozpoczęli w 2012 r., zarejestrowało się w powiatowych urzędach
pracy, w tym 46 z nich było zarejestrowanych jako osoby długotrwale bezrobotne. Utrudnieniem
w znalezieniu pracy był brak kwalifikacji usamodzielniających się wychowanków. Grupę
tę charakteryzuje bowiem relatywnie niski poziom wykształcenia, a także krótki staż pracy lub jego
brak. Konsekwencją trudności wychowanków w znalezieniu się na rynku pracy było korzystanie
przez nich ze świadczeń pomocy społecznej. Z objętej kontrolą grupy 1.079 wychowanków z lat
2010–2011, 249 korzystało ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 126 długotrwale.
Pomoc PCPR w uzyskaniu zatrudnienia23 polegała na udzielaniu wsparcia osobom poszukującym
pracy w kontaktach z powiatowymi urzędami pracy oraz na zapewnieniu młodzieży opuszczającej
pieczę zastępczą udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zapewniających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne i prawne, warsztaty samodoskonalenia (aktywne poszukiwanie pracy, trening
kompetencji), dofinansowanie edukacji oraz staże. (Str. 50–51)
12. Dla osób, które nie mogą nadal zamieszkiwać z rodziną zastępczą, nie mających możliwości
powrotu do rodziny naturalnej, ustawa o pieczy zastępczej24 przewiduje pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych, przy czym nie precyzuje, na czym pomoc ta ma polegać.
22 Art.147 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej.
23 Art. 140 ust.1 pkt 2 ppkt b ustawy o pieczy zastępczej.
24 Art. 140 ust.1 pkt 2 ppkt a ustawy o pieczy zastępczej.
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Wykonanie tej dyspozycji stwarzało trudności samorządom powiatowym, które nie posiadają
w tym zakresie takich możliwości, jak gminy. Stąd wychowankowie pieczy zastępczej, którzy
ubiegali się o lokale z zasobów gminy, mogli liczyć jedynie na pismo popierające do gminy
ze strony PCPR. Skuteczność tych działań była jednak niska w sytuacji bardzo ograniczonej puli
mieszkań socjalnych i komunalnych, a jeżeli były dostępne to najczęściej wymagały gruntownego
remontu i często znajdowały się w budynkach zamieszkałych przez rodziny dotknięte patologiami
(m.in. uzależnieniami, przemocą w rodzinie). Okres oczekiwania na lokal w zależności od gminy,
wynosił od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Następstwem długiego czasu oczekiwania na mieszkania
komunalne, był niejednokrotnie powrót do środowisk rodzinnych, często do środowisk z obszaru
wykluczenia społecznego. W objętych kontrolą jednostkach z badanej próby 808 wychowanków,
112, tj. 13,9%, wróciło do dawnego środowiska.
Skuteczną formą pomocy, wykorzystywaną jednak w niewielkim stopniu, była natomiast
możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym do czasu otrzymania mieszkania z zasobów
gminy. Z ustaleń kontroli wynika, że odczuwalny jest brak mieszkań chronionych, w których
pełnoletni mogliby czasowo przebywać do chwili uzyskania własnego lokalu. W objętych kontrolą
25 jednostkach z pobytu w mieszkaniach chronionych w 2012 r. korzystało 107 usamodzielnianych
wychowanków oraz 163 w 2013 r. Szczególnie drastyczną sytuację stwierdzono w Katowicach.
Miasto nie dysponowało wystarczającą bazą mieszkaniową, a usamodzielnianym wychowankom
udostępniano miejsca w noclegowni dla bezdomnych. (Str. 47–50)
13. W zakresie sprawowanego nadzoru na procesem usamodzielnienia pozycja powiatowych
centrów pomocy rodzinie jest słaba, niepoparta umocowaniami prawnymi pozwalającymi
skutecznie egzekwować efektywne wykorzystanie udzielonych form wsparcia. Ustawodawca
nie wyposażył bowiem powiatowych centrów pomocy rodzinie w kompetencje w tym zakresie.
Konsekwencją tego jest brak wpływu na sposób wykorzystania środków przez usamodzielniających
się wychowanków pieczy zastępczej. W szczególności dotyczy to pomocy na usamodzielnienie
i zagospodarowanie. Po zakończeniu procesu usamodzielnienia nie monitorowano losów byłych
wychowanków, w celu oceny skuteczności prowadzonego procesu usamodzielniania, z uwagi
na brak podstawy prawnej. (Str. 39, 45–46)

2.3 Uwagi końcowe i wnioski
Z ustaleń kontroli, wynika, że zapewnienie warunków materialnych wychowankom nie
wystarczy do sukcesu usamodzielnienia. Nawet w przypadku zapewnienia potrzeb bytowych,
usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia i osamotnienia. Dlatego potrzebne jest
tworzenie całościowego systemu, w którym zapewnione byłoby również udzielenie wsparcia
emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym zakresie nieuchronnie prowadzą do konieczności
ponoszenia o wiele wyższych kosztów społecznych w przyszłości.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
we współpracy, m.in., z przedstawicielami organizacji społecznych wspierających wychowanków
w procesie usamodzielnienia, pilnych działań na rzecz przygotowania kompleksowych rozwiązań
w tym zakresie, uwzględniających25:

25 Przykłady dobrych praktyk w działaniach na rzecz wsparcia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej
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 Przeprowadzanie na wstępnym etapie procesu usamodzielnienia wychowanków całościowej oceny
sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej oraz zdrowotnej wychowanka oraz jego predyspozycji,
w tym konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym, jako podstawy do zaplanowania
indywidualnego procesu usamodzielniania, np. z wykorzystaniem wywiadu środowiskowego;
 Prowadzenie specjalnych kursów oraz treningów, jeszcze w okresie pobytu w pieczy zastępczej,
przygotowujących młodych ludzi do samodzielności, w szczególności w zakresie gospodarowania
domowym budżetem, dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego, komunikacji
międzyludzkiej, itp.;
 Odpowiednie wsparcie psychologiczne i społeczne wychowanków, np. poprzez tworzenie grup
wsparcia, organizowanie działań integracyjnych;
 Określenie zadań opiekuna usamodzielnienia oraz stworzenie warunków dla skutecznego pełnienia
tej funkcji, w szczególności poprzez nadanie odpowiednich uprawnień, np. do uzyskiwania
informacji o postępach w nauce wychowanka, jak również odpowiednie przygotowywanie
opiekunów, w tym w zakresie umiejętności nawiązywania trwałego kontaktu z wychowankiem
oraz skutecznego motywowania do aktywności, jak również zapewnienie im niezbędnego
wsparcia specjalistów i urzędników;
 Zapewnienie dodatkowej pomocy osobom kontynuującym naukę, takiej jak dostęp do pomocy
naukowych (Internet, podręczniki);
 Przeprowadzanie okresowej oceny efektów funkcjonowania rozwiązań w zakresie wspierania
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w celu ich doskonalenia26.
Zdaniem NIK, konieczne jest stworzenie ram prawnych, zapewniających zbudowanie
kompleksowego systemu wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
w tym wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w ustawie o pieczy zastępczej oraz ustawie
o pomocy społecznej. Wprowadzając zmiany należy uwzględnić27:
1) Zrównanie uprawnień do świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków wszystkich form pieczy
zastępczej, wynikających zarówno z ustawy o pieczy zastępczej, jak i ustawy o pomocy społecznej,
w tym wymaganego okresu pobytu w pieczy zastępczej uprawniającego do określonych form pomocy;
2) Wprowadzenie jednolitego ramowego wzoru indywidualnego programu usamodzielnienia wraz
z wykazem niezbędnej dokumentacji do jego opracowania, co usprawniłoby współpracę pomiędzy
powiatami na terenie których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów;
3) Określenie terminu, jaki musi zachować kierownik PCPR na zaakceptowanie kandydata na opiekuna
usamodzielnienia oraz zatwierdzenia indywidualnego programu usamodzielnienia;
4) Określenie celu, na jaki może być przyznawana pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie,
a także dookreślenie, na czym miałoby polegać udzielenie przez powiat pomocy w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych i podjęciu zatrudnienia;
5) Ustalenie, że pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje, jeżeli wychowanek faktycznie
nie uczy się (nie chodzi do szkoły, nie uczestniczy w zajęciach).
26 Od dnia 19 września 2014 r. osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem i kierownikiem PCPR dokonuje oceny końcowej
procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 7 ustawy o pieczy zastępczej).
Zgodnie
z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.)
27
kompetencje w tym zakresie należą do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest obowiązany do inicjowania
i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie
odpowiednich inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych
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Wskazane również jest stworzenie systemu monitorowania losów byłych wychowanków
pieczy zastępczej, w celu oceny skuteczności prowadzonego procesu wychowawczego, w tym
usamodzielniania.
W ocenie NIK konieczne jest również zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy powiatami
i gminami w celu skutecznego zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, lub wykorzystywania w szerszym
zakresie możliwości przebywania w mieszkaniach chronionych.
W kontekście skuteczności przebiegu procesów usamodzielnienia za krok we właściwym kierunku
należy uznać zmiany wprowadzone we wrześniu tego roku w ustawie o pieczy zastępczej,
dotyczące wcześniejszego wyboru opiekuna usamodzielnienia, zapewnienia usamodzielnianym
wychowankom wsparcia psychologicznego i prawnego oraz przeprowadzenia oceny końcowej
procesu usamodzielnienia.28
Poniżej przedstawiono propozycje w zakresie poprawy jakości procesu usamodzielnienia uzyskane
od opiekunów i wychowanków pieczy zastępczej w trakcie prowadzonych badań ankietowych.
Opiekunowie – propozycje ulepszeń
• Wcześniejsze rozpoczynanie procesu usamodzielnienia i realizacja specjalnych programów przygotowawczych
„Wydłużenie procesu usamodzielnienia, tj. opracowanie programu wcześniej, a nie na 1 mc przed pełnoletnością, ale kilka lub
kilkanaście i objęcie specjalnymi programami przygotowującymi do usamodzielnienia, w tym treningiem ekonomicznym”.
(Stargard)
„Moim zdaniem program usamodzielnienia powinien rozpoczynać się we wcześniejszych latach np. od 15 lat. Wychowanek
będzie mógł pod moim nadzorem nauczyć się gospodarowania pieniędzmi (płacenie rachunków, robienie i planowanie
zakupów itp.). Do 18. r. ż. wychowankowie, którzy są w placówce mają problem z gospodarowaniem, kwestii materialnej, domu.
Czują się wolni nie znając wartości pieniądza i życia. Młodzież jest pod stałą ochroną, tzw. „trzymani pod kloszem”. (Warszawa)
„Moim zdaniem, aby procesy usamodzielnienia przynosiły więcej korzyści wychowankom należy wcześniej ich odpowiednio
przygotować, chociażby przez tworzenie tzw. „grupy usamodzielnień”, gdzie pracujący wychowawcy mogliby odpowiednio
wspomagać wychowanków w przygotowaniach do usamodzielnienia. Często pracując w grupie wychowawczej mieszanej
wiekowo brakuje czasu na szersze zapoznanie, prawie że dorosłych wychowanków, z trudnościami, jakie mogą napotkać w życiu
dorosłym. „Grupa usamodzielnień” to taka forma przejściowa spod skrzydeł placówki w życie dorosłego człowieka”. (Warszawa)
„Proces usamodzielnienia powinien rozpocząć się minimum 1–2 lata przed osiemnastymi urodzinami. Wychowanek powinien
otrzymywać proste zadania (opłaty, zakupy, większą dyscyplinę), ponieważ „parasol ochronny” zostaje odrzucony i często
młodzież nie radzi sobie lub popada w skrajność. Im dłużej dziecko przebywa w placówce, tym lepiej dla opiekuna, pracownika
socjalnego (paradoks procesu usamodzielnienia). Sposób idealny: nauka w systemie dziennym i możliwość pracy w weekendy
+ mieszkanie chronione i oczekiwanie na stały lokal. Sposób optymalny: nauka w systemie zaocznym + praca stała + mieszkanie
chronione”. (Warszawa)
„Przeprowadzenie warsztatów (symulacji), jak wydatkować (dysponować) funduszami miesięcznymi. Próbne zamieszkanie
samemu i zmierzenie się z problemami – pod czujnym okiem, zanim nastąpi pełne usamodzielnienie. Analiza tego okresu
mieszkania samemu i omówienie go z osobą prowadzącą warsztaty”. (Radom)
• Wzmocnienie motywacyjnej roli świadczeń
„Należy różnicować otrzymywane zasiłki nie w zależności od ilości lat w domu dziecka, ale od terminowego ukończenia szkoły
(przygotowania zawodowego); nagradzać finansowo wychowanków, którzy systematycznie uczęszczają do szkół, otrzymują
bardzo dobre wyniki w nauce; szybciej przydzielać mieszkania”. (Legionowo)
„Doceniać w większym stopniu osoby aktywne, zmotywowane, pracujące nad sobą, wykazujące postawę do zmiany. Różne
formy pomocy (ich wysokość i zakres) powinny być uzależnione od motywacji i postawy osoby. Jednocześnie przygotowywać
odpowiednio wcześniej wychowanków do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do samodzielności itp”. (Kielce)

28 Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie
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19 września 2014 r. dokonano szeregu zmian, które miały na celu poprawę funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań
systemowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1188).
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• Zapewnienie bezpiecznych warunków mieszkaniowych
„Zwiększenie liczby mieszkań chronionych i większe zaangażowanie gmin w proces usamodzielnienia wychowanka (uzyskanie
mieszkania)”. (Gryfino)
• Zapewnienie dodatkowej pomocy specjalistycznej
„Uważamy, że wiek 18 lat nie świadczy o dorosłości. Według nas opieka dodatkowa nad wychowankiem, egzekwowanie planu
usamodzielnienia się, stała współpraca jeszcze innej osoby niż rodzina zastępcza, np. psychologa jest niezbędna”. (Bielsko Biała)
„Większy dostęp do specjalistów i bezpłatnych porad psychologicznych, psychiatrycznych, doradcy zawodowego, pedagoga”.
(Radom)
„Wychowankowie powinni mieć możliwość bezpłatnego kontaktu z dobrym prawnikiem, który by pomógł np. wyprostować różne
zawiłości prawno-majątkowe itp; Super rozwiązaniem by był kontakt z psychologiem, ale też takim z pasją, a nie dorabiającym
do emerytury, na etapie wyboru drogi życiowej i pisania programów usamodzielnienia”. (Kielce)
„Zajęcia z psychologiem, pozwalające przepracować problemy z przeszłości i oczyszczenie się z „demonów”. Ustalenie
i poukładanie priorytetów i wejście w dorosłe życie ze spokojem”. (Radom)
• Przygotowanie opiekunów do pracy z wychowankami
„Dobrze byłoby przeszkolić, poinstruować opiekunów, jak jeszcze bardziej wspierać, zachęcać podopiecznego w procesie
usamodzielnienia”. (Radom)
„Pomoc przy podjęciu decyzji w jakim kierunku kształtować dziecko”. (Radom)
„Wsparcie w kontaktach z instytucjami”. (Radom)
„Zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych”. (Wysoka Mazowiecka)

Wychowankowie – propozycje ulepszeń
• Lepsze przygotowanie do samodzielnego życia
„Szkolenia dla młodzieży w wieku 17–18 lat na temat wydatków związanych z usamodzielnieniem, by nie był to dla nich duży
szok, że pieniądze bardzo łatwo ubywają, gdy wydaje się na głupoty”. (Kielce)
• Bardziej przystępne dokumenty
„Moim zdaniem można byłoby poprawić jakość dokumentów czyli treść pytań skierowanych do osób usamodzielniających się,
bardziej proste, bez trudnych sformułowań, gdyż nie każdy wychowanek rozumie treść niektórych pytań”. (Gdańsk)
„Dokumenty, które są przekazywane np. „Program usamodzielnienia” zazwyczaj są niejasne dla wychowanków”. (Kielce)
„Większą pomoc w zakresie wypełnia dokumentów oraz załatwiania spraw biurowych”. (Legionowo)
• Poprawa sytuacji finansowej i mieszkaniowej
„Zrównać pomoc finansową dla wszystkich usamodzielnianych”. (Ostrowiec)
„Zapewnić lepszy start w samodzielne życie. Kwota, którą dostają wychowankowie po przejściach na program usamodzielnienia
zbyt często nie starcza nawet na jedzenie itd”. (Kielce)
„Myślę, że podwyższenie pomocy w okresie nauki, nie da się przeżyć za 500 zł, wiadomo żywność, odzież, a gdzie mieszkać?
Jak opłacić czynsz? Ciąganie się po koleżankach nie jest fajnym doświadczeniem”. (Bielsko Biała)
„Głównie zapewnić warunki mieszkaniowe. Choćby starać się współpracować z gminą i innymi jednostkami, czego PCPR
nie czyni, a opiekun mimo wielu pism i kilku lat czekania nie odniósł się do żadnej pomocy w tym zakresie”. (Legionowo)
„Mieć własne mieszkanie. Nie wracać do dawnego środowiska”. (Malbork)
• Okazywanie większego zainteresowania
„Większe zainteresowanie pracowników pomocy społecznej, co się dzieje z wychowankiem. Czy nie trzeba mu pomóc
w znalezieniu pracy”. (Kielce)
„Poprawić można by było w sposób normalny. Po prostu większe wsparcie finansowe, aby utrzymać się bez pracy do czasu jej
znalezienia, zainteresowanie się wychowankami w tym procesie, aby wiedzieli, że ktoś taki jest. I oczywiście pomoc z każdego
źródła”. (Kielce)
„Myślę, że przydało by się więcej pomocy ze strony opiekunów dla usamodzielniających się. Wsparcie i nadzieje na lepsze życie”. (Kielce)
„Zainteresowanie się wychowankiem po opuszczeniu pieczy zastępczej i wspomaganie go nie tylko przez formę pieniężną”. (Kłodzko)
„Opiekunowie powinni więcej czasu poświęcać na indywidualną rozmowę, bez udziału osób trzecich, w ten sposób
wychowankowie czuliby się swobodniej i chętniej otwieraliby się chcąc np. poradzić się, lub powiedzieć o problemie jaki mają”.
(Ostrowiec Świętokrzyski)
„Dużo zależy od opiekunów. Myślę, że spora część procesu usamodzielnienia zależy od nich. Może pomogłoby prowadzenie
dodatkowych rozmów, informowanie o różnych przedsięwzięciach i pomocach”. (Legionowo)
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„Myślę, że gdyby panie w PCPR były bardziej przyjaźnie nastawione do takich osób jak ja, chciałyby się bardziej zaangażować
w nasze problemy, nie myślały, że jesteśmy gorsi i nic nie warci, okazałyby trochę serca i współczucia, a przede wszystkim zwykłej
pomocy w napisaniu chociażby podania lub ukierunkowały na rozwiązanie problemu, moglibyśmy czuć się bardziej bezpieczni
i potrzebni i czuć, że komuś na nas zależy”. (Ząbkowice Śląskie)
„Większe zrozumienie i lepsza komunikacja ze strony osób zaangażowanych w proces usamodzielnienia”. (Gryfino)
„Dziecko powinno mieć osobistego asystenta, chociaż przez ½ roku po usamodzielnieniu”. (Warszawa)
„Dawać prezenty na dzień dziecka”. (Kłodzko)
• Dodatkowe kursy zawodowe
„Potrzebna jest możliwość uczestnictwa w kursach. W tej chwili nie ma żadnych propozycji dla osób osiągających pełnoletność”.
(Kielce)
„Myślę, że powinno być więcej form pomocy w uzyskaniu pracy, w tym kursy, prawa jazdy itp”. (Gdynia)
„Darmowe kursy na: prawo jazdy, kursy komputerowe, kurs na wózek widłowy, kurs na pierwszą pomoc, ppoż”. (Malbork)
„W procesie usamodzielnienia można byłoby wprowadzić zajęcia z zakresu poszukiwania pracy i prowadzenia własnej firmy.
Powinno tez być więcej zajęć z zakresu pierwszej pomocy”. (Radom)
„Znalezienie pracy dla osoby usamodzielnianej”. (Bielsko Biała)
„Zmniejszyć biurokrację, a dać więcej instrumentów do aktywizacji zawodowej”. (Malbork)
• Wypoczynek
„Więcej wyjazdów na obozy czy jakiekolwiek wyjazdy, by inne dzieci z tych rodzin uboższych mogły się zapoznać, zwiedzić
coś, wiem to po sobie, że to cieszy i można odetchnąć od codziennych problemów z jakimi takie rodziny, jak my się borykamy”.
(Malbork)
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3.1 Charakterystyka obszaru objętego kontrolą
1. Liczba wychowanków powyżej 18. roku życia opuszczających pieczę zastępczą wynosiła
5.309 osób w 2012 r. i 6.000 osób w 2013 r. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej to szczególne wyzwanie, zarówno dla odpowiedzialnych służb państwa, jak
i samych wychowanków. Badania dowodzą, że nawet najbardziej dojrzała młodzież na rok przed
opuszczeniem placówki ujawnia wysoki poziom lęku, agresji i niechęci do jakichkolwiek zmian
w swoim życiu. Dzieje się tak dlatego, że wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej
najczęściej polega na kompensowaniu wychowankom braku rodziny własnej, przez wszechstronną
pomoc i organizowanie dziecku każdego dnia pobytu. Prowadzi to do utraty samodzielności,
bierności i przyjęcia postawy roszczeniowej – wychowanek nabiera przekonania, że jako
pokrzywdzony przez los wymaga specjalnego traktowania 29. Taki młody człowiek potrzebuje
wszechstronnego wsparcia, obejmującego przede wszystkim: zapewnienie stabilnej i trwałej relacji
z troszczącą się o wychowanka osobą dorosłą, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, stworzenie
podstaw dla samodzielności ekonomicznej – poprzez zapewnienie edukacji i zatrudnienia,
zapewnienie umiejętności życiowych oraz stabilnego i bezpiecznego miejsca zamieszkania30.
2. Osoba, która w wyniku sieroctwa lub niewłaściwej opieki rodzicielskiej została umieszczona
przez sąd rodziny w pieczy zastępczej i w niej osiągnęła pełnoletność, może po opuszczeniu
dotychczasowego miejsca pobytu otrzymać wsparcie, które ma jej pomóc w usamodzielnieniu się.
Podstawę prawną usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, po 1 stycznia 2012 r. stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 19 września 2014 r., wprowadzono
szereg zmian, które mają na celu poprawę funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań
systemowych, m.in. w zakresie wcześniejszego wskazania opiekuna usamodzielnienia, zapewnienia
usamodzielniającym się wychowankom pomocy prawnej i psychologicznej, oraz doprecyzowania
zadań kierownika PCPR właściwego do zatwierdzenia indywidualnego programu usamodzielnienia.
Zgodnie z przyjętymi w ww. ustawie założeniami proces usamodzielniania może trwać od 18.
do 26. roku życia. Ma on na celu wejście osoby usamodzielnianej w dorosłe, samodzielne życie
w integracji ze środowiskiem.
Osoba usamodzielniana – zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi do dnia 18 września 2014 r.
– co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności powinna była wskazać
osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawiała
pisemną zgodę tej osoby (obecnie okres ten wydłużony został do jednego roku). Opiekunem
usamodzielnienia może być m.in. osoba tworząca rodzinę zastępczą, koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, lub inna osoba
wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum
pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy
na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
29 Podręcznik „ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI” – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
30 „State Policies to Help Youth Transition Out of Foster Care”; National Governers Association, Center for Best Practices, USA
(http://www.nga.org/).
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Co najmniej na miesiąc przed osiągnieciem pełnoletności, osoba usamodzielniana, wspólnie
z opiekunem procesu, spisuje indywidualny program usamodzielniania. Program powinien
zawierać wszystkie ważne dla przyszłości młodego człowieka aspekty usamodzielnienia.
Program określa poszczególne etapy procesu usamodzielnienia oraz zakres współdziałania
osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, w tym: sposób uzyskania przez osobę
usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia, uzyskania
odpowiednich warunków mieszkaniowych, uzyskanie należnych świadczeń wraz z terminem ich
realizacji. Dobrze opracowany program pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej
usamodzielnianego wychowanka. Program jest zatwierdzany przez kierownika PCPR (właściwego
do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie),
staje się m.in. podstawą do przyznania świadczeń związanych z usamodzielnieniem. W przypadku
zmiany sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej, może ona wraz z opiekunem dokonać zmian
w programie, a następnie przedstawić go do zatwierdzenia kierownikowi PCPR. Niewywiązywanie
przez osobę usamodzielnianą z realizacji programu może spowodować odmowę lub zawieszenie
wypłacania świadczeń pieniężnych. Wychowankowie po formalnym zakończeniu programu mogą
nadal korzystać ze wsparcia, poradnictwa i pracy socjalnej.
Przepisy dotyczące procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, wprowadzone
z początkiem 2012 r. ustawą o pieczy zastępczej, w dużej mierze bazują na wcześniej obowiązujących
rozwiązaniach, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zmiany wprowadzone w ustawie
o pieczy zastępczej dotyczyły głównie kwestii wysokości pomocy dla osób opuszczających
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze oraz rodziny zawodowe niespokrewnione
z dzieckiem. W nowych przepisach wprowadzono zasadę, że pomoc na kontynuowanie nauki31
jest przyznawana wszystkim pełnoletnim wychowankom, przebywającym odpowiednio długo
w pieczy zastępczej (co najmniej przez okres 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej
opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz jednego roku w przypadku osoby
usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową,
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną), do ukończenia 25 roku życia, niezależnie od wysokości ich dochodów (poprzednio
świadczenie to było uzależnione od dochodu). Intencją wprowadzenia takiego rozwiązania
było lepsze motywowanie do podjęcia nauki i poszerzenia kwalifikacji zawodowych wszystkich
osób opuszczających pieczę zastępczą. Pozostałe świadczenia, tj. pomoc na usamodzielnienie
i pomoc na zagospodarowanie, są przyznawane osobie, której dochód miesięczny nie przekracza
kwoty 1200 zł (wcześniej pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej była
udzielana bez względu na dochód osoby usamodzielnianej). Pomoc na usamodzielnienie
i pomoc na zagospodarowanie może być wypłacana nie dłużej niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 26 roku życia, przy czym pomoc na usamodzielnienie może być wypłacana
w ratach, a na zagospodarowanie jako świadczenie jednorazowe.
3. Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,
placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
przysługuje pomoc na usamodzielnienie. Pomoc ta może mieć charakter pieniężny (przyznanie
świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie)
31 Za kontynuowanie nauki uważa się naukę nie tylko w szkole, czy na uczelni, ale również w zakładach kształcenia nauczycieli
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lub niepieniężny (pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej). Ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje pełnoletniemu wychowankowi możliwość
przebywania w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem,
że wychowanek się uczy.
Wykres nr 1
Wydatki na usamodzielnienie według rodzaju świadczenia (w tys. zł)
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Źródło: Na podstawie danych MPiPS.

Liczba świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) przyznanych osobom usamodzielnianym
w 2013 r. wyniosła 191 tys. i w stosunku do 2012 r. (187 tys. świadczeń) wzrosła o 2,5%. Liczba
świadczeń przyznawanych na poszczególne formy pomocy związane z usamodzielnieniem w latach
2012–2013 przedstawia się następująco:
1) pomoc na kontynuowanie nauki –179.592 świadczeń, na kwotę 182.389,1 tys. zł;
2) pomoc na usamodzielnianie – 4.161 świadczeń, na kwotę 38.038,6 tys. zł;
3) pomoc na zagospodarowanie – 3.338 świadczeń, na kwotę 20.227,9 tys. zł.
Łączne wydatki samorządów powiatowych na świadczenia dla osób usamodzielnianych
z pieczy zastępczej w 2013 r. wyniosły 122.344,8 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 r.
o 3,4%, w tym na kontynuowanie nauki 94.443 tys. zł, na usamodzielnienie 18.585,6 tys. zł
i na zagospodarowanie 10.912,1 tys. zł.
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Wykres nr 2
Wydatki na usamodzielnienie w 2013 r. według formy pieczy zastępczej (w %)
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Źródło: Na podstawie danych MPiPS.

4. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej32 w 2013 r. wydatki na realizację ustawy
o pieczy zastępczej wyniosły ogółem ponad 2,2 mld zł i były o 1.114,6 mln zł (10,2%) wyższe niż
w 2012 r. Z tego 897 mln zł wydatkowano na rodziny zastępcze, 1.174,8 mln zł na utrzymanie
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 80 mln zł na wspieranie rodziny. W latach 2005–2013
systematycznie spadała w naszym kraju liczba dzieci do 18. roku życia – z 8.446 tys. w 2005 r.
do 7.432 tys. w 2013 r., tj. o 12,0%. Jednocześnie liczba dzieci pozostających w pieczy zastępczej
w tym okresie wzrosła – z 69.857 w 2005 r. do 74.413 w 2013 r., tj. o 6,5%. Utrzymująca się wysoka
liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, mimo zmniejszenia się populacji dzieci w naszym
kraju, wskazuje na słabość systemu wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
w środowisku lokalnym33.
Należy zauważyć na występujący stały wzrost liczby dzieci w pieczy zastępczej (na podstawie
danych GUS34), co oznacza, że zakres zadań powiatów związanych z ich usamodzielnianiem
nie będzie ulegał zmniejszeniu.

32 Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
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za 2012 r. i za 2013 r.
Na
podstawie danych GUS: „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r. oraz „Mały rocznik statystyczny
33
2014”.
34 W przypadku rodzinnej pieczy zastępczej przedmiotem badania GUS jest liczba dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych i RDD według stanu na dzień 31 XII. Sprawozdania sporządzane są zbiorczo dla poszczególnych typów rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej.
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Wykres nr 3
Liczba dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
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Źródło: Na podstawie danych GUS.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Realizacja zadań w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
3.2.1.1. Uwarunkowania prawne
1. W okresie objętym kontrolą uregulowania prawne dotyczące procesów usamodzielnienia
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej były niejednolite. Większość wychowanków
realizujących proces usamodzielnienia stanowiły osoby, które opuściły pieczę zastępczą w latach
poprzednich i korzystają ze świadczeń realizowanych na podstawie art. 240 ust. 1 ustawy o pieczy
zastępczej35. Natomiast osoby usamodzielniające się po 1 stycznia 2012 r. zostały objęte nowymi
rozwiązaniami, określonymi w ustawie o pieczy zastępczej. Przepisy ustawy o pieczy zastępczej
nie objęły wychowanków placówek wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej36.

35 Stosownie do art. 240 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia

w życie ustawy o pieczy zastępczej opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają
pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
36 Dotyczy osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek
socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

23

wa ż niejsze wyniki kontroli

Tabela nr 1
Przepisy obowiązujące usamodzielnianych wychowanków przedstawiono poniżej
Usamodzielniani
opuszczający pieczę zastępczą
przed 01.01.2012 r.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej37.
Rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie38.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 2009 r.
w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej39.

Usamodzielniani
opuszczający pieczę zastępczą
po 01.01.2012 r.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej40.

Usamodzielniani
opuszczający placówki
wymienione w art. 88 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
po 1 stycznia 2012 r.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia
2012 r. w sprawie udzielania pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej41.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Z ustaleń kontroli wynika, że taki stan rzeczy stwarza wiele problemów z interpretacją
poszczególnych uregulowań i powoduje znaczne skomplikowanie systemu pomocy. Brak
jednolitych unormowań prawnych prowadzi do nierównego traktowania poszczególnych
grup wychowanków, a także znacznie utrudnia pracę pracownikom PCPR z uwagi
na równoległe funkcjonowanie dwóch podstaw prawnych przy rozpatrywaniu spraw.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie została zróżnicowana w zależności od momentu
rozpoczęcia procesu usamodzielnienia (przed lub po zmianie ustawy), formy pieczy zastępczej
w jakiej wychowanek przebywa (rodziny zastępcze spokrewnione oraz inne formy pieczy
zastępczej), jak również od okresu przebywania w pieczy zastępczej uprawniającego do otrzymania
świadczeń.37 38 39 40 41
Przykładowo, usamodzielniający się wychowanek spokrewnionej rodziny zastępczej może uzyskać
po 1 stycznia 2012 r. pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości nie mniejszej niż 3.300 zł,
pod warunkiem, że przebywał w rodzinie zastępczej przez okres co najmniej trzech lat42, podczas
gdy wcześniej, przy takim samym okresie pobytu w pieczy, była to kwota w wysokości nie wyższej
niż 300% podstawy (1.647 zł), tj. – 4.941 zł. Wychowankom innych form pieczy zastępczej pomoc
37 Dotyczy osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, oraz osób pełnoletnich opuszczających
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placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek
socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Dz.U. z 2005 r., Nr 6, poz.45 ze zm. Utraciło moc 7 września 2012 r.
Dz.U. Nr 127, poz. 1055.
Dotyczy osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Dz.U. z 2012 r., poz. 823.
Art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy o pieczy zastępczej. W przypadku osoby usamodzielniającej się, opuszczającej inną formę pieczy
zastępczej, wysokość pomocy uzależniona jest od okresu przebywania w niej i wynosi nie mniej niż 1.650 zł – 6.600 zł.
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ta przysługuje już po jednym roku przebywania w pieczy43. Trzyletni okres pobytu wychowanka
przebywającego w spokrewnionej rodzinie zastępczej wymagany jest również dla uzyskania
pomocy na kontynuowanie nauki (art. 141 ust. 1 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej).
Znacząco została obniżona pomoc na zagospodarowanie. W przypadku młodej osoby
opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną pomoc ta wynosi nie mniej niż 1.500 zł44,
podczas gdy dla wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia przed 1 stycznia
2012 r. pomoc ta wynosi nie więcej niż 4.941 zł i przysługuje wychowankom, którzy opuścili
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Wyżej wymienione uregulowania
różnicując osoby uprawione do świadczeń, np. ze względu na okres pobytu w rodzinnej pieczy
zastępczej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ze względu na formę sprawowanej opieki,
wskazują na to, że wychowankowie rodzin zastępczych spokrewnionych są w pewnym stopniu
dyskryminowani w stosunku do wychowanków pozostałych form opieki.
yy PCPR w Głogowie: Podstawowy zarzut to niejednorodność przepisów dotyczących usamodzielnianych
wychowanków, którzy są usamodzielniani w oparciu o dwie ustawy, co jest utrudnieniem w pracy PCPR-ów i budzi
sprzeciw samych wychowanków – zarówno odnośnie wysokości przyznawanej pomocy rzeczowej, która jest dużo
niższa w przypadku osoby usamodzielnianej w oparciu o nową ustawę, jak również w przypadku kwalifikowania
osób uprawnionych do otrzymywania pomocy na kontynuowanie nauki. Tutaj z kolei ustawa o pomocy społecznej
dyskwalifikuje osoby aktywne zawodowo, odmawiając im pomocy na naukę i jednorazowej pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie powyżej określonego ustawą kryterium, utrwalając tym samym postawę roszczeniową
i hamując aktywność osoby usamodzielnianej.
yy PCPR w Szczecinku: Na uwagę zasługuje, w naszej ocenie, niesprawiedliwy społecznie zapis art. 141 ustawy
o pieczy zastępczej, wymagający trzyletniego pobytu w rodzinach zastępczych, aby uzyskać pomoc finansową.
Zapis ten powoduje nierówne traktowanie wychowanków oraz blokuje wsparcie finansowe dla niektórych
wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych.
Opiekunowie o zróżnicowaniu świadczeń
„Przede wszystkim nie dzielić wychowanków na dwie grupy Spokrewnionych i Niespokrewnionych. Zapomogi z PCPR powinny
być równe dla jednych i drugich. Tak samo kosztuje życie i nauka każdego wychowanka”. (Malbork)
„Niestety wielkim problemem są środki finansowe, które otrzymują wychowankowie, które zostały niesłusznie zmniejszone
w przypadku rodzin spokrewnionych”. (Toruń)
„Brak finansów, to jest problem wychowanków i ich opiekunów, ja jestem emerytką, a wnuczka dostaje 500 zł z PCPR, a studia
niestety kosztują dużo”. (Kłodzko)
„Rodziny spokrewnione są wykluczone, nie mają żadnych uprawnień i pomocy. Nawet za bardzo dobre wyniki w nauce
5,6 średnia nie mają żadnego stypendium, by mieć chociaż satysfakcję ze swojej nauki”. (Legionowo)

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej objęcie dziecka pieczą zastępczą następuje
na okres nie dłuższy niż do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli jednak osoba, która osiągnęła
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, uczy się w formach określonych w art. 37 ust. 2 pkt 1
ustawy45, to zgodnie z tym przepisem może – za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny
dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – pozostać w niej do ukończenia
43 Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, wysokość pomocy pieniężnej wynosi 300%
podstawy, gdy wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej spokrewnionej przez okres powyżej 3 lat, 200% podstawy
po dwóch latach i 100% podstawy po jednym roku.
44 Art. 150 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej.
45 Uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przyuczenia zawodowego.
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25. roku życia. Z ustaleń kontroli wynika, że po wejściu w życie ustawy o pieczy zastępczej
zauważalny jest znaczny wzrost liczby pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy
zastępczej. Brak miejsca do zamieszkania, brak pracy oraz wyższe świadczenia finansowe
w przypadku pozostawania w pieczy zastępczej powodują, że pełnoletni wychowankowie
pozostają w dotychczasowym miejscu pobytu. Przykładowo, na wychowanków pozostających
w rodzinach zastępczych spokrewnionych miesięczne świadczenie wynosi 660 zł, a w rodzinach
niespokrewnionych lub rodzinnym domu dziecka – 1.000 zł46. Natomiast samodzielnie mieszkający
wychowanek może liczyć głównie na świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 500 zł.
Ponadto minimalny okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej, uprawniający osobę
usamodzielniającą się do świadczeń finansowych wynosi trzy lata47, zatem rodziny takie wspólnie
z wychowankami, którzy pozostawali pod ich opieką przez okres krótszy, podejmują decyzję
o pozostaniu w rodzinie po ukończeniu 18 lat.
yy MOPR w Gdańsku: W 2012 r. planowana liczba wychowanków do objęcia pomocą na usamodzielnienie
wynosiła 100, a faktycznie objęto 27. W 2013 r. pomocą planowano objąć 105 wychowanków, a objęto 89, w tym
24 wychowanków z 2012 r. Pozostałe planowane do usamodzielnienia 73 osoby w 2012 r. i 40 w 2013 r. pomimo
ukończenia 18 roku życia pozostały w pieczy zastępczej.
yy PCPR w Stargardzie Szczecińskim: W kontrolowanym okresie 30 z 44 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
po osiągnięciu pełnoletności deklarowało chęć pozostania w rodzinach zastępczych do czasu kontynuowania
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
yy MOPR w Toruniu: Ośrodek posiadał dokumentację 64 pełnoletnich w kontrolowanym okresie wychowanków
niekorzystających ze świadczeń z tytułu usamodzielniania (którzy nie złożyli wniosku o pomoc), z których: 42 osoby
(65,6%) nadal przebywały pod opieką rodziny zastępczej lub placówki.
yy MOPS w Częstochowie: W latach 2012–2013 zaplanowano do objęcia pomocą łącznie 193 wychowanków,
w tym 154 z rodzinnej i 39 z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Faktycznie pomocą w usamodzielnieniu objęto
67 wychowanków, w tym 33 z rodzinnej i 34 z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z pozostałych 126 osób
planowanych do usamodzielnienia, 121 pomimo ukończenia 18 lat pozostało w dotychczasowej pieczy zastępczej,
a pięć opuściło wprawdzie pieczę zastępczą, jednak nie były one zainteresowane pomocą.

Zjawisko dłuższego pozostawania pełnoletnich wychowanków w formach pieczy zastępczej,
można oceniać z dwóch perspektyw. Z jednej strony, sytuacja, w której w rodzinach zastępczych
i placówkach będzie przebywała znaczna liczba pełnoletnich młodych ludzi. Przy obecnym
braku miejsc w pieczy zastępczej oraz braku kandydatów na rodziców zastępczych prowadzi
to do zmniejszenia liczby dostępnych miejsc w pieczy. Zgodnie z art. 53 ust. 148, art. 61 ust. 149 oraz
art. 95 ust. 450 ustawy o pieczy zastępczej pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej wliczani
są do liczby osób, które mogą pozostawać w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej,
w rodzinnym domu dziecka, bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego,
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. Z drugiej strony wychowankowie
pozostający w pieczy zastępczej mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia kwalifikacji, bez
46 Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej, a także prowadzącemu rodzinny dom dziecka,
47
48
49
50
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po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, przysługuje świadczenie pieniężne o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki,
o których mowa w art. 81
W związku z art. 141 ust. 1 pkt 1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej,
w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, w rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej
niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ww. ustawy, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób,
które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2
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obawy o mieszkanie i utrzymanie. Z ustaleń kontroli wynika bowiem, że istotnym problemem
w procesie usamodzielnienia wychowanków jest przede wszystkim trudność w pozyskaniu
mieszkania, wynikająca z braku mieszkań chronionych i małych zasobów gmin w zakresie
lokali mieszkalnych.
yy PCPR w Kazimierzy Wielkiej: Powiat nie ma możliwości zapewnienia wychowankom pieczy zastępczej
mieszkania. Gminy wchodzące w skład powiatu nie posiadają lokali socjalnych. Nowa ustawa pozwala
jednak wychowankom pozostać w placówce lub w rodzinie zastępczej pod warunkiem, że kontynuuje naukę
do 25 r. ż. Dzięki temu wychowankowie mają możliwość kontynuowania nauki bez obawy o mieszkanie.
yy Starostwo w Goleniowie: W odniesieniu do możliwości powiatu w zakresie udzielania pomocy w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych to sytuacja Powiatu Goleniowskiego jest bardzo trudna. Na terenie
powiatu goleniowskiego nie ma mieszkań chronionych. Większość wychowanków pozostaje w rodzinach
zastępczych i placówkach do czasu ukończenia szkoły i zdobycia kwalifikacji zawodowych pozwalających
na podjęcie pracy i wynajęcie lokalu.

Z badań wynika, że umożliwienie wychowankom pozostania w pieczy zastępczej po osiągnięciu
pełnoletności jest korzystne z punktu widzenia ich dalszego rozwoju. Nawet już dodatkowy
rok pobytu w pieczy zastępczej podnosi młodym ludziom szanse na zdobycie wykształcenia,
bezpiecznego miejsca zamieszkania oraz zadbania o zdrowie.51
Opiekunowie i wychowankowie o możliwości przedłużonego pozostawania wychowanków w pieczy zastępczej
„Trudne było przekonanie wychowanki, że nie powinna za wcześnie opuszczać placówki, która zapewnia codziennie posiłki,
mieszkanie, odzież. Pozwala to w większym stopniu skoncentrować się na nauce”. (Kielce)
„Przedłużyć dzieciom trudnym, nawet gdy się nie uczą, możliwość pozostania w rodzinie, lub dać im mieszkanie chronione.
Mając takie zaplecze mogliby spokojnie poszukać sobie pracy, wynająć mieszkanie i żyć samodzielnie”. (Legionowo)
„Jeżeli osoba usamodzielniana po 18 roku życia pozostaje w rodzinie zastępczej to uzyskuje wsparcie i proces usamodzielnienia
przebiega dobrze”. (Kłodzko)
„Najlepsza jest pomoc rodziny zastępczej w dalszej edukacji, poczucie bezpieczeństwa”. (Ostrowiec Świętokrzyski)

Wychowankowie pieczy zastępczej, opuszczający pieczę zastępczą na ogół byli zainteresowani
uzyskaniem świadczeń związanych z procesem usamodzielnienia. Brak zainteresowania procesem
usamodzielnienia wśród wychowanków jest sporadyczny i nie przekraczał w objętych kontrolą
jednostkach kilku procent. Wyjątek stanowili głównie wychowankowie, dla których – z uwagi
na samowolne opuszczenie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej przed
18 rokiem życia – nie sporządzono indywidualnego programu usamodzielnienia.
yy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: W latach 2012–2013 dwudziestu z 417 uprawnionych (5%)
wychowanków pieczy zstępczej nie podjęło procesu usamodzielnienia. Analiza dokumentów źródłowych
15 losowo wybranych wychowanków, którzy nie podjęli procesu usamodzielnienia wykazała, że wszystkie osoby
(5), uzyskujące pełnoletność w 2012 r., a nie podejmujące procesu usamodzielnienia przebywały samowolnie poza
pieczą „na ucieczce” od dwóch miesięcy do roku przed ukończeniem 18 lat. Z pozostałych analizowanych 10 spraw,
pięciu wychowanków „uciekło z pieczy” w okresie od czterech miesięcy do 1,5 roku i 3,5 roku przed uzyskaniem
pełnoletności. Pozostali nie byli zainteresowani uczestniczeniem w procesie usamodzielnienia, odmówili wskazania
opiekuna i opracowania IPU.

51 „State Policies to help Youth Transition out of Foster Care”. Centrum Najlepszych Praktyk, Narodowe Stowarzyszenie
Gubernatorów, styczeń 2007, Stany Zjednoczone
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3.2.1.2. Finansowanie świadczeń
1. W jednostkach objętych kontrolą uprawnionym wychowankom spełniającym kryteria
uzyskania pomocy dla osób usamodzielnianych wypłacono świadczenia w wysokościach nie
mniejszych niż wynikające z ustawy o pieczy zastępczej52. Przyznana wychowankom pomoc
wynosiła: na kontynuowanie nauki 500 zł miesięcznie, na usamodzielnienie od 1.650 zł do 6.600 zł
w zależności od okresu przebywania wychowanka w pieczy zastępczej oraz na zagospodarowanie
1.500 zł. We wszystkich objętych kontrolą jednostkach wskazywano, że środki te są niewystarczające.
Argumentowano to tym, że wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy tez rodziny
zastępczej, często jest zmuszony rozpoczynać dorosłe życie od gromadzenia podstawowych
artykułów niezbędnych w codziennym życiu, jak np. pościel, AGD, odzież, obuwie. Ponadto
w przypadku kontynuacji nauki wymienić należy zakup podręczników, przyborów szkolnych,
pomocy naukowych (w tym komputera), dojazdy do szkoły.
yy MOPR Kielce: W opinii koordynatorów Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, mających bieżący
kontakt z osobami usamodzielnianymi wysokość pomocy w kwocie 500 zł jest niewystarczająca na samodzielne
funkcjonowanie. Jeśli osoba usamodzielniana nie posiada innych źródeł dochodu (renta rodzinna, alimenty,
wynagrodzenie) niezbędne jest wsparcie finansowe rodziny.
yy PCPR Głogów: W ocenie wychowanków pomoc na kontynuowanie nauki jest niewystarczająca, jeśli nie towarzyszy
jej zatrudnienie lub wsparcie finansowe to wychowanek nie ma możliwości dalszego uczenia się.
Wychowankowie o pomocy finansowej
„Choć mam wysoką rentę i dodatek na naukę i mam w miarę wysoki dochód, to nie miałem nic, rzeczy, ciuchów, ani mieszkania.
Mieszkaniem chwilowym było mieszkanie u brata póki nie znalazłem najmu. I tak wolałem to, niż być w rodzinie zastępczej
i dostawać dużo pieniędzy na siebie, ale nie mieć nic odłożone, bo opiekunowie wszystko gdzieś brali”. (Malbork)
„Nie da się przeżyć za 500 zł, wiadomo żywność, odzież, a gdzie mieszkać? Jak opłacić czynsz? Ciąganie się po koleżankach nie
jest fajnym doświadczeniem. PCPR w ogóle nie interesuje się wychowankami w procesie usamodzielnienia i nie ma co ukrywać,
dopiero teraz jak jest kontrola odgrywają rolę miłych i pomocnych, a gdzie byli przez dwa lata mojego usamodzielniania?”.
(Bielsko Biała)
„Trzeba zapewnić lepszy start w samodzielne życie. Kwota, którą dostają wychowankowie po przejściach na program
usamodzielnienia zbyt często nie starcza nawet na jedzenie itd”. (Kielce)
„W całym procesie było trudne znalezienie pracy i znalezienie pokoju za taką kwotę pieniędzy, jaką mogłam przeznaczyć przed
znalezieniem pracy. Było to niewykonalne z braku funduszy”. (Toruń)
„Najtrudniejsze było utrzymanie się z tylko 500 zł”. (Łódź)
„Najtrudniejsze w całym procesie usamodzielnienia jest dysponowanie pieniędzmi, które dostajemy”. (Kielce)

2. W badanym okresie 2012–2013, na realizację zadań w zakresie pomocy udzielonej
usamodzielnianym wychowankom, objęte kontrolą jednostki wydatkowały łącznie 21.753,8 tys. zł,
przyznając w poszczególnych formach pomocy 34.144 świadczenia przewidziane przepisami
ustawy o pieczy zastępczej. Na kontynuowanie nauki udzielono 32.582 świadczenia dla
3.909 osób na kwotę 16.210,4 tys. zł. Na usamodzielnienie udzielono 790 świadczeń dla 741 osób
na kwotę 3.532,0 tys. zł. Na zagospodarowanie udzielono 769 świadczeń dla 759 osób, na które
wydatkowano 2.011,3 tys. zł. W strukturze udzielonych świadczeń, najwięcej dotyczyło pomocy
na kontynuowanie nauki (95,4% ogółu), na zagospodarowanie przyznano 2,3% oraz 2,3% jako
pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Z ustaleń kontroli wynika, że środki finansowe na realizację
zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej w jednostkach objętych kontrolą zapewniały
minimalne potrzeby na realizację wszystkich form pomocy przewidzianych dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.
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Samorządy powiatowe nie były skłonne do przeznaczania dodatkowych środków własnych
na bardziej skuteczne wsparcie osób usamodzielnianych z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej. W żadnym z objętych kontrolą powiatów, rada powiatu – mimo takiej możliwości
wynikającej z art. 153 ustawy o pieczy zastępczej – nie podwyższyła, wysokości udzielanych
świadczeń pieniężnych osobom realizującym proces usamodzielnienia. Stąd praktycznie
we wszystkich objętych kontrolą 25 jednostkach53 wypłacano świadczenia w wysokości minimalnej,
określonej przepisami ustawy o pieczy zastępczej, gdyż – jak wyjaśniano – żaden z wniosków,
które wpływały do PCPR nie określał wysokości wnioskowanej pomocy. Z ustaleń kontroli wynika
jednak, że wychowankowie pieczy zastępczej ubiegali się o pomoc na podstawie wzorów druków
opracowanych przez centra pomocy w rodzinie, na których brak było takiej pozycji.
yy MOPS w Częstochowie: Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki, w przypadku uczniów szkół dziennych,
przy braku innego źródła dochodu (renta rodzinna, alimenty) często jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich
potrzeb związanych z nauką i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, opłat związanych z utrzymaniem
mieszkania.
yy PCPR w Złotoryi: Z powodu ograniczonych środków finansowych powiatu, nie ma możliwości przyznania
świadczeń w wyższej wysokości na zagospodarowanie, usamodzielnienie mimo, iż ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej na to zezwala. Szczególnie dotyczy to wychowanków, którzy otrzymali mieszkania
i wymagają one gruntownego remontu.

3. Wypłata świadczeń w ramach procesów usamodzielnienia realizowana była z zachowaniem
obowiązujących wymogów. Pomoc na usamodzielnienie winna być udzielana z zachowaniem
wymogów formalnych wynikających z ustawy o pieczy zastępczej oraz zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 54. Warunkiem koniecznym
do ubiegania się o pomoc finansową było posiadanie przez wychowanka indywidualnego program
usamodzielnienia. Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy w jednostkach objętych kontrola zostały
zaakceptowane przez opiekunów osób usamodzielnianych i zawierały m.in.: zaświadczenia szkolne
potwierdzające kontynuowanie nauki przez wychowanka oraz dokumenty poświadczające wysokość
uzyskiwanego przez niego dochodu. Świadczenia przyznawano wychowankom spełniającym
warunki dochodowe, określone w art. 142 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej (miesięczny dochód
wychowanka nie przekraczał 1.200 zł) oraz posiadającym wymagany do uzyskania pomocy okres
pobytu w pieczy zastępczej. W decyzjach zawierano również informacje dotyczące zobowiązania
wychowanka do prawidłowego dysponowania otrzymaną pomocą.
Przy wydawaniu decyzji o wypłacie świadczeń, PCPR przestrzegały terminów określonych art. 35
§ 3 KPA i art. 36 § 1 KPA.
yy MOPR Gdańsk: Z ustaleń kontroli wynika, że przekroczono 30-dniowy termin na rozpatrzenie 15 wniosków
dziewięciu wychowanków. W 14 przypadkach przekroczenia wynikały z winy wychowanków lub ośrodków, którym
podlegali wychowankowie przebywający poza Gdańskiem.

3.2.1.3. Opiekun usamodzielnienia
1. Opiekunem usamodzielnienia mogła być, po wyrażeniu zgody, osoba tworząca rodzinę
zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik
socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub
psychologiem, albo inna osoba wskazana przez usamodzielnianego wychowanka. Zgodnie
z uregulowaniami obowiązującymi do 18 września 2014 r. – co najmniej na dwa miesiące przed
53 Poza Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
54 Dz.U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.
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osiągnięciem przez nią pełnoletności powinna była wskazać osobę, która podejmie się pełnienia
funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawiała pisemną zgodę tej osoby. Obecnie okres ten
wydłużony został do jednego roku.
Ustawa o pieczy zastępczej w żaden sposób nie określa zadań, kwalifikacji czy kompetencji
opiekuna usamodzielnienia, ani wskazówek odnośnie postępowania, choć takie uregulowania
funkcjonowały we wcześniej obowiązującym stanie prawnym55. Stąd też niejasności, co do roli
opiekuna usamodzielnienia, tj. czy są np. kontrolerami procesu usamodzielnienia, czy też powinni
rozwiązywać problemy wychowanka i służyć pomocą w każdej wymagającej tego sytuacji.
yy PCPR w Zgierzu: Opiekunem zgodnie z art. 145 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, pracownik socjalny ….. Przy tak sformułowanym przepisie prawa trudno jest w jakikolwiek sposób
weryfikować kwalifikacje i kompetencje opiekuna usamodzielnienia, gdyż często jest to osoba, którą pracownik
PCPR widzi pierwszy raz w życiu, jest wskazywana przez wychowanka.

Brak sprecyzowania wymogów, co do kompetencji, warunków, jakie musi spełniać kandydat
na opiekuna usamodzielnienia powoduje, że część powiatów przy zatwierdzaniu opiekunów
usamodzielnienia, kierowała się poprzednio obowiązującymi uregulowaniami wynikającymi
z ustawy o pomocy społecznej56, zgodnie z którymi opiekun usamodzielnienia wraz z osobą
usamodzielniającą się przygotowuje indywidualny program usamodzielnienia, opiniuje wniosek
osoby usamodzielnianej o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomoc rzeczową,
dokonuje okresowej oceny realizacji programu, modyfikuje go wraz z wychowankiem, jeżeli jest
taka konieczność, współpracuje z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze szkołą, gminą i powiatem
oraz wspiera wychowanka w realizacji IPU.
yy MOPS w Łodzi: Choć ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tego nie precyzuje to wydaje się,
iż można przyjąć, że poprzednio zdefiniowane zadania opiekuna usamodzielnienia w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dna 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie wciąż pozostają aktualne.

2. Z ustaleń kontroli wynika, że system pozyskiwania kluczowych osób dla procesu
usamodzielnienia, do których zaliczyć należy z pewnością opiekunów usamodzielnienia
jest niedoskonały. Nie zawsze były to osoby dające rękojmię należytego wykonania swoich
obowiązków, będące wzorem do naśladowania i przykładem skutecznego, samodzielnego
rozwiązywania różnych problemów życiowych. Część opiekunów nie posiadała wystarczającej
wiedzy na temat procesu usamodzielnienia lub nie potrafiła odpowiednio zmotywować swojego
podopiecznego do skutecznych działań.
yy Starosta Brodnicki: Rzeczywiście występuje deficyt osób o odpowiednich kwalifikacjach, chociaż nie są one
określone w przepisach. Osoby usamodzielniane wskazują też swoich rodziców czy też rodzeństwo, którzy nie
dają rękojmi należytego wywiązywania się z IPU. W przypadku braku opiekuna wskazanego przez wychowanka
lub niedającego rękojmi, opiekunem jest pracownik PCPR-u.
yy PCPR w Skarżysku-Kamiennej: Zdarza się, że problem z uzyskaniem opiekuna usamodzielnienia mają
wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych, albowiem niektórzy wychowawcy odmawiają pełnienia
tej funkcji. Wówczas wychowankowie wskazują własnych rodziców do pełnienia tej funkcji. Niestety nie dają oni
należytej rękojmi wykonywania swoich zadań, ponieważ są to osoby bardzo często uzależnione od alkoholu,
niewydolne i bezradne wychowawczo, z niskimi aspiracjami i bez żadnych celów życiowych. Ponadto, wszyscy
oni w przeszłości byli ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.
55 W poprzednio obowiązujących uregulowaniach były określone obowiązki opiekuna usamodzielnienia (§ 9 rozporządzenia
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yy PCPR w Starachowicach: Brak jest profesjonalnych opiekunów, którzy byliby przeszkoleni w tym kierunku
i należycie wywiązywali się ze swoich zadań. (…). Nie ma chętnych do pełnienia tej funkcji.

3. Opiekunami usamodzielnienia w przypadku niespokrewnionych rodzin zastępczych
zostają najczęściej osoby dotychczas wychowujące dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej,
w większości przypadków dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych
z rodzinną pieczą zastępczą.
Opiekun z rodziny zastępczej
„Mamy 27 wnuków, ponad 10 prawnuków. Mieliśmy 8 dzieci, wszystkich kochamy. Wszystkich chcieliśmy kształcić, wydawaliśmy
wszystkie pieniądze na dzieci, życie, przyodziewek i kształcenie. Wychowaliśmy 7 dzieci w Rodzinie Zastępczej. Większość dzieci
i wnuków ma wyższe wykształcenie, pracują, są odznaczani medalami za długoletnią i nienaganną pracę. (…) Mam 86 lat, żona
skończyła 80. Zostało nam niewiele lat życia, pieniędzy i uznania za Bohaterstwo Wytrwania w takiej sytuacji, wychowania takiej
armii dzieci. Ale takich ludzi się nie odznacza za pracę w wychowaniu dzieci”. (Kudowa Zdrój)

Sytuacja jest trudniejsza w przypadku wychowanków z rodzin spokrewnionych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych. W rodzinach zastępczych spokrewnionych, opiekunami
usamodzielnienia zostają przeważnie osoby bliskie, np. dziadkowie, rodzice lub rodzeństwo, które
często nie są w stanie, z uwagi na brak kompetencji, doświadczenia, posiadanej wiedzy lub wieku
sprostać pełnieniu tej funkcji.
yy PCPR w Kwidzynie: Część z wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na opiekunów usamodzielnienia
wyznacza swoich biologicznych rodziców, najczęściej są to matki. Niestety należy stwierdzić, że w większości
przypadków rodzice naturalni, którzy z powodu różnego rodzaju dysfunkcji – problem alkoholowy, przemoc,
niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych utracili prawo do opieki nad swoim dzieckiem,
po opuszczeniu przez niego placówki i powrocie do domu rodzinnego nie dają rękojmi należytego wykonywania
swoich zadań. (…). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodziny
zastępcze spokrewnione, które na opiekunów usamodzielnienia wyznaczają najczęściej dotychczasowych
opiekunów, tj. babia, dziadek, rodzeństwo. Ta grupa opiekunów usamodzielnienia nie wykazuje większego
zainteresowania rolą procesu usamodzielnienia. Ze strony tej grupy opiekunów brak jest wystarczającego
zaangażowania w proces usamodzielnienia podopiecznego. Opiekunowie spokrewnieni z podopiecznymi nie
wykazują zainteresowania współpracą z PCPR, nie zgłaszają zmian w realizacji indywidualnego programu
usamodzielnienia przywiązując największą wagę do aspektu finansowej pomocy oferowanej przez PCPR.

Opiekun z rodziny spokrewnionej
„Pierwsze słyszę, żeby opiekun miał jakiś program na usamodzielnienie wychowanka, a jeśli tak, to po co nam pracownicy PCPR
na etatach? Rodzinami zastępczymi są najczęściej babcie i dziadkowie na bardzo skromnych emeryturach, którzy z dobroci serca
opiekują się dziećmi oddając im swoje wdowie grosze, Rząd zabezpiecza jałmużnę na dożywienie, nie waloryzując jej latami,
a NIK jeszcze oczekuje od nas programu na usamodzielnienie wychowanka”. (Gdynia)

W przypadku wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych opiekunami usamodzielnienia
pozostają najczęściej dotychczasowi wychowawcy. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że są to osoby,
które dobrze znają młodego człowieka, orientują się w przebiegu procesu usamodzielnienia
oraz posiadają umiejętności pedagogiczne. Problemem jest sprawowanie przez wychowawców
w pełnym wymiarze czasu pracy opieki nad dziećmi pozostającymi w placówce.
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Opiekunowie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych
„Współpraca z wychowankiem układałaby się dobrze, gdyby wychowawca miał więcej czasu. Niestety wychowawca, który
pracuje w placówce na pełnym etacie musi sprawować pieczę nad powierzonymi sobie wychowankami przebywającymi
na terenie placówki. Taka sytuacja sprawia, że na kontakt z usamodzielnianym wychowankiem ma się naprawdę niewiele czasu,
zwłaszcza takim, który opuścił placówkę. Jedynym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby powierzenie tych obowiązków osobie
zajmującej się wyłącznie usamodzielnieniami”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Brak czasu (w natłoku pozostałych obowiązków służbowych) na pełne zaangażowanie w sprawy tych wszystkich wychowanków,
w stosunku do których pełnię funkcję opiekuna usamodzielnienia”. (Toruń)
„Współpraca układała się wyśmienicie, ponieważ wychowanka od czterech lat była w mojej grupie wychowawczej. Sama
wybrała mnie na opiekuna usamodzielnienia. Znałyśmy się dobrze. Mogę stwierdzić, że ten proces usamodzielnienia rozpoczął
się w momencie przyjęcia dziecka do placówki”. (Mońki)
„Współpraca układa się różnie. Najlepiej z wychowankami usamodzielnianymi z rodzin zastępczych (nadal mają w swoich
opiekunach wsparcie). Najgorzej z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych (bo zrywają kontakt z placówkami,
poszukują wsparcia w środowiskach dysfunkcyjnych)”. (Stargard)

Występowały również przypadki, w których opiekunami procesu usamodzielniania zostawały
przypadkowe osoby, które nie wywiązywały się z powierzonych im zadań, a osoba usamodzielniana
nie posiadała wiedzy o ich roli. –
yy MOPR w Gdańsku: W pięciu spośród 40 przypadków nastąpiła zmiana opiekuna. Jeden nie wywiązywał się
ze swych obowiązków, z dwoma wychowankowie stracili kontakt, jeden wyjechał za granicę, a jeden został
osadzony w areszcie śledczym. W pozostałych przypadkach współpraca opiekunów z wychowankami, której
zakres określono w IPU, była pozytywna.
yy MOPS w Częstochowie: Pomimo pisemnego zobowiązania się do opiniowania wniosków o przyznanie
wychowankom pomocy na usamodzielnienie, w 13 przypadkach na 40 badanych (32,5%) opiekunowie nie
wywiązali się z tego obowiązku.
yy PCPR w Gryfinie: Spośród 57 wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie w latach 2012–2013 w trzech
przypadkach nastąpiła zmiana opiekuna usamodzielnienia (…). Część opiekunów usamodzielnienia źle pełni
swoją rolę i nie stanowi dla wychowanka żadnego wsparcia.

Pracownicy PCPR wskazywali na znaczny odsetek opiekunów nie dających gwarancji
wykonywania swojej roli. Odsetek ten w jednostkach objętych kontrolą wynosił od kilku
do kilkudziesięciu procent.
yy PCPR w Pruszczu Gdańskim: Dyrektor PCPR akceptując kandydata na opiekuna usamodzielnienia nie zawsze
jest w stanie stwierdzić, czy daje on rękojmię należytego wykonywania swoich zadań. W naszej ocenie ok 30%
opiekunów nie daje takiej gwarancji, gdyż w przypadku jakiegokolwiek kłopotu z wychowankiem rezygnują
z pełnionej funkcji i nie są zainteresowani stałym wspieraniem wychowanka.
yy PCPR w Kwidzynie: Szacunkowo można stwierdzić, że ok. 50–60% opiekunów usamodzielnienia nie daje rękojmi
należytego wykonywania swoich zadań, a do grupy tej należą przede wszystkim rodzice biologiczni, dziadkowie,
rodzeństwo. Z obserwacji PCPR wynika, że najlepiej z roli opiekuna usamodzielnienia wywiązują się opiekunowie
pełniący funkcję rodzinnych domów dziecka.
Wychowankowie o problemach we współpracy z opiekunami
„Coś takiego, jak współpraca z opiekunem nie istnieje. Spotkania organizowane by mieć podpis na papierach, a żeby przypodobać
się dyrekcji PCPRu pracownicy kombinują, jak tu ograniczyć koszty pomocy”. (Legionowo)
„Dostałam opiekuna przydzielonego przez PCPR. Niestety pomoc opiekuna i współpraca ze mną nie układają się dobrze
ponieważ opiera się tylko na wskazaniu co powinnam zrobić, ale żadna z osób w PCPR nie wyrażała chęci fizycznej i technicznej
pomocy, chociażby w napisaniu jakiegokolwiek podania lub załatwieniu trudnych dla mnie spraw, jak staranie się o przydział
mieszkania socjalnego”. (Ząbkowice Śląskie)
„Współpraca z opiekunem PCPR przebiega pomyślnie, jednak decyzje jakie podejmuję jako osoba dorosła nie powinny być
kwestionowane i omawiane wraz z resztą pracowników PCPR. Współpracę poprawiłaby indywidualna rozmowa podczas wizyty
w PCPR z jednym opiekunem usamodzielnienia. (…) Uważam, że opiekunowie powinni więcej czasu poświęcać na indywidualną
rozmowę, bez udziału osób trzecich, w ten sposób wychowankowie czuliby się swobodniej i chętniej otwieraliby się chcąc
np. poradzić się, lub powiedzieć o problemie jaki mają". (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Brak współpracy, przeprowadzony program usamodzielnienia, a reszta – rób co chcesz!”. (Bielsko Biała)
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4. W obecnym systemie opiekun to jedyna osoba, która poza pomocą w wypełnieniu obowiązków
związanych z usamodzielnianiem i samodzielnym funkcjonowaniem, może młodemu człowiekowi
u progu samodzielnego życia, odczuwającemu naturalny w tej sytuacji lęk przed przyszłością, udzielić
wsparcia emocjonalnego i społecznego. Wymaga to, przede wszystkim, posiadania umiejętności
nawiązania i utrzymania bliskiej więzi z usamodzielnianym wychowankiem, który może doświadczać
różnego rodzaju problemów. Tymczasem, jak wynika z ustaleń kontroli, opiekunowie, często nie
posiadają ani kwalifikacji ani realnych możliwości wspierania wychowanka. Najczęściej nie otrzymują
też żadnego wsparcia w wywiązywaniu się ze swojej roli, jak np. pomocy psychologa, doradcy
zawodowego lub prawnika. Należy przy tym zauważyć, że jest to funkcja sprawowana nieodpłatnie.
Opiekunowie o swojej roli
„To jest osoba dorosła, pełnoletnia i nie mam prawa ingerować w jej życie osobiste, nie mam możliwości dowiedzieć się nawet jakie
są jej problemy w szkole. Opiekun to w zasadzie funkcja honorowa – czuję się tylko bliską, zaprzyjaźnioną osobą, do której można
się wygadać, lecz moje rady muszę traktować tylko jako pomysł do rozważenia, natomiast nie mogę ingerować w życie rodziny.
Podopieczna ma ciotkę za granicą (daleko), matkę z problemem alkoholowym i siostrę, która ma swoją rodzinę, Nie czuję się
upoważniona do wchodzenia w ich świat, natomiast staram się pokazywać, że można też funkcjonować trochę inaczej”. (Kielce)
„Widzę dużo problemów które siedzą w podopiecznej, związanych z rodzicami, z nieodpowiedzialnością ojca, który ma nową
rodzinę, wciąż jest bez pracy legalnej i nie płaci alimentów, tłumacząc się, że ma też inne dzieci na utrzymaniu. Problemy
z matką, która znikała z domu na całe tygodnie itp. Sam młody człowiek nie potrafi tego im wybaczyć tak do końca, żeby zacząć
budować swoje życie bez obciążeń. Moim problemem jest to, że czuję się odpowiedzialna za losy podopiecznej, natomiast brak
mi jakichkolwiek prawnych narzędzi, żebym mogła cokolwiek działać, dowiedzieć się, jaka jest faktyczna sytuacja np. w szkole,
lub czy opłacane są rachunki (ochrona danych osobowych). Tak naprawdę to funkcja jest raczej fikcyjna. Prawdziwa jest tylko
moja podopieczna i zawsze ją będę wspierać i dopingować”. (Kielce).
„Najtrudniejsze jest porozumienie się z chłopcem i wyjaśnienie mu podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie”.
(Legionowo)
„Dawać jak najwięcej wsparcia wychowankom przez okazywanie ciągłego zainteresowania i troski o jego sprawy i życie.
Pozwolić, aby dziecko samo powoli uwalniało się spod kurateli opiekuna, ale być zawsze „pod ręką” w razie potrzeby. Dawać
dziecku wolność. Nie bać się o nie. Wierzyć w nie!”. (Mońki)
„Najtrudniejsze było pozyskanie zaufania wychowanka”. (Gdańsk)
„Najtrudniejsze wsparcie dla wychowanka z zaburzeniami depresyjnymi, podejmowanymi przez niego próbami samobójczymi
(olbrzymi stres, obawa, czy nie powtórzy próby)”. (Stargard)
„Znalezienie mieszkania i przekonanie wychowanka, aby podjął pracę zarobkową. Brak elementarnej wiedzy na temat
funkcjonowania w życiu społecznym”. (Kłodzko)
„Najważniejsze są więzi, które uda się stworzyć, nim wychowanek odejdzie. Jest to towarzyszenie przez parę lat w dorosłym życiu,
które dla każdego bywa trudne. Dla nich szczególnie”. (Warszawa)
„Należy wychodzić z własną inicjatywą, dzwonić, dopytywać się, wspierać. Wychowankowie mają dużo blokad”. (Warszawa)

Wychowankowie o kontaktach z opiekunami
„Najważniejsze to, aby mieć dobre relacje z opiekunem, mieć w nim oparcie w każdej sytuacji, a wtedy wszystkie problemy będą
łatwiejsze do rozwiązania”. (Gryfino)
„Współpraca z opiekunem układała się dobrze. Zawsze mogę liczyć na jego pomoc. Nie mieliśmy nigdy większych problemów,
jednak gdy pojawiały się w niewielkim stopniu, najlepszym sposobem była rozmowa”. (Gryfino)
„Współpraca z opiekunem układała się różnie ale staraliśmy się dojść do porozumienia, które było trudne, bo często się nie
rozumieliśmy. Ja miałem swoje zdanie, opiekun narzucał mi swoje racje”. (Gdańsk)
„Mam bardzo dobrego opiekuna, realnie myślącego, a nie tak jak wcześniej, poprzedni opiekun, co nic mi nie pomagał”. (Kielce)
„Dzięki mojemu opiekunowi mam szansę na zdobycie wykształcenia, bo motywuje mnie do pracy”. (Toruń)
„W momencie przystąpienia do usamodzielnienia nie czułam się wystarczająco przygotowana do samodzielnego życia. Bardzo
pomogło mi wtedy wsparcie opiekuna usamodzielnienia, który w najtrudniejszych chwilach pomagał mi w sprawach w których
sama nie dałabym sobie rady”. (Warszawa)
„Mam bardzo dobry kontakt z opiekunami, problemów nie było żadnych. Nasze relacje są bardzo dobre i wiele im zawdzięczam.
Bardzo ich szanuję za to, co dla mnie zrobili". (Strzelin)
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W większości przypadków, po opuszczeniu przez wychowanka placówki rola opiekunów
usamodzielnienia ogranicza się do opiniowania wniosków o pomoc pieniężną
na kontynuowanie nauki lub usamodzielnienie. Powodem takiej sytuacji jest nieumiejętność
podtrzymania kontaktu z wychowankiem, po opuszczeniu placówki. Z ustaleń kontroli
wynika, że po sporządzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia, czy też otrzymaniu
wnioskowanej pomocy, kontakt ten znaczenia się zmniejsza. Usamodzielniany deklaruje, że będzie
utrzymywał kontakt ze swoim opiekunem i zwracał się o pomoc w razie potrzeby, a później tego
nie robi. Zdarza się, że mimo wielu prób nawiązania kontaktu z usamodzielnianym, nie udaje
się to. Występują przypadki, że tuż przed usamodzielnieniem aktywnie interesują się dzieckiem
biologiczni rodzice, którzy często są wskazywani jako opiekunowie procesu usamodzielnienia przez
samych wychowanków. Wiąże się to z możliwością swobodnego dysponowania przez tych rodziców
świadczeniami, które przysługują usamodzielnianym wychowankom i często jest to główny powód
ich zainteresowania dzieckiem.
yy PCPR w Głogowie: Opiekunowie usamodzielnienia przeważnie wykazują niewielkie zainteresowanie
i małą aktywność we wspieraniu osób usamodzielnianych w realizacji założeń indywidualnego programu
usamodzielnienia. Opiekunowie usamodzielnienia sporadycznie kontaktują się z PCPR w sprawach dotyczących
bezpośrednio osób usamodzielnianych. Przeważnie rola opiekunów usamodzielnienia ogranicza się do opracowania
IPU i jego oceny, opiniowania wniosków w sprawach udzielenia pomocy. Odnosi się wrażenie, że w niektórych
przypadkach opiekunami są osoby, które niechętnie podejmują się tej funkcji lub została ona im narzucona,
co może rodzić brak zaangażowania.
yy MOPS w Łodzi: Współpraca z opiekunami usamodzielnienia, kiedy wychowanek jest jeszcze w placówce układa
się poprawnie. Jednakże po opuszczeniu placówki wychowanek zmienia opiekuna i na opiekuna usamodzielnienia
przeważnie wskazuje osoby z najbliższej rodziny, tj.: starsze rodzeństwo, jedno z rodziców, babkę, ciotkę itp. Na tym
etapie, pomimo zobowiązania, około 70% opiekunów usamodzielniania nie wypełnia swojej roli w należyty sposób.
Powodem tego są niskie kompetencje społeczne tych osób. Wydaje się, że nie jest problemem brak kwalifikacji
i kompetencji potencjalnych opiekunów. Problemem jest brak motywacji do pełnienia tej funkcji, w szczególności
wobec osób, które podczas pobytu w pieczy zastępczej weszły w konflikt z prawem i wykazują cechy demoralizacji.

Na problemy z wyborem opiekuna usamodzielnienia wskazuje fakt, że w okresie objętym
kontrolą dwumiesięczny termin na wskazanie opiekuna usamodzielnienia przed osiągnieciem
pełnoletności nie został dotrzymany przez 204 wychowanków spośród 808 objętych kontrolą
(25,2%). Opóźnienia wynosiły od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy.
yy PCPR w Malborku: W 22 z 24 objętych kontrolą przypadków wskazanie przez wychowanków opiekuna
usamodzielnienia nastąpiło z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 145 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej.
W 14 przypadkach opóźnienie wynosiło od czterech do 30 dni, w sześciu przypadkach od 33 do 61 dni oraz w dwóch
przypadkach od 188 do 195 dni.
yy PCPR w Gryfinie: W latach 2012–2013 dwumiesięczny termin na wskazanie opiekuna usamodzielnienia przed
osiągnieciem pełnoletności został naruszony przez 34 z 40 badanych przypadków (85%).
yy MOPR Toruń: Kontrola 40 spraw wykazała, że 10 usamodzielnianych wskazało opiekuna na miesiąc przed
osiągnięciem pełnoletności, a 16 osób po osiągnięciu pełnoletności, podczas gdy zgodnie z art. 145 ust. 2 ustawy
o pieczy zastępczej osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności
wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia.

3.2.1.3. Indywidualny program usamodzielnienia
1. Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie uzależniona jest od złożenia wniosku
oraz posiadania zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności: zakres współdziałania
osoby usamodzielnianej z opiekunem oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
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mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. Program ten
opracowywany jest przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej57, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez
osobę usamodzielnianą pełnoletności.
W okresie objętym kontrolą problemy z dotrzymaniem wymaganego terminu opracowania
indywidualnego programu usamodzielnienia stwierdzono w prz ypadku 109, z 808
usamodzielnianych wychowanków objętych kontrolą (13,4%), przy czym opóźnienia wynosiły
od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Dodać przy tym należy, że uregulowania ustawy pieczy
zastępczej nie określają terminu, w jakim kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie
winien zatwierdzić program. W przypadku kilku jednostek stwierdzono, że okres ten wynosił
nawet kilkanaście miesięcy.
yy MOPS Bielsko-Biała: Średni czas, jaki upłynął od dnia opracowania IPU do dnia jego zatwierdzenia przez
Dyrektora MOPS wyniósł 11,8 miesięcy.

W objętych kontrolą jednostkach zatwierdzone indywidualne programy usamodzielnienia pod
względem formalnym zawierały wymagane informacje, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pieczy zastępczej, w tym zakres współdziałania osób usamodzielnianych z opiekunami,
sposób uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, terminy realizacji poszczególnych
działań, np.: ukończenia szkoły, czy uzyskania kwalifikacji zawodowych.
yy MOPR Gdańsk: Zbadane IPU sporządzone w Ośrodku wg jednolitego wzoru zawierały: zadania, sposób i formy
realizacji zadań, osoby odpowiedzialne, osoby i instytucje wspierające, terminy realizacji oraz zobowiązania
wobec opiekuna i Ośrodka, a także informacje określone w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej.
IPU zawierały cel główny (usamodzielnienie wychowanka poprzez uzyskanie wykształcenia i zdobycie zawodu,
zgodnie z możliwościami i aspiracjami wychowanka oraz stabilizacji sytuacji mieszkaniowej), cele szczegółowe
(współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskanie
wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami usamodzielnianego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, podjęcie zatrudnienia, pomoc w uzyskaniu przysługujących
świadczeń), zadania i terminy ich realizacji (do osiągniecia 25 roku życia). Efektywność realizacji IPU wynikać miała
ze stopnia wywiązywania się z określonych w nich zadań, np.: postępy w nauce, zakup laptopa, mebli, sprzętu AGD,
telewizora, samochodu, wynajęcie lokalu, ukończenie kursu i zdanie egzaminu na prawo jazdy, założenie konta
bankowego, uzyskanie dowodu osobistego, złożenie wniosku do UM o lokal z zasobów Miasta, zarejestrowanie
się w Urzędzie Pracy.

W większości przypadków programy nie uściślały działań w zakresie najtrudniejszych do realizacji
form pomocy, jakimi są wsparcie w uzyskaniu przez wychowanków odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz zatrudnienia 58. Nie wskazywano również, na jaką pomoc może liczyć
usamodzielniający się wychowanek ze strony PCPR. Ze względu na brak wymogów ustawowych,
w programach nie określono również sposobu oceny zadań wykonywanych przez wychowanków
(wymóg dokonania oceny końcowej wykonania programu wprowadzono dopiero 19 września
2014 r.), a także zakresu współpracy opiekunów i centrów pomocy rodzinie.
2. Poważnym problemem w opracowaniu indywidualnych programów usamodzielnienia
był fakt, że inicjatywę przygotowania dokumentacji do usamodzielnienia ustawodawca
pozostawił w rękach osób jeszcze niepełnoletnich, które często nie mają sprecyzowanych
poglądów na temat kształtowania własnej przyszłości i nie są do końca świadome ważności
tych działań.

57 Od dnia 19 września 2014 r. IPU opracowuje wychowanek z opiekunem usamodzielnienia.
58 Art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej.
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Opiekunowie o problemach związanych z opracowaniem indywidualnego programu usamodzielnienia
„Krótkowzroczność wychowanka w zakresie planowania swojej przyszłości, gdyż nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość,
jest niepewny następnego dnia, tym bardziej trudno mu się odnieść do odległej przyszłości”. (Radom)
„Przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana nie jest do końca zdecydowana
co będzie robić w przyszłości, jaką wybrać szkołę. W związku z powyższym nie jest w stanie precyzyjnie określić czasu trwania
nauki. Wychowankowie boją się przyszłości, nie są w stanie dokładnie zaplanować swoich potrzeb w zakresie opuszczenia
placówki, boją się samodzielności”. (Gdynia)
„Nie do końca sprecyzowane plany na życie usamodzielnianego wychowanka, czasami wręcz brak pomysłu na siebie
i samodzielne życie; niskie aspiracje – brak motywacji do pracy nad sobą i swoją przyszłością”. (Warszawa)
„Wychowanek nie potrafił jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wyglądała jego przyszłość, co za tym idzie nie potrafił
jednoznacznie wskazać jak ma wyglądać jego dalsza droga edukacyjna”. (Kielce)
„Trudno jest sprecyzować młodemu człowiekowi, co będzie robił za 5 lat”. (Kielce)
Najtrudniejsze w całym procesie usamodzielnienia było wypisywanie wszystkich potrzebnych do tego dokumentów, dokładne
przemyślenie tego, na co fundusze przeznaczone na usamodzielnienie zostaną przyznane”. (Gdańsk)

W rezultacie w wielu przypadkach indywidualne programy usamodzielnienia miały formalny
charakter, a ich sporządzenie miało na celu wyłącznie spełnienie wymogów ustawowych
(posiadanie zatwierdzonego IPU jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń).
O ich formalnym charakterze świadczyć może to, że w zdecydowanej większości przypadków były
to dokumenty sporządzane w ciągu jednego dnia, bez pogłębionej analizy faktycznej sytuacji
wychowanka.
yy MOPS w Katowicach: W 39 na 40 badanych spraw opiekun usamodzielnienia został wskazany w dniu opracowania
indywidualnego programu usamodzielnienia, a w jednym 9 dni przed opracowaniem IPU.
yy MOPR we Włocławku: W 33 sprawach spośród 40 objętych kontrolą wyznaczenie opiekuna i sporządzenie IPU
miało miejsce tego samego dnia, co złożenie wniosku.
yy MOPS w Częstochowie: W 37 przypadkach spośród 40 objętych kontrolą IPU opracowano w ciągu jednego
dnia, a w trzech pozostałych w okresie 1,5 miesiąca.

W konsekwencji występowały liczne przypadki niewywiązania się wychowanków pieczy zastępczej
z obowiązków zawartych w IPU, co może świadczyć o tym, że programy te opracowano bez
faktycznego rozpoznania potrzeb i możliwości wychowanków. Szczególnie często występują
trudności w procesie kształcenia, jeśli kierunek nauki nie został wybrany zgodnie z możliwościami
i predyspozycjami wychowanka. Jak wykazała kontrola 209 z 808 wychowanków objętych
kontrolą nie realizowało IPU zgodnie z planem, tj. nie wywiązywało się z deklaracji
nich zawartych (25,9%). Dodać przy tym jednak należy, że jest to liczba niepełna z uwagi
na to, że znaczna część zmian nie była zgłaszana do PCPR.
yy MOPS w Bielsku Białej: Z grupy 40 osób 15 wychowanków (37,5 %), których dokumentację analizowano,
przerwało realizację IPU lub realizowało zadania nieterminowo.
yy PCPR w Gryfinie: Kontrola IPU 40 wychowanków wykazała, że do 17 wprowadzono jedną zmianę, w dwóch
dokonano po dwie zmiany, a w jednej wprowadzono trzy zmiany. Zmiany dotyczyły: rezygnacji z nauki w szkole
i podjęcia pracy zawodowej; zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania; zmiany opiekuna usamodzielnienia;
opuszczenia rodziny zastępczej lub placówki (zamieszkanie samodzielne lub w mieszkaniu chronionym); podjęcia
stażu; uzyskania pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie.
yy MOPR Gdańsk: Żaden z wychowanków w badanym okresie formalnie nie przerwał procesu usamodzielnienia,
natomiast w objętej kontrolą grupie było 10 wychowanków, z którymi Ośrodek utracił kontakt. Z ustaleń
kontroli wynika, że tylko 16 z 40, tj. 40% wychowanków pieczy zastępczej w pełni wywiązywało się z deklaracji
zawartych w programach. Niezrealizowane deklaracje najczęściej dotyczyły przerwania kontynuowania nauki,
na niezarejestrowaniu się w urzędzie pracy i niezłożeniu wniosku o lokal z zasobów Miasta.
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Dodać przy tym należy, że dużym utrudnieniem w odniesieniu do wychowanków, którzy
opuścili pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. jest brak narzędzia, na podstawie którego
można byłoby ocenić ich sytuację. Ustawa o pieczy zastępczej, w odróżnieniu od ustawy
o pomocy społecznej, nie określa jak należy dokumentować pracę z wychowankami i ich
rodzinami. W szczególności nie daje możliwości prawnej występowania do ośrodka pomocy
społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na potrzeby procesu usamodzielniania,
co umożliwiłoby pełną ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej usamodzielnianego
wychowanka oraz ułatwiłoby opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia.
yy PCPR w Ząbkowicach: Istotnym problemem jest brak w ustawie o pieczy zastępczej narzędzia w postaci wywiadu
środowiskowego na podstawie którego bada się sytuację materialną i osobistą osoby starającej się o świadczenia.
Jego brak w ustawie o pieczy, znacznie utrudnia pracę. Wywiad środowiskowy jest jedynym sprawdzonym
narzędziem, który należałoby uwzględnić w przepisach ustawy o pieczy bądź w przepisach wykonawczych
do tej ustawy.
yy PCPR w Zgierzu: Należy zwrócić uwagę na problem, jaki powstał w związku z pominięciem w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej wywiadów środowiskowych. Obecnie brak jest wzorów druków, dzięki którym
pracownicy zbierali niezbędne informacje dotyczące usamodzielnianych wychowanków59.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej pomoc na kontynuowanie nauki
i na usamodzielnienie jest przyznawana przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
wychowanka przed pierwszym umieszczeniem w pieczy zastępczej. Występowały więc takie
przypadki, iż usamodzielniający się wychowanek zamieszkiwał na terenie innego powiatu,
a pomoc wypłacał mu inny powiat. W takich przypadkach brak było bezpośredniego
kontaktu pomiędzy wychowankiem, a pracownikami ośrodka odpowiedzialnego
za realizację świadczeń pieniężnych, co w zasadzie wykluczało kontrolę przebiegu procesu
usamodzielnienia. Niezależnie od powyższego, w ustawie o pieczy zastępczej nie były zawarte
uregulowania wskazujące kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, który powinien
zatwierdzić program usamodzielnienia (czy powinien to być kierownik centrum właściwy
ze względu zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, czy właściwy ze względu
na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej).
3. Sytuację dodatkowo komplikuje brak w ustawie o pieczy zastępczej jednolitego wzoru
indywidualnego programu usamodzielnienia, na podstawie którego powinien przebiegać
proces usamodzielniania. Wobec braku ramowego wzoru, powiatowe centra pomocy rodzinie
same opracowały własne wzory, w których zawarły informacje ważne z punktu widzenia danego
ośrodka, w tym dokumentację niezbędną do objęcia osoby usamodzielnianej pomocą, o której
mowa w art. 140 ustawy o pieczy zastępczej. Informacje te często okazywały się niewystarczające
dla ośrodków działających na terenie innych powiatów, co powodowało trudności w przypadku
współpracy między różnymi ośrodkami w procesie usamodzielnienia wychowanka, który nie
zamieszkuje na terenie powiatu odpowiedzialnego za realizację świadczeń pieniężnych. Sytuacja
taka nie jest rzadka. Często dzieci trafiają do rodzin zastępczych w odległych miejscowościach i nie
wracają do miejsca pochodzenia. W takiej sytuacji kontakt z wychowankiem jest możliwy wyłącznie
za pośrednictwem ośrodka właściwego dla miejsca osiedlenia.

59 Programy informatyczne, w jakie kilka lat temu wyposażono wszystkie jednostki pomocy społecznej (SI POMOST), wymagają
do przyznania świadczenia pełnych danych osobowych w postaci nr PESEL, nr dowodu osobistego, danych osobowych
rodziców, stan cywilny, miejsca zamieszkania, dochodów, pozycji na rynku pracy, sytuacji zdrowotnej, wykonywanego
zawodu wykształcenia i wielu innych danych, dotyczących nie tylko osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,
ale również członków rodziny, z którą osoba ta zamieszkuje.
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yy MOPR w Toruniu: Każdy z OPS-ów posiada własny wzór IPU, co jest kłopotliwe szczególnie podczas przekazywania
dokumentacji zgodnie z właściwością miejscową gminy. Jednolity druk indywidualnego programu usamodzielnienia
ułatwiłby ponadto rzetelne dokonanie oceny procesu usamodzielnionych wychowanków.
yy PCPR w Kłodzku: Istnieją rozbieżności pomiędzy indywidualnymi programami usamodzielnienia przekazywanymi
do PCPR w Kłodzku przez inne Centra, Ośrodki, placówki. Nie wszystkie zawierają wymagane na podstawie ustawy
informacje, w takich przypadkach koniecznym wydaje się uzupełnienie indywidualnego programu usamodzielnienia
czy też dokumentacji z nim związanej. (...). Z pewnością ujednolicenie szablonu w całym kraju pomogłoby uniknąć
problemów związanych z niekompletnymi IPU.

Dodać przy tym należy, że objęte kontrolą jednostki nie były skłonne do pracy na innych drukach,
niż te które same opracowały.
yy PCPR w Zgierzu: Pewnym problemem jest brak ramowego wzoru IPU. Uwidacznia się on szczególnie, gdy
wychowanek pochodzi z terenu innego powiatu a usamodzielnia się na terenie innego powiatu. Np. swego
czasu MOPR w Gdańsku miał własny opracowany wzór IPU i nie przyjmował dokumentów na drukach innych
niż własne. Powodowało to konieczność ponownego sporządzenia IPU na ich drukach. Taki sposób działania był
o tyle kłopotliwy, gdyż zarówno opiekun usamodzielnienia, wychowanek jak i pracownik PCPR w Zgierzu nie znali
wzoru dokumentu, podczas gdy pewne rzeczy, które zawiera IPU zostały opisane w inny sposób niż to ma miejsce
na terenie naszego powiatu.

4. Opracowane na potrzeby PCPR wzory programu usamodzielnienia nie zawsze były
zrozumiałe i czytelne dla usamodzielnianych wychowanków.
Opiekunowie i wychowankowie o czytelności IPU
„Moim zdaniem można byłoby poprawić jakość dokumentów, czyli treść pytań skierowanych do osób usamodzielniających się,
bardziej proste, bez trudnych sformułowań, gdyż nie każdy wychowanek rozumie treść niektórych pytań”. (Ostrowiec
Świętokrzyski)
„Dokumenty, które są przekazywane np. „Program usamodzielnienia” zazwyczaj są niejasne dla wychowanków”. (Kielce)

Zarówno opiekunowie, jak i wychowankowie wskazywali, że olbrzymią pomocą w opracowaniu
indywidualnego programu usamodzielnienia był udział doświadczonego pracownika pomocy
społecznej, służącego radą i pomocą.
Opiekunowie i wychowankowie o pomocy w opracowaniu IPU
„Podczas sporządzania planu obecny był pracownik socjalny, który pomagał w opracowaniu”. (Kielce)
„To nie był problem, bo w napisaniu prawidłowo programu pomogły podopiecznej panie z MOPR”. (Kielce)
„MOPR zatrudnia inteligentnych i wrażliwych pracowników, dlatego problemów nie było”. (Kielce)
„Żadnych, ponieważ pracownicy MOPR byli mi i mojej podopiecznej bardzo pomocni w opracowaniu tegoż planu. Umieli
podpowiedzieć najlepsze rozwiązania w danej sytuacji. Byli dostępni w razie potrzeby pod telefonem i osobiście, gdy
odwiedzałyśmy MOPR”. (Mońki)

5. Z ustaleń kontroli wynika, że ustawowy wymóg opracowania IPU dopiero co najmniej
na miesiąc przed usamodzielnieniem, jest terminem zbyt późnym. Kierownicy kontrolowanych
jednostek, jak również ankietowani opiekunowie, wskazywali, że zasadnym jest wprowadzenie
zmiany zobowiązującej do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia przed ukończeniem
gimnazjum, w wieku 15–16 lat, jeszcze podczas pobytu w danej formie pieczy zastępczej.
Zapobiegnie to przypadkowemu wyborowi szkoły przygotowującej do zawodu, pozwoli zapewnić
warunki mieszkaniowe. Mentalnie i emocjonalnie przygotuje wychowanka do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie, ponadto da również czas na wyposażenie wychowanka
w praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego podejmowania decyzji.
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yy PCPR w Zawierciu: W naszej opinii zapis art. 145 ust. 4 powoduje, że większość programów usamodzielnienia
jest opracowywana na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Jest to stanowczo za późno. Powinien być
jednoznaczny zapis o obligatoryjnym opracowaniu takiego programu na rok przed osiągnięciem 18 -tego roku życia.
yy PCPR w Pruszczu Gdańskim: Przygotowanie procesu usamodzielnienia powinno rozpocząć się co najmniej
przed ukończeniem 17 roku życia pełną diagnozą realnych szans na samodzielne życie wychowanka po uzyskaniu
pełnoletności z włączeniem się już na tym etapie opiekuna usamodzielnienia i pracownika socjalnego z ośrodka
pomocy społecznej z terenu którego pochodzi wychowanek. Pozwoli to na skuteczną roczną pracę z wychowankiem
ukierunkowaną na jego deficyty, a także na realną ocenę możliwości powrotu usamodzielnianego do domu
rodzinnego.

3.2.2. Skuteczność stosowanych form pomocy na usamodzielnienie
1. Objęte kontrolą jednostki monitorowały losy wychowanków w trakcie procesu usamodzielniania,
głównie poprzez egzekwowanie co sześć miesięcy lub częściej zaświadczenia o kontunuowaniu
nauki60. W 13 z 25 jednostek objętych kontrolą dokonywano ocen cząstkowych sytuacji osób
usamodzielnianych. Przedstawiano w nich m.in.: sytuację mieszkaniową, dochodową oraz
życiową wychowanka, a także postępy w procesie kształcenia. Nie monitorowano natomiast
procesu usamodzielniania wychowanków, którzy po otrzymaniu świadczenia pieniężnego
na usamodzielnienie zrywali kontakt z centrami pomocy rodzinie i zmienili miejsce zamieszkania,
nie informując o tym fakcie. Po zakończeniu procesu usamodzielnienia nie monitorowano losów
byłych wychowanków, w celu oceny skuteczności prowadzonego procesu usamodzielniania,
z uwagi na brak podstawy prawnej.
yy MOPS w Łodzi: W IPU nie został określony sposób pomiaru (wskaźniki) oceniania wykonania zadań oraz nie
określono mierników efektywności realizacji IPU. Nie były oceniane wyniki usamodzielnienia wychowanków pieczy
zastępczej, stąd nie dokonywano efektywności podejmowanych działań. Nie dokonywano ocen cząstkowych i ocen
końcowych realizacji programu usamodzielnienia. Nie badano trwałości efektów usamodzielnienia.

2. Zdaniem NIK, na niską skuteczność procesów usamodzielnienia wskazują zarówno wysoki
odsetek wychowanków zmuszonych do korzystania z pomocy społecznej, jak i wysoki wskaźnik
bezrobocia w tej grupie młodych osób. Znaczna część wychowanków z braku innych możliwości,
musi wrócić do środowiska, z którego wcześniej została zabrana.
Na 1.079 wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych w latach 2010–2011
stwierdzono, że 249 z nich, tj. 23,1%, korzystało ze świadczeń pomocy społecznej, w tym
126 długotrwale (powyżej jednego roku) (11,7%).
yy PCPR Gryfino: Z ogółem 57 usamodzielnionych wychowanków w latach 2010–2011, trzydziestu długotrwale
korzystało z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej gminie, co stanowiło 52,63% ogólnej liczby
usamodzielnianych.

Jednocześnie z 327 wychowanków pieczy zastępczej, którzy proces usamodzielnienia
rozpoczęli w 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy o pieczy zastępczej, 102 (tj. 31,2%)
zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy, w tym 46 z nich było zarejestrowanych
jako osoby długotrwale bezrobotne (45,1%).
W objętych kontrolą jednostkach z badanej próby 808 wychowanków, 112, tj. 13,9%, wróciło
do środowiska, z którego pochodzili i wcześniej zostali zabrani.
Uzyskanie świadczeń pieniężnych często traktowane było przez wychowanków jako cel,
a nie element procesu usamodzielniania. Wychowankowie po uzyskaniu świadczenia nie
mają motywacji do nauki, często zmieniają szkoły, zrywają kontakt z pracownikami powiatowych
60 Od dnia 19 września 2014 r. art. 146 ustawy o pieczy zastępczej został uchylony.
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centrów pomocy rodzinie, a także nie rozliczają się z otrzymanych środków. Sytuację taką
stwierdzano praktycznie we wszystkich jednostkach i dotyczyła ona od kilku do kilkunastu procent
wychowanków. Ogółem z 808 wychowanków objętych szczegółowymi badaniami kontrolnymi,
116 zrezygnowało z realizacji IPU (14,4%).
yy MOPS w Katowicach: Częstą przyczyną problemów w realizacji założeń wynikających z programów
usamodzielniania są negatywne wzorce wyniesione z najbliższego otoczenia wychowanków np. postawa
roszczeniowa. Postawa ta jest obserwowana u wychowanków bez względu na rodzaj pieczy zastępczej, który
opuszczają. Wychowankowie są przeświadczeni, że ze względu na trudne dzieciństwo (tj. fakt, że nie byli
wychowywani przez rodziców naturalnych) należy im się więcej niż innym, w szczególności świadczeń w formie
pieniężnej. Wielokrotnie podkreślają, iż są bez pomocy bliskich i nie mają za co żyć. Niezbyt chętnie chcą samodzielnie
rozwiązywać swoje problemy licząc na to, że Ośrodek im zapewni wygodne życie bez wysiłku z ich strony.

3. Kluczowe znaczenie dla skuteczności działań na rzecz usamodzielnienia pełnoletniego
wychowanka pieczy zastępczej, ma sposób przygotowania wychowanka do samodzielnego
życia, stopień jego dojrzałości i osobistego zaangażowania oraz odpowiednie wsparcie
ze strony opiekuna i innych osób.
Ustalenia kontroli wskazują, że znaczna część wychowanków nie była wystarczająco przygotowana
emocjonalnie i społecznie do samodzielnego życia oraz nie otrzymała w okresie usamodzielniania
wystarczającej pomocy.
Wychowankowie o trudnościach
„Proces usamodzielnienia nie był dokładnie wytłumaczony. Motanie w głowie, tak to nazwę”. (Bielsko Biała)
„Najtrudniejsze było załatwienie mieszkania socjalnego, załatwienie konta w banku, zgłoszenie się do nowej szkoły i załatwienie
dokumentów związanych z przyjęciem, wyprowadzka z domu dziecka w sensie fizycznym, czyli transport moich rzeczy,
załatwienie zapisania się do nowej przychodni lekarskiej, wyrobienie dowodu osobistego”. (Ząbkowice Śląskie)
„Radzić sobie ze wszystkim samemu”. (Gdynia)
„Najtrudniejsze w całym procesie jest dla mnie nagłe podejmowanie ważnych decyzji”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Najtrudniejsze było złapanie pewności siebie, do tego, że mogę być samodzielny, że sobie poradzę”. (Strzelin)
„Najtrudniejsze będzie odejście z rodziny zastępczej”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Najtrudniejszym problemem, który mnie spotkał to nie potrafiłem sam gospodarować pieniędzmi, których mi było zawsze
mało”. (Gdańsk)
„Najtrudniejszy w całym procesie był brak bliskich mi osób, z którymi przebywałem kilkanaście lat”. (Gdańsk)
„Najtrudniejsze było opuszczenie Domu Dziecka”. (Łódź)
„Najtrudniejsze było pozostawienie brata w rodzinie zastępczej”. (Radom)
„Według mnie nie ma rzeczy najtrudniejszej, ponieważ cały ten proces jest bardzo trudny”. (Kielce)
„Jestem na utrzymaniu babci. Mieszkamy razem. Skończyłem szkołę i nie mam pracy, więc nie jestem osobą samodzielną. Nikt
z pomocy społecznej się mną nie zainteresuje i nikt mi nie pomógł”. (Kielce)

Zdaniem NIK, wsparcie na jakie mogą liczyć usamodzielniający się wychowankowie jest
dalece niewystarczające. Poza opiekunem usamodzielnienia, wychowankowie często nie
tylko nie mają godnych zaufania bliskich osób, do których mogłyby się zwracać z problemami,
ale również nie mieli możliwości uzyskania pomocy specjalistów. Dodać przy tym należy,
że w przypadku wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą nie zostało
określone, kto powinien ich wspierać i monitorować proces usamodzielnienia. W przypadku
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej taką rolę ma koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Nie została również zachowana możliwość wynikająca z ustawy o pomocy społecznej,
że wychowankowie ci mają prawo korzystać przez okres trzech lat od opuszczenia placówki
z pomocy specjalistów w niej zatrudnionych, co byłoby naturalnym przedłużeniem wsparcia61.
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yy PCPR w Tarnowskich Górach: Niepokoi nas sytuacja, w której znajdują się wychowankowie opuszczający
pieczę zastępczą. U osób opuszczających pieczę zastępczą nie ma już ustawowego obowiązku prowadzenia pracy
socjalnej (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej), nie przeprowadza się u nich wywiadów, brak aktualizacji
sytuacji dokonywanej przez pracownika socjalnego zdecydowanie utrudnia monitoring sytuacji usamodzielnianego
wychowanka, jak również utrudnia udzielenie pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach, zwłaszcza, że współpracę
z opiekunami usamodzielnienia po opuszczeniu pieczy zastępczej oceniamy nisko.

Wychowankowie rodzin zastępczych z chwilą opuszczenia pieczy zastępczej najczęściej nadal
zamieszkują z osobami pełniącymi dla nich funkcję rodziny zastępczej, w związku z czym
rzadziej są narażeni na powrót do środowisk, w których występują zjawiska patologiczne.
Mają oni również możliwość ukończenia rozpoczętej szkoły, nie obawiając się o swoją sytuację
mieszkaniową i finansową. Stąd charakteryzują się wyższą motywacją do realizacji założeń
ujętych w indywidualnym programie usamodzielnienia. Natomiast wychowankowie placówek
opiekuńczo-wychowawczych w większości przypadków, po osiągnięciu pełnoletności
opuszczają placówkę powracając do rodziny naturalnej (często środowiska patologicznego)
lub zamieszkują w mieszkaniach chronionych.
Opiekunowie o przyczynach problemów w procesie usamodzielnienia
„Wychowankowie usamodzielniani nie wierzą, że mogą inaczej żyć, niż ich rodzice, nie wierzą, że zdobyte wykształcenie pomoże
im znaleźć lepszą pracę, a w konsekwencji wyższy standard życia, podejmując pracę – rzucają ją po kilku tygodniach. Pracę
utrudnia niechęć podejmowania działań ze strony usamodzielnianego. Brak motywacji, alkoholizm, wpływ środowiska, nie
respektowanie zasad – nie uczy się, nie pracuje”. (Łódź)
„Problemy – zbyt wczesne opuszczanie placówki (nie w pełni ukształtowana osobowość; brak pełnej gotowości do brania
odpowiedzialności za własne życie, napotykanie wielu (zbyt wielu) trudności, np. konieczność łączenia nauki z pracą zawodową”.
(Warszawa)
„Zwykle niskie ambicje w podnoszeniu własnych kwalifikacji szkolnych, ciąże nieplanowane”. (Warszawa)
„Powrót do środowiska lokalnego, rodziny. Przez pewien okres czasu monitorowanie i kontrola postępów w nauce oraz problemy
dziecka z alkoholem (powrót do środowiska rodzinnego)”. (Warszawa)
„Współpraca z wychowankiem jest bardzo trudna. Jest to osoba roszczeniowa, konfliktowa, arogancka, a nawet bezczelna.
W żaden sposób nie da się z nią „normalnie” porozmawiać. Dla niej najważniejszą sprawą jest otrzymanie pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Współpraca nie zawsze układała się pozytywnie. Główną przyczyną był wyjazd wychowanka w poszukiwaniu pracy. W związku
z tym przerwał naukę na rok. Kontakt z nim był utrudniony, ponieważ kilkakrotnie zmieniał numer telefonu. Proponowano mu
zmianę opiekuna na osobę bliżej zamieszkującą, ale obecnie wychowanek zerwał kontakt i nie wiadomo gdzie się znajduje”.
(Kielce)

W zakresie podejścia do procesu usamodzielnienia wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej
wychowując się w warunkach rodzinnych mają wzór do naśladowania. Są najczęściej motywowani
i wspierani przez opiekuna zastępczego, który zwykle jest też opiekunem usamodzielnienia.
W związku z tym, że najczęściej nadal ze sobą mieszkają opiekun ma bezpośredni wpływ
na wychowanka i może w porę reagować. Z kolei wychowankowie instytucjonalnej pieczy
zastępczej wychowując się w warunkach instytucji są pozbawieni takich możliwości. Jedyne
wzorce rodzinne jakie znają, to z rodziny pochodzenia. Są najczęściej motywowani i wspierani
przez wychowawcę w placówce, który zwykle jest też opiekunem usamodzielnienia. Po opuszczeniu
placówki następuje rozluźnienie więzi między opiekunem a wychowankiem. Wtedy też opiekun ma
coraz mniejszy wpływ na decyzje podejmowane przez wychowanka i mniejszy udział w realizacji
IPU. Brak wsparcia i pozytywnej motywacji ze strony bliskiej osoby powoduje, że wychowankowie
czasowo porzucają realizację IPU.
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yy PCPR w Kwidzynie: Rodzaj formy opieki, którą opuszcza wychowanek zasadniczo wpływa na poziom
przygotowania do dorosłego, samodzielnego życia, na podejście do procesu usamodzielnienia, a także na poziom
uzyskiwanego ostatecznie wykształcenia. Analiza tej problematyki wskazuje na to, że im bardziej warunki, w których
wychowanek się wychowywał są zbliżone do tych panujących we właściwie funkcjonującej rodzinie naturalnej,
tym większe szanse na powodzenie procesu usamodzielnienia i osiąganie sukcesów przez osobę usamodzielnianą
w dorosłym życiu.
yy PCPR w Głogowie: Główne bariery związane z usamodzielnieniem wynikają z tego, że wychowankowie pieczy
zastępczej nie czują się podmiotami w procesie usamodzielnienia, nie przejawiają aktywności i świadomości
istoty usamodzielnienia, często także nie są świadomi swojej roli w tym procesie, zdarza się, że nie pamiętają treści
i założeń indywidualnych programów usamodzielnienia, nie realizują obowiązku informowania o zaistniałych
zmianach w sytuacji mających wpływ na realizację założeń IPU, nie pamiętają, iż mimo osiągnięcia pełnoletności
mają wyznaczonego opiekuna procesu usamodzielnienia.

Wychowankowie placówek po ich opuszczeniu trafiają często do tych samych patologicznych
środowisk społecznych lub w „próżnię społeczną”, tj. zmuszeni są sobie radzić bez wsparcia
rodziny, co w sytuacji braku odpowiedniej infrastruktury społecznej jest niezmiernie trudne.
Jednak tzw. zjawiska skrajnie patologiczne podczas procesu usamodzielnienia dotyczą niewielkiej
ilości wychowanków. W kontrolowanych jednostkach z 808 wychowanków objętych szczegółową
analizą trzech przebywało w zakładach karnych.
yy PCPR w Aleksandrowie Kujawskim: W tutejszym Centrum w okresie ostatnich czterech lat były dwa przypadki
umieszczenia usamodzielnianych wychowanków w Zakładzie Karnym. W 2011 r. był to jeden usamodzielniany
wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej (co stanowi 2% ogółu usamodzielnianych z pieczy zastępczej),
i w 2013 r. jeden usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej (co stanowi 3% ogółu usamodzielnianych
z pieczy zastępczej).
yy PCPR w Augustowie: W realizowanym procesie usamodzielnienia występują zjawiska patologiczne,
usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej popadają niekiedy w konflikt z prawem, najczęściej otrzymują
wyroki w zawieszeniu, kary grzywny oraz godziny prac społecznie użytecznych, niewiele osób jest skazywanych
na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wychowankowie najczęściej karani są za kradzieże, posiadanie
środków odurzających i prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

4. Z ustaleń kontroli wynika, że część wychowanków oceniała pozytywnie swoje osiągnięcia
w procesie usamodzielnienia, wskazując w szczególności na korzyści wynikające z pomocy
uzyskanej od opiekuna usamodzielnienia, czy też współpracy z pracownikami powiatowego
centrum pomocy rodzinie62.
Wychowankowie o swoich osiągnięciach
„Nauczyłam się szanować pieniądze oraz sama dbać o swoje dobro!”. (Kielce)
„Trochę się bałem samodzielnego życia, ale umiałem prać, gotować, sprzątać. Poradziłem sobie w dorosłym życiu”. (Bielsko Biała)
„W momencie przystąpienia do usamodzielnienia nie czułam się wystarczająco przygotowana do samodzielnego życia. Bardzo
pomogło mi wtedy wsparcie opiekuna usamodzielnienia, który w najtrudniejszych chwilach pomagał mi w sprawach w których
sama nie dałabym sobie rady”. (Warszawa)
„Moje życie zmieniło się diametralnie. Założyłam rodzinę i jestem z tego bardzo zadowolona”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„W tym roku napisałam maturę, czekam na wyniki, chcę podjąć studia. W razie wątpliwości mogę liczyć na pomoc mojego
opiekuna”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Proces usamodzielnienia dał mi, że stałem się człowiekiem odpowiedzialnym, myślącym i pewnym siebie”. (Gdańsk)
„Wspaniale, jestem zaradny, mam dziewczynę, pracę i ogólnie pozytywne nastawienie do życia”. (Łódź)
„Ocena to 5+. Duża pomoc i finansowe wsparcie”. (Kielce)
„Bardzo dobrze, ponieważ stałam się samodzielną osobą. Daję radę jako matka i osoba usamodzielniona”. (Kielce)

62 Kontrola objęła pierwsze dwa lata funkcjonowania ustawy o pieczy zastępczej, tj. osoby które dopiera rozpoczęły proces
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3.2.2.1. Pomoc na kontynuowanie nauki
Niewątpliwie skutecznym narzędziem jest świadczenie na kontynuowanie nauki, ponieważ
motywuje do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększa
szansę na znalezienie pracy. Osoby usamodzielniane korzystały z tej formy pomocy najczęściej.
Uprawnionym wychowankom wypłacono świadczenia w wysokościach wynikających z ustawy
o pieczy zastępczej63. Objęte kontrolą jednostki w większości przypadków prawidłowo realizowały,
pod względem formalnym, ustawowe zadania. Świadczenia przyznawane były wychowankom,
którzy złożyli kompletne wnioski zawierające wymagane dane. W trakcie kontroli stwierdzono
jedynie jednostkowe przypadki uchybień formalnych, polegające na nieterminowym wydawaniu
decyzji.
W 2012 r. w jednostkach objętych kontrolą pomocą na kontynuowanie nauki objętych było ogółem
1.779 wychowanków (w tym: 1.113 osób z rodzin zastępczych i 666 z placówek), którym przyznano
14.555 świadczeń. Wydatki wyniosły łącznie 7.357,7 tys. zł, tj. stanowiły 71,8% wydatków ogółem
poniesionych na usamodzielnienie. W 2013 r. udzielono pomocy w tej formie 2.130 osobom
usamodzielnianym (w tym: 1.317 osobom z rodzin zastępczych i 813 z placówek), którym przyznano
17.940 świadczeń. Wydatki wyniosły łącznie 8.853,3 tys. zł, co stanowiło 77,0% wydatków ogółem
poniesionych na pieczę zastępczą.
Z ustaleń kontroli wynika, że wychowankowie rodzin zastępczych w większości
przypadków zdobywali wykształcenie na wyższym poziomie, aniżeli wychowankowie
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wychowankowie rodzin zastępczych byli bardziej
konsekwentni w dążeniu do podwyższania swoich kwalifikacji, natomiast wychowankowie
placówek po osiągnięciu pełnoletności często nie korzystają z możliwości pozostania
w placówce i kontynuowania nauki, lecz wracają do swojego środowiska i rodziny
biologicznej, w której niejednokrotnie przejmują złe wzorce od swoich rodziców. Poprzez
zaistniałą sytuację często wychowanków opuszczających instytucjonalne formy opieki ogarnia
marazm i brak chęci do zmiany swojej sytuacji. Wynikać to może z tego, że ich sytuacja finansowa
jest gorsza od sytuacji wychowanków rodzin zastępczych. Zmuszeni są oni jednocześnie uczyć
się i pracować. Stąd najchętniej wybieranym przez wychowanków pieczy instytucjonalnej systemem
edukacji jest system zaoczny.
yy PCPR w Aleksandrowie Kujawskim: Liczba osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, z rodzinnej pieczy
zastępczej jest większa niż osób usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W okresie ostatnich
trzech lat kontynuujący naukę z rodzin zastępczych stanowili 89%, a kontynuujący naukę z placówek opiekuńczo
– wychowawczych 11%.
yy PCPR w Gryfinie: W kontrolowanym okresie dziewięciu spośród 40 usamodzielnianych wychowanków, którym
przyznana została pomoc na kontynuowanie nauki, przerwało proces usamodzielnienia. Nie zrealizowano
zamierzeń przyjętych w IPU dotyczących procesu kształcenia, ponieważ wychowankowie nie dostarczyli stosownych
zaświadczeń o kontynuowaniu nauki, mimo monitów ze strony PCPR. Główną przyczyną rezygnacji z pomocy
na usamodzielnienie była niechęć do kontynuowania nauki oraz do podjęcia pracy.
yy MOPS w Koszalinie: W kontrolowanym okresie pięciu z 24 wychowanków, którym przyznana została pomoc
na kontynuowanie nauki, przerwało proces usamodzielnienia. Nie zrealizowano zamierzeń przyjętych w IPU
dotyczących procesu kształcenia, wychowankowie nie dostarczyli stosownych zaświadczeń o kontynuowaniu
nauki, mimo monitów MOPS.

63 Art. 146 ust. 2, art. 149 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej.
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Bardzo istotną zmianą wprowadzoną przez ustawę o pieczy zastępczej było wprowadzenie
zapisu dotyczącego otrzymywania pomocy na kontynuowanie nauki bez względu na osiągane
dochody przez wychowanka64. Pomimo, że w ustawie o pieczy zastępczej określono, że pomoc
na kontynuowanie nauki wnosi nie mniej niż 500 zł, to żaden z objętych kontrolą powiatów nie
różnicował wysokości tej pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji wychowanka65. Pomoc
w każdym przypadku przyznawana była na poziomie minimalnym, określonym w ww. ustawie.
Opiekunowie o pomocy na kontynuowanie nauki
„Według mnie pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki należałoby przyznawać w różnych wysokościach, w zależności
od różnych czynników, np. rodzaju szkoły, systemu kształcenia, itp. Nie można porównywać ucznia/słuchacza/studenta, który
uczy się w szkole zawodowej (2 x w tygodniu) i studenta na dziennych studiach. I ten się uczy i ten, ale potrzeby są różne”. Z kolei
inny stwierdził, że „Współpracując z wychowankiem należy uwzględnić potrzeby rynku pracy, wziąć pod uwagę jego możliwości
intelektualne. Należy również przy planowaniu pomocy pieniężnej dla kontynuacji nauki uwzględnić szkołę, do której uczęszcza
podopieczny. Wysokość kwoty powinna być inna dla uczących się w szkole ponadgimnazjalnej i inna w szkołach wyższych”.
(Ostrowiec Świętokrzyski)
„Trudne było to, że fundusze na utrzymanie są zbyt niskie, a młody człowiek chce z życia korzystać – tłumaczyłam, żeby żył
racjonalnie”. (Gdańsk)
„Można byłoby poprawić procesy mając więcej pieniędzy na korzystanie z pomocy naukowych, jak internet, laptop, itp". (Gdańsk)
„Rozpocząć dużo wcześniej proces usamodzielnienia; zróżnicować otrzymywane zasiłki nie w zależności od ilości lat w DD,
ale od terminowego ukończenia szkoły (przygotowania zawodowego); nagradzać finansowo wychowanków, którzy
systematycznie uczęszczają do szkół, otrzymują bardzo dobre wyniki w nauce; szybciej przydzielać mieszkania”. (Łódź)
„Wprowadzenie możliwości lepszej weryfikacji pobierania środków na kontynuację nauki, tzn mimo iż wychowanek nie chodzi
do szkoły i wszyscy o tym wiedzą. Fakt, że jest uczniem (co jest wygodne dla szkoły) pozwala mu tę kontynuację pobierać”.
(Warszawa)

Obecnie rozwiązania prawne powodują, iż np. jeśli rodzic wychowanka nie żyje, a wcześniej
pracował, zainteresowany otrzymuje z ZUS rentę rodzinną w przypadku śmierci drugiego
z rodziców wraz z dodatkiem dla sierot, co najczęściej stanowi kwotę od 600 do przeszło 1.600 zł
miesięcznie. Do tego otrzymuje pomoc na kontynuację nauki z PCPR i bardzo często świadczenia
rodzinne (na siebie) z ośrodka pomocy społecznej. Dzięki temu ma do dyspozycji kwotę od 1.100 zł
do przeszło 2.000 zł miesięcznie. Jednocześnie wychowanek którego rodzice żyją, ale się nim
nie interesują, może liczyć jedynie na pomoc na kontynuację nauki w wysokości 494,10 zł, czy
500 zł miesięcznie i ewentualnie drobne kwoty z ośrodka pomocy społecznej w ramach zasiłków.
W konsekwencji, sieroty z rodzin funkcjonujących prawidłowo otrzymują świadczenia
z ubezpieczenia społecznego (renty rodzinne) i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
natomiast dzieci z rodzin niepracujących alkoholików muszą się utrzymać wyłącznie za kwotę
ok. 500 zł miesięcznie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, ponieważ nie mogą liczyć
na wyegzekwowanie alimentów od swoich rodziców. W konsekwencji osoby bez dochodów
zmuszone są do podjęcia pracy zarobkowej i nauki w systemie zaocznym i nie zawsze potrafią
pogodzić pracę z nauką. Stąd nieliczni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
podejmują studia wyższe.

64 Ustawowe kryterium dochodowe dla osób usamodzielnianych opuszczających m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
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specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady poprawcze itd. wynika z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
65 WCPR jako jedyny zwiększył zakres pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie.
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yy PCPR w Pabianicach: Ustawowe formy pomocy nie są wystarczające w zakresie wysokości świadczeń. Pomoc
na kontynuowanie nauki w wysokości 500 zł jest wystarczającym wsparciem dla osób, które posiadają dodatkowe
świadczenia w formie renty rodzinnej bądź alimentów lub uczą się w systemie zaocznym i podjęły zatrudnienie.
Osoby, którym nie przysługują dodatkowe świadczenia lub uczą się w systemie dziennym i z tego lub z innych
względów (np. sytuacja na lokalnym rynku pracy) nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia z trudem zaspokajają
swoje podstawowe potrzeby, mając do dyspozycji wyłącznie pomoc na kontynuowanie nauki.

Zwrócić należy uwagę, że powiatowe centra pomocy rodzinie – z uwagi na przyjęte
rozwiązania ustawowe, przyznając pomoc na kontynuowanie nauki nie biorą pod uwagę
dotychczasowych efektów kształcenia, tj. do wstrzymania wypłaty świadczeń może dojść
dopiero w momencie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy. W połowie objętych kontrolą PCPR
zwracano uwagę, że prowadzi to do nadużyć polegających na pozornym kształceniu się jedynie
w celu uzyskania świadczenia finansowego.
yy PCPR w Koszalinie: Pomoc wypłacana z tytułu kontynuowania nauki bywa nadużywana przez usamodzielnianych
wychowanków. Wychowanek jest zobligowany do dostarczania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki (nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy – art. 146 ust.6 ustawy o pieczy zastępczej). Pomimo zapisów umieszczanych przez
szkoły (wskazujących np. rażąco niską frekwencję) nie ma podstaw uchylenia decyzji przyznającej świadczenie.
Po ew. wykreśleniu z listy uczniów szkoły usamodzielniani zapisują się do następnej szkoły (możliwość trzykrotnej
zmiany szkoły bez uzasadnionych przyczyn), zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (art.147 ust. 2). Takie zapisy ustawy umożliwiają dokonywanie manipulacji przez wychowanków.
yy PCPR w Pruszczu Gdańskim: W przypadku udzielania wsparcia w postaci pomocy na kontunuowanie
nauki przepis umożliwiający trzykrotną zmianę szkoły na tym samym poziomie, powoduje liczne nadużycia.
Wychowankowie, którzy pracują, zakładają rodziny, posiadają dochód, fikcyjnie zapisują się do szkół prywatnych,
gdzie zajęcia odbywają się raz na miesiąc, po czym zmieniają kierunki. Szkoły prywatne nie są zainteresowane
skreśleniem wychowanka z listy słuchaczy, chociaż był w niej np. tylko raz. W następnym semestrze przedstawia
kolejne zaświadczenie o kolejnym kierunku. Ta luka prawna uczy naszych wychowanków obejścia przepisów
prawa i nie służy realnemu podnoszeniu wykształcenia.
yy PCPR w Głogowie: Najmniej skuteczną formą udzielanej pomocy niejednokrotnie jest pomoc na kontynuowanie
nauki, która często przeznaczana jest na zaspokojenie innych potrzeb, przy jednoczesnym uczęszczaniu do szkół,
których ukończenie nie przynosi wymiernych efektów w zakresie poszerzenia lub zdobycia wiedzy, zdobycia
wykształcenia zawodowego niezbędnego do podjęcia zatrudnienia (np. licea ogólnokształcące dla osób dorosłych).
Często korzystanie z tej formy pomocy jest sposobem na uzyskanie środków finansowych, co powoduje pozorne
kształcenie jedynie w celu uzyskania świadczenia finansowego.

3.2.2.2. Pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie
W sytuacji, gdy wychowanek ma możliwość samodzielnego zamieszkania, dużym
wsparciem jest pomoc finansowa na usamodzielnienie i na zagospodarowanie, dzięki
której może zakupić podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego. W 2012 r. w jednostkach
objętych kontrolą pomocą na usamodzielnienie objętych było ogółem 376 usamodzielnianych
wychowanków (w tym: 230 osób z rodzin zastępczych i 146 z placówek), którym przyznano
406 świadczeń. Wydatki wyniosły łącznie 1.782,7 tys. zł, co stanowiło 17,4% wydatków ogółem
poniesionych na usamodzielnienie. W 2013 r. pomocą objętych było 365 usamodzielnianych
wychowanków (w tym: 210 osób z rodzin zastępczych i 155 z placówek), którym przyznano
384 świadczenia. Wydatki wyniosły 1.749,3 tys. zł, co stanowiło 15,2% wydatków ogółem
poniesionych na usamodzielnienie. Natomiast pomocą na zagospodarowanie w 2012 r. objętych
było ogółem 383 wychowanków (w tym: 225 osób z rodzin zastępczych i 158 z placówek), którym
przyznano 393 świadczenia. Wydatki wyniosły 1.109,0 tys. zł, co stanowiło 10,8% wydatków
poniesionych na usamodzielnienie. W 2013 r. pomocą objętych było 373 wychowanków (w tym:
219 osób z rodzin zastępczych i 154 z placówek), którym przyznano 373 świadczenia. Wydatki
wyniosły 902,3 tys. zł, co stanowiło 7,8% wydatków poniesionych na usamodzielnienie.
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Ustawa o pieczy zastępczej nie precyzuje wielu kwestii, jak to miało miejsce
w przepisach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej 66, np. składników pomocy
na zagospodarowanie, celów na jakie osoba usamodzielniana może przeznaczyć pomoc
pieniężną na usamodzielnienie oraz czy, i w jakiej formie, powinna udokumentować stopień
zgodności zrealizowania pomocy z wnioskiem o przyznanie pomocy. Brak jest również
określenia wzoru dokumentacji, którą należy sporządzić w momencie wnioskowania
przez wychowanka o przyznanie pomocy pieniężnej (wcześniej był to druk wywiadu
środowiskowego). Jednocześnie ustawa nie reguluje kontroli wykorzystywania przyznanych
środków finansowych.
yy PCPR w Strzelinie: Naszym zdaniem wskazane byłoby, aby pomoc na usamodzielnienie była przyznawana
na konkretną potrzebę wychowanka, np. na dojazdy do pracy, dofinansowanie do zakupu samochodu, na dojazd
do pracy, na opłacenie kursów zawodowych, które pozwolą im na łatwiejsze znalezienie pracy. Nadmieniamy
jednak, że osoby usamodzielniane powinny rozliczać się z przyznanej pomocy rachunkami, ponieważ w niektórych
przypadkach przyznana pomoc mogłaby zostać zmarnotrawiona, a PCPR nie ma możliwości zweryfikowania
na co została przeznaczona pomoc.
yy MOPS w Katowicach: Zdaniem tutejszego Ośrodka istotnym przeoczeniem ze strony ustawodawcy jest
brak rozporządzenia wykonawczego do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie
przeprowadzania usamodzielnienia wychowanków. Brakuje na przykład szczegółowego określenia na jakie cele
można przeznaczyć pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie, kwestii definicji kontynuacji nauki (tzn. czy
samo figurowanie na liście uczniów wystarczy do otrzymywania pomocy na kontynuowanie nauki, a może
należało by regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych), czy konieczności rozliczenia się z przyznanej pomocy
na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Wątpliwości może budzić kwestia podziału wysokości świadczeń, która
jest warunkowana rodzajem opieki zastępczej, jaką opuszczają wychowankowie i długością ich pobytu w pieczy.
yy PCPR w Głogowie: Brak jest uszczegółowienia, na co może być przeznaczona pomoc na usamodzielnienie
i zagospodarowanie, co może powodować wydatkowanie tych środków na cele zupełnie niezwiązane
z usamodzielnieniem.
Opiekunowie i wychowankowie o pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie
„Pomoc na zagospodarowanie się jest mało skuteczna i zbieżna z pomocą na usamodzielnienie. Jest mało motywująca,
ponieważ może być przyznana wychowankowi na każdym etapie procesu usamodzielnienia”. (Ostrowiec Świętokrzyski.)
„Podwyższenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (obecna nie pozwala na remont i wyposażenie mieszkania)
i uniezależnienie wypłaty tej pomocy od kryterium dochodowego”. (Gryfino)
„Bardzo przydatna jest wyprawka rzeczowa, ponieważ nie miałem nic na początek, a to wiele pomogło”. (Malbork)

Trudno jest zbadać skuteczność pomocy na usamodzielnienie. Jest ona przyznawana i wypłacana
osobom usamodzielnianym po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pieczy zastępczej. Brak
jest natomiast uregulowań w zakresie rozliczenia osób usamodzielnianych z przyznanej pomocy.
yy PCPR w Strzelinie: Osoby usamodzielniane zwracają się z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej
na urządzenie mieszkania. Przyznana kwota na usamodzielnienie nie zawsze jest wystarczająca na zaspokojenie
podstawowych potrzeb. Bardzo często nim osoba usamodzielniana podejmie pracę nie posiada środków
na wyżywienie, utrzymanie mieszkania, a czasem na wynajem mieszkania.
yy PCPR w Pruszczu Gdańskim: Pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie winna być przyznawana
w chwili kiedy wychowanek kończy 21 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wcześniej usamodzielniany wychowanek
uzyskał wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego. Być może przepis ten uchroniłby wychowanków przed
błędami popełnianymi zaraz po swoich 18 urodzinach, kiedy to możliwość uzyskania pieniędzy, czy też
pomocy na zagospodarowanie staje się jedynym celem wychowanka lub też jego biologicznej rodziny. Trzy lata
po uzyskaniu pełnoletności daje gwarancje, że podejmowanie decyzji o natychmiastowym usamodzielnianiu się
bez kontynuowania nauki byłaby bardziej przemyślana i realna.
66 W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.
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Zwrócić należy jednocześnie uwagę, że wysokość tej pomocy często była niewystarczająca,
biorąc pod uwagę zły stan techniczny przyznawanych lokali i brak w nich jakiegokolwiek
wyposażenia. Często wymagają przed zamieszkaniem przeprowadzenia generalnego remontu.
yy PCPR w Pabianicach: Wychowankowie, którzy uzyskają lokal z zasobów gminy mogą liczyć na przyznanie pomocy
na zagospodarowanie w formie rzeczowej, jednak ze względu na sytuację finansową Powiatu Pabianickiego
wysokość tej pomocy nie jest wystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny przyznawanych
lokali i brak jakiegokolwiek wyposażenia.
yy PCPR Łódź Wschód: Najistotniejszymi problemami związanymi z usamodzielnianymi wychowankami są: brak
mieszkań – wychowankowie czekają długo (nawet kilka lat) na przyznanie mieszkania, często otrzymują mieszkania
w bardzo złym stanie technicznym, wymagające dużych nakładów finansowych; trudna sytuacja finansowa
szczególnie osób mieszkających samodzielnie nieposiadających dodatkowego wsparcia ze strony osób bliskich,
rodziny zastępczej.
yy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie: Często mieszkania, które
otrzymują usamodzielniani wymagają generalnego remontu, a co za tym idzie ogromnego nakładu finansowego.
Ponadto nasz powiat nie dysponuje mieszkaniami chronionymi, w których młodzi ludzie mogli by uczyć się
dorosłego, odpowiedzialnego życia, a tym samym oczekiwać na przydział mieszkania.

Wymowny przykład jak znaczne są potrzeby w tym zakresie, wskazuje sytuacja jednej z wychowanek
z rodziny zastępczej, która ubiegała się o przydział lokalu z zasobów miasta.
yy PCPR w Zgierzu: Pełnoletniej wychowance rodziny zastępczej zaproponowano mieszkanie w starym drewniaku.
Brak było w min płyty fundamentowej, co powodowało dużą wilgoć w domu, a do tego z uwagi na położenie przy
trasie tramwaju odczuwało się każdorazowe wstrząsy mieszkania przy jego przejeździe. Kolejne zaproponowane
wychowance mieszkanie, było tak zdemolowane i zniszczone (zdjęcia do wglądu w PCPR), iż w ocenie fachowca,
koszt doprowadzenia do warunków mieszkalnych przekraczał 50.000 zł. Byłby on kompletnie nieopłacalny, gdyż
z uwagi na usytuowanie mieszkania w krótkim czasie i tak by ponownie uległo degradacji. Standardem jest też
to, iż otrzymywane mieszkania są wyposażone jedynie w instalację wodociągową, czasami z odpływem. Brak
jest w nich toalet i łazienek.

3.2.2.3. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, na czym ma polegać
pomoc w udzieleniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Dlatego też wykonanie
dyspozycji art. 140 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy (udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych) stwarza trudności samorządom powiatowym, ponieważ powiat
nie posiada takich możliwości jakie ma gmina. Zapewnienie lokalu mieszkalnego osobie
pozbawionej samodzielnej możliwości jego pozyskania jest zadaniem wydziałów mieszkalnictwa
w urzędach gminy. Przy dużych deficytach lokali socjalnych i komunalnych w gminach, pracownicy
PCPR rzadko mają wpływ na przyznanie lokalu osobie usamodzielnianej. Stąd wychowankowie
pieczy zastępczej, którzy ubiegali się o lokale z zasobów gminy, mogli liczyć głównie na pismo
popierające do gminy ze strony PCPR oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej. Skuteczność tych
działań była jednak niska w sytuacji bardzo ograniczonej puli mieszkań komunalnych.
yy PCPR w Ciechanowie: Nasze wsparcie w zakresie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych ogranicza
się jedynie do pomocy w wypełnieniu wniosku o przydział mieszkania z zasobów miasta/gminy oraz poparcia
złożonego przez wychowanka wniosku.
yy Powiat Łódzki Wschodni: Na terenie miasta Łodzi nie mamy żadnych możliwości uzyskania mieszkań dla
wychowanków z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego pragnących osiedlić się w Łodzi. Powiat nie posiada
w swoich zasobach lokali mieszkalnych, ani mieszkań chronionych. Wychowankowie mogą uzyskać pomoc
formalno-prawną i merytoryczną przy ubieganiu się o przyznanie lokalu z zasobów gminy (pomoc w wypełnianiu
wniosków, kontaktach z wydziałem spraw lokalowych, pomoc w pisaniu odwołań itp.).
yy PCPR w Augustowie: Dużą trudnością jest pozyskanie mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków, którzy
nie mogą liczyć na pomoc rodziny. Powiat Augustowski nie dysponuje mieszkaniami chronionymi, nie posiada też
mieszkań usamodzielnienia. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia mieszkania osobie usamodzielnianej PCPR występuje
z wnioskiem lub popiera wniosek do burmistrza miasta o przydzielenie mieszkania komunalnego lub socjalnego.
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Opiekunowie i wychowankowie o problemie zapewnienia warunków mieszkaniowych
„By usamodzielnić człowieka, trzeba mu przede wszystkim zabezpieczyć mieszkanie, dach nad głową. W 2011 r. wystąpiłam
o zabezpieczenie dwóch mieszkań dla dwóch podopiecznych i niestety do chwili obecnej 2014 nie mają szans. Urząd Miasta
nie ma możliwości lokalowych i to duży problem”. (Legionowo)
„Potrzebny jest łatwiejszy dostęp w uzyskaniu samodzielnego mieszkania. Bywa, że wychowankowie po ukończeniu szkoły
zmuszeni są dalej pozostać przy rodzinie zastępczej, bo nie stać ich na wynajem mieszkania na rynku nieruchomości”. (Gdańsk)
„Problemy zaczynają się na etapie poszukiwania mieszkania i pracy dla wychowanków. Nie do końca układa się współpraca
z ZUMem, PUPem, samorządami miejskimi, ponieważ instytucje te nie dysponują wystarczającą ilością mieszkań i miejsc pracy.
Wychowawca sprawujący pieczę nad wychowankami w placówce nie jest w stanie zajmować się ponadto usamodzielnianiem
wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletność, zwłaszcza tymi, którzy opuścili placówkę”. (Gdynia)
„Brak niejednokrotnie meldunku, brak pomocy ze strony instytucji państwowych w szukaniu pracy i mieszkania dla wychowanka”.
(Gdynia)
„PCPR powinien dysponować pulą mieszkań socjalnych w danym roku zgodnie z liczbą usamodzielnianych wychowanków”.
(Ostrowiec Świętokrzyski)
„Czy są w ogóle jakieś procesy usamodzielnienia? PCPR może mieć wytyczne i owszem, ale realne wdrożenie tego procesu
i tak jest niemożliwe! No bo jakie są propozycje? Wychowanek ma opuścić rodzinę zastępczą ale dokąd ma pójść – na ulicę?”.
(Ostrowiec Świętokrzyski)
„Emocjonalnie i pod względem mojej „dorosłości” czułem się przygotowany do usamodzielnienia. Lokalowo i finansowo,
to chyba na dworcu lub pod mostem”. (Legionowo)
„Sprawą najtrudniejszą było i jest dla mnie zorganizowanie prac adaptacyjnych i remontowych w lokalu mieszkalnym mojego
wychowanka. Nie mam w tym względzie wiedzy technicznej. Ponadto kwota pieniędzy, którą otrzymał absolutnie nie pokryje
kosztów remontu”. (Ząbkowice Śląskie)
„Myślę, że gdyby panie w PCPR były bardziej przyjaźnie nastawione do takich osób jak ja, chciałyby się bardziej zaangażować
w nasze problemy, nie myślały, że jesteśmy gorsi i nic nie warci, okazałyby trochę serca i współczucia, a przede wszystkim zwykłej
pomocy w napisaniu chociażby podania lub ukierunkowały na rozwiązanie problemu, moglibyśmy czuć się bardziej bezpieczni
i potrzebni i czuć, że komuś na nas zależy. Miałam przypadek, że moja opiekunka zaproponowała mi mieszkanie socjalne
w Z…., tam, gdzie mieszkają moi rodzice. Powiedziałam, że nie chce mi się mieszkać blisko nich, ze względu na złe wspomnienia
i poczucie zagrożenia, podkreśliłam, że rozpoczynam naukę w szkole w D…., i chętnie przyjęłabym tam mieszkanie, ale
otrzymałam odpowiedź, że jest to niemożliwe i muszę sobie poradzić sama, skoro nie chcę ich przydzielonego mieszkania w Z….
Nie chciałabym abyście Państwo odebrali moje słowa jako użalanie się nad sobą. Pytaliście Państwo, jak to widzę, oparłam się
na swoich uczuciach i tym, co mnie spotkało w starciu z rzeczywistością. Tak naprawdę pomogli mi obcy ludzie i mój chłopak,
a nie PCPR”. (Ząbkowice Śląskie)
„Dla wielu osób na pewno przydałaby się pomoc w znalezieniu pracy i na pewno mieszkania, bo każdy powinien mieć dach nad
głową i chęć wracania z pracy do domu”. (Warszawa)

Dla osób, które nie mogą nadal zamieszkiwać z rodziną zastępczą, nie mających możliwości
powrotu do środowiska naturalnego, skuteczną formą pomocy jest możliwość zamieszkania
w mieszkaniu chronionym do czasu otrzymania mieszkania z zasobów gminy. Z ustaleń kontroli
wynika, że odczuwalny jest brak mieszkań chronionych, w których pełnoletni mogliby
czasowo przebywać do chwili uzyskania własnego lokalu. W objętych kontrolą 25 jednostkach
z pobytu w mieszkaniach chronionych w 2012 r. korzystało 107 usamodzielnianych wychowanków
(w tym: 19 osób z rodzin zastępczych i 88 z placówek). W 2013 r. wielkości te wynosiły odpowiednio:
163, 83 i 80.
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yy PCPR w Starachowicach: Natomiast formy pomocy w postaci zapewnienia odpowiednich warunków
mieszkaniowych i zatrudnienia to „pięta achillesowa” naszego powiatu. Nie dysponujemy żadnym mieszkaniem
chronionym. Jeśli chodzi natomiast o lokale z zasobów gmin – komunalne i tzw. socjalne, to jedynie miasto
Starachowice, ma niewielkie możliwości. (…).
yy PCPR w Złotoryi: Powiat złotoryjski nie ma żadnej możliwości udzielenia pomocy w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych, gdyż nie dysponuje żadną substancją lokalową. Sporadycznie udaje się załatwić
mieszkanie w poszczególnych gminach, głównie wychowankom domów dziecka.
yy PCPR w Ciechanowie: Na terenie naszego powiatu nie ma mieszkań chronionych, czy mieszkań dla osób
usamodzielnianych, a czas oczekiwania na mieszkanie z zasobów miasta sięga 20 lat. Nie posiadamy odpowiednich
narzędzi do pomocy osobom usamodzielnianym nie mającym gdzie zamieszkać po opuszczeniu placówki czy rodziny.
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yy PCPR w Żywcu: Obecnie powiat żywiecki nie dysponuje mieszkaniami chronionymi ani usamodzielniającymi.
Wychowankowie zamieszkujący na terenie Miasta Żywiec mogą składać wnioski o przyznanie mieszkania
socjalnego. Czas oczekiwania na przydział takiego mieszkania to ok. pięć lat. W większości przypadków szczególnie
wychowankowie rodzin zastępczych spokrewnionych zamieszkują wspólnie z dziadkami lub rodzeństwem w swoim
domu rodzinnym.

Szczególnie drastyczną sytuację stwierdzono w Katowicach. Miasto nie dysponowało
wystarczającą bazą mieszkaniową, a wychowankom udostępniano miejsca w noclegowni
dla bezdomnych.
yy MOPS w Katowicach: Pomimo, że Miasto nie dysponowało wystarczającą bazą mieszkaniową, Dyrektor MOPS
wystąpiła do Prezydenta Miasta o uruchomienie mieszkań chronionych dopiero w lutym 2014 r. Usamodzielnianym
wychowankom umożliwiono korzystanie z miejsc w Noclegowni dla Bezdomnych (mężczyźni) lub z pobytu w Hotelu
Pomocy Społecznej (kobiety). W latach 2012–2013 z miejsca w Noclegowni skorzystała jedna osoba, a trzy osoby
w tym okresie skorzystały z ww. Hotelu.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w przyjętych przez rady gmin uchwałach określających zasady
wynajmowania lokali mieszkalnych, pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego
przysługuje pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
yy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie: Powiat nie dysponuje
mieszkaniami, które mógłby przyznać usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej, w tym również
mieszkań chronionych. Natomiast gminy w ramach swoich możliwości poza kolejnością przyznają wychowankom
opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą lokale socjalne lub mieszkania do remontu. Czasami jednak
oczekiwanie na lokal mieszkalny wynosi od 2–5 lat.

Mimo ułatwień wynikających z uchwał rad gmin, okres oczekiwania na mieszkanie komunalne
wynosił od kilku miesięcy do kilku lub nawet kilkunastu lat. Ponadto często otrzymane mieszkania
umiejscowione były w budynkach zamieszkiwanych przez rodziny dotknięte różnego rodzaju
patologiami (m.in. uzależnieniami, przemocą w rodzinie).
yy Z informacji uzyskanej w Wydziale Budynków i Lokali Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta
Łodzi, wynika, że w latach 2012–2013 do Wydziału o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta
zwracało się 211 wychowanków pieczy zastępczej. W tym okresie 100 wychowanków otrzymało lokal. Do końca maja
2014 r. przyjęto do realizacji 59 wniosków wychowanków, a lokal przyznany został 18 wychowankom. Zdaniem
Wydziału, wychowanek pieczy zastępczej może oczekiwać na otrzymanie lokalu z zasobów mieszkaniowych
miasta, licząc od dnia złożenia wniosku, około trzech lat. Odzysk lokali do ponownego zasiedlenia jest dalece
niewystarczający w stosunku do istniejących zobowiązań.
yy Z informacji uzyskanej z Miejskiego Zarządu Lokalami UM Radomia wynika, że w latach 2012–2013 do Wydziału
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta zwracało się 28 wychowanków pieczy zastępczej,
a 14 otrzymało lokal. Średni czas oczekiwania w latach 2012–2013 wynosił odpowiednio 28 i 17 miesięcy, a liczba
osób oczekujących wg stanu na 31 grudnia wynosiła odpowiednio 24 i 25.
yy W latach 2010–2013 spośród 12 usamodzielnianych wychowanków, którzy zwrócili się o lokal z zasobów Miasta
Malbork, sześciu zawarło umowy najmu lokalu mieszkalnego, z tego w roku 2012 przyznano cztery, a w 2013 r. dwa
lokale mieszkalne. Średni czas oczekiwania dla złożonych wniosków w 2010 r. wynosił 41 miesięcy i sukcesywnie
zmniejszał się osiągając 13 miesięcy w 2012 r. i 8 miesięcy w 2013 r.

Następstwem długiego czasu oczekiwania na mieszkania komunalne jest niejednokrotnie
powrót do pierwotnych środowisk rodzinnych, co może niekorzystnie wpływać na proces
usamodzielnienia, ponieważ często jest to powrót do środowisk z obszaru wykluczenia
społecznego, do rodzin, dla których pieniądze na usamodzielnienie stają się źródłem
utrzymania. Środowiska te nie sprzyjają poprawnemu funkcjonowaniu, ze względu na brak
prawidłowych wzorców. Prowadzi to w efekcie do „dziedziczenia” zjawiska patologicznego
trybu życia. W objętych kontrolą jednostkach z badanej próby 808 wychowanków, 112 wróciło
do środowiska, z którego pochodzili.
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yy PCPR w Kwidzynie: Brak mieszkania, pewnego i stałego źródła dochodu oraz brak albo zaburzone więzi
rodzinne potęgują poczucie zagubienia, osamotnienia i lęku, co w efekcie zwiększa poziom agresji i niechęci
do podejmowania aktywności w kierunku polepszenia, zmiany swojej sytuacji. Takie sytuacje zwiększają ryzyko
wystąpienia zjawisk patologicznych, takich jak alkoholizm, demoralizacja, bezrobocie, bezdomność, przemoc,
niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci.
yy PCPR w Ciechanowie: Niestety wielokrotnie jest tak, że osoby usamodzielniane są zmuszone wrócić do rodziny
biologicznej (bardzo często do środowisk patologicznych), a w konsekwencji zaczynają powielać zachowania
antyspołeczne i znów są wykluczone społecznie.
Opiekunowie i wychowankowie o problemach związanych z powrotem do dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego
„Wychowanek wrócił w środowisko dawne do rodziny. Największym problemem jest brak mieszkania. Jest przez wujka
wykorzystywany finansowo. Matka nie żyje od 2 lat”. (Malbork)
„Korzyści wychowankom przynosiłoby, gdyby nie wracały do dawnego środowiska”. (Malbork)
„Trwałe usamodzielnienie utrudnia powrót do środowiska pochodzenia (dysfunkcyjnego) i powtarzanie wzorców rodzinnych”.
(Kielce)
„Najtrudniejszy był powrót wychowanka do środowiska lokalnego, rodziny i wynikające z tego problemy dziecka z alkoholem”.
(Warszawa)

3.2.2.4. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Największym problemem dla usamodzielnianych wychowanków było uzyskanie pomocy
w znalezieniu zatrudnienia, zwłaszcza w sytuacji wysokiej stopy bezrobocia w Polsce.
Działania objętych kontrolą PCPR ograniczały się do wsparcia osoby poszukującej pracy
w kontaktach z powiatowym urzędem pracy, który może zaoferować zatrudnienie subsydiowane
– aktualnie najczęściej płatne staże, w ramach różnych programów.
yy PCPR w Pruszczu Gdańskim: Zapis dotyczący pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, najczęściej
sprowadza się do pomocy przy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, organizowaniu szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe wychowanków, czy też warsztatów z doradca zawodowym. Objęcie szczególnym wsparciem
usamodzielnianych wychowanków winno mieć odzwierciedlenie w przepisach dot. zatrudnienia.
yy PCPR w Starachowicach: W związku z wysokim bezrobociem możliwości przebicia się młodego człowieka
na naszym rynku pracy są znikome. Wpływ na to mają takie czynniki jak niski poziom wykształcenia i brak wsparcia
ze strony rodziny i środowiska lokalnego.
yy MOPR w Toruniu: Największym problemem dla usamodzielnianych wychowanków było uzyskanie pomocy
w znalezieniu zatrudnienia, zwłaszcza w sytuacji wzrostu stopy bezrobocia w Toruniu w 2013 r. do 10,8%,
tj. o 2,3 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego. Działania Ośrodka ograniczały się w tym okresie
do odsyłania wychowanków do urzędu pracy.
yy PCPR w Pabianicach: Bardzo trudna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Pabianickim i wysoki poziom bezrobocia
powoduje, że nie ma również możliwości udzielenia wychowankom pomocy w znalezieniu odpowiedniego
zatrudnienia.

Oferty pracodawców wpływające do urzędów pracy nie odpowiadały oczekiwaniom wychowanków,
nie były atrakcyjne, ani ze względu na rodzaj proponowanego stanowiska, ani też wysokości
oferowanej płacy. Często oferta pracy za najniższą dopuszczalną prawem stawkę nie jest
opłacalna dla osoby bezrobotnej, gdyż jest niewiele wyższa od dochodów uzyskiwanych
z innych źródeł, głównie z pomocy społecznej. Podjęcie przez taką osobę pracy zarobkowej
skutkuje wstrzymaniem wypłaty takich świadczeń.
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Opiekunowie i wychowankowie o problemach z brakiem pracy
„Współpraca z usamodzielnianym wychowankiem nie układa się wcale, bo po skończeniu szkoły zawodowej absolwent
pozostaje bez pracy, bez jakiejkolwiek pomocy, traktowany jest jak każdy inny bezrobotny, w tym kraju nikogo nie obchodzi,
czy jest na ulicy, czy na śmietniku”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Przez dwa lata nie mogłam iść do jakiejkolwiek pracy, ponieważ PCPR powiedział, że jeżeli dochód przekroczy 1 tysiąc wtedy nie
dostanę pieniędzy na kontynuowanie nauki, marnych 5 stów, chociaż dla mnie to i tak „dużo”, lepiej niż nic. Ciężko im wypisać
opinię nową, to drukują ciągle tą samą, przecież to 5 minut pracy”. (Bielsko Biała)
„Myślę, że powinno być więcej form pomocy w uzyskaniu pracy, w tym kursy, prawa jazdy itp”. (Gdynia)
„Powinno się prowadzić bliską współpracę z pracodawcami i szkolić zgodnie z ich zapotrzebowaniem”. (Ostrowiec Świętokrzyski)
„Udostępnić jakieś kursy językowe i zawodowe”. (Gdynia)
„Uruchomienie programu „pierwszej pracy” dla usamodzielnianego wychowanka, by nie stawał się od razu klientem OPS”. (Gryfino)

W objętych kontrolą jednostkach, z 327 wychowanków pieczy zastępczej, którzy proces
usamodzielnienia rozpoczęli w 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy o pieczy zastępczej, 102 (tj. 45%)
zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy, w tym 46 z nich było zarejestrowanych jako
osoby długotrwale bezrobotne.
yy Z informacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu wynika, że spośród wybranych
20 wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w 2012 roku 11 zarejestrowało się w ewidencji osób
bezrobotnych. Spośród nich czterech podjęło pracę (trzy osoby zatrudniono na umowę zlecenie, jedną na czas
określony, a jedna odbywała staż), siedmiu przedstawiono ofertę pracy, a trzech zostało wykreślonych z rejestru
za niestawienie się.
yy MOPR w Toruniu: Na podstawie próby 20 osób, które rozpoczęły proces usamodzielnienia w 2012 r. ustalono,
że w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia zarejestrowało się 6 osób (30,0%).

Mając na względzie niski poziom kompetencji zawodowych wychowanków, pomoc PCPR
w uzyskaniu zatrudnienia polegała również na zapewnieniu młodzieży opuszczającej pieczę
zastępczą udziału w projektach realizowanych w ramach POKL, zapewniających podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i prawne, warsztaty
samodoskonalenia (aktywne poszukiwanie pracy, trening kompetencji), dofinansowanie edukacji
oraz staże. Działalność w tym zakresie była realizowana w ramach systemowego projektu
współfinansowanego z UE pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, który
miał na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, a także zdobycie dodatkowych
umiejętności i kalifikacji zawodowych, które mogą pomóc w znalezieniu zatrudnienia.
yy MOPR w Kielcach: Za najistotniejszą uznano kwestię wyposażenia młodych osób w umiejętność poruszania
się na rynku pracy, aktywnego poszukiwania zatrudnienia i zdobycie dodatkowych uprawnień, które poza
podstawowym kierunkiem kształcenia zwiększą szansę na podjęcie pracy. Z tych względów pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia realizowana jest od 2008 r. w postaci skierowania młodzieży w wieku 15–18 (przebywającej w pieczy
zastępczej) oraz 18–25 lat (z aktywnym IPU) do projektu systemowego „Działanie szansą na przyszłość”.
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I nformacje dodatkowe
4.1 Organizacja i metodyka kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.
Dobór powiatowych urzędów pracy do kontroli był doborem celowym. Do kontroli w objętych
kontrolą województwach zostały wybrane powiaty o największej liczbie ludności. Ponadto
podczas kontroli zasięgnięto w 43 przypadkach informacji w powiatowych centrach pomocy
rodzinie nieobjętych kontrolą67. Celem poznania opinii na temat procesu usamodzielniania, NIK
przeprowadziła anonimową ankietę wśród wychowanków i ich opiekunów. Ponadto badaniem
ankietowym objęto 808 wychowanków oraz ich opiekunów. W odpowiedzi otrzymano 280 ankiet,
w tym: 135 od opiekunów oraz 145 od wychowanków, którzy realizują lub zakończyli realizację
indywidualnego planu usamodzielnienia, a także od wychowanków, którzy przerwali jego
realizację. Przy pobieraniu dla celów kontroli dokumentów z danymi osobowymi68 (wnioskach
o przyznanie środków), zostały one, przed ich udostępnieniem kontrolerom, zanonimizowane przez
upoważnionych pracowników jednostki kontrolowanej, czyli pozbawione cech umożliwiających
ustalenie tożsamości osoby, których dokumenty te dotyczą.
Kontrolę przeprowadził: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny oraz Delegatury NIK w:
Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Do dyrektorów skontrolowanych powiatowych centrów pomocy rodzinie skierowano łącznie
25 wystąpień pokontrolnych69, zawierających łącznie 34 wnioski pokontrolne. Adresaci wystąpień
nie skorzystali z prawa złożenia zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach.
W odpowiedzi na wystąpienia ich adresaci poinformowali, że zrealizowali 13 wniosków, 7 wniosków
nie zostało zrealizowanych, a 14 jest w fazie realizacji. Wnioski skierowane do powiatowych centrów
pomocy rodzinie dotyczyły:
−− wprowadzenia skutecznych procedur i działań na rzecz wspierania wychowanków pieczy
zastępczej w terminowym wskazywaniu opiekuna usamodzielnienia oraz opracowania
indywidualnego programu usamodzielnienia, stosownie do przepisów art. 145 ust. 2 i 4 ustawy
o pieczy zastępczej;
−− wprowadzenia obowiązku dokumentowania pracy socjalnej z podopiecznymi, w zakresie
ustalonych działań oraz sposobu i terminu realizacji tych działań;
−− wskazywanie wartości docelowych dla wskaźników określających stopień realizacji
poszczególnych działań.

4.3 Finansowe rezultaty kontroli
Na finansowe rezultaty kontroli w łącznej wysokości 9.753 zł złożyły się:
 2.253 zł – finansowe skutki nieprawidłowości,
 7.500 zł – pożytki finansowe.
Finansowe rezultaty kontroli wynikały z głównie z nieprawidłowego ustalania wysokości świadczeń
lub pobierania przez wychowanków zawyżonych świadczeń.
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67 W trybie określonym w art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK.
68 Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
69 Art. 60 ust. 1 ustawy o NIK.
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Analiza stanu prawnego
Celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest stworzenie spójnego systemu
narzędzi opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona trudności w prawidłowym
wypełnianiu swoich funkcji (głównie natury opiekuńczo-wychowawczej). Ustawa ta proponuje
nowe narzędzia wsparcia rodziny obok realizowanej pracy socjalnej i systemu świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej70) oraz
systemu świadczeń rodzinnych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 71.
Ustawa o wspieraniu rodziny reguluje m.in. proces usamodzielnienia się wychowanków pieczy
zastępczej.
Usamodzielnianym wychowankiem jest osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą, placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie
orzeczenia sądu, a także osoba której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci
osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie sześciu
miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności72.
Usamodzielnianemu wychowankowi przysługuje pomoc na: kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych i zatrudnienia, a także pomoc prawna i psychologiczna (art.140 ust. 1 pkt 1 – 3
ustawy o pieczy zastępczej). Pomoc taka nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana przebywa
w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym lub przewlekle chorym oraz gdy otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (art. 140 ust. 3).
Warunkiem przyznania i udzielenia pomocy określonej w art. 140 ust. 1 ustawy jest złożenie
wniosku przez osobę usamodzielnianą (art. 143) z tym, iż wniosek o przyznanie pomocy
na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie osoba taka składa w powiecie
właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy za pośrednictwem kierownika
PCPR powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej (zgodnie
z regulacją obowiązującą do 18 września 2014 wniosek taki składany był w powiecie właściwym
ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej). W pozostałych przypadkach
(zagospodarowanie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, zatrudnienie) wniosek o pomoc
składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej,
natomiast w przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu
na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej. Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie
poinformować organ, który przyznał pomoc (określoną w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy), o każdej
zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do świadczeń
(art. 144 ustawy). W przypadku zmiany w/w sytuacji osoby usamodzielnianej organ właściwy
do wydania decyzji może bez zgody tej osoby zmienić lub uchylić decyzję przyznającą pomoc
na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. Uprawnienia w tym
zakresie ma w/w organ również w przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do pomocy
70 Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.
71 Dz.U. z 2013 r. poz.1456 ze zm.
72 Art.140 ust.1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej
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dla osoby usamodzielnianej lub jej wysokość. Decyzję zmienia się lub uchyla także, gdy osoba
usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenie. W przypadku nienależnie pobranych
świadczeń pieniężnych przez osobę usamodzielnianą, zastosowanie ma tryb określony w art. 92
ustawy. Należy przy tym wskazać, że udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz zatrudnienia nie wymaga wydania decyzji (art. 151 ustawy).
Ustawa umożliwia osobom usamodzielnianym korzystanie z pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki bez względu na osiągane dochody. Natomiast pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz
pomoc na zagospodarowanie osoby usamodzielnianej jest uzależniona od jej dochodu (kryterium
ustalone zostało na poziomie 1.200 zł). W art. 142 ust. 3 i 4 ustawy określono warunki dla ustalenia
dochodu osoby usamodzielnianej.
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz
na zagospodarowanie jest przebywanie w pieczy zastępczej co najmniej przez okres trzech
lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz
jednego roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową,
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną (art. 141 ust.1 ustawy). Przyznanie oraz odmowa
przyznania w/w pomocy dla osoby usamodzielnianej następuje w drodze decyzji (art. 150 ustawy).
W art. 152 ustawy (w sześciu punktach) wymienione zostały przypadki w jakich można odmówić
przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, tj. np. gdy
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki
zostanie przyznana, lub gdy osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się
od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia.
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Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie uzależniona jest od złożenia wniosku
oraz posiadania zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
indywidualnego programu usamodzielnienia określającego, w szczególności: zakres
współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem oraz sposób uzyskania przez osobę
usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. Program
ten opracowywany jest przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia
co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
Istotnym jest, że osoba usamodzielniana – zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi
do dnia 18 września 2014 r. – co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią
pełnoletności powinna była wskazać osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna
usamodzielnienia oraz przedstawiała pisemną zgodę tej osoby. Obecnie okres ten wydłużony
został do jednego roku. Opiekunem usamodzielnienia może być m.in. osoba tworząca rodzinę
zastępczą, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków
na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie (art. 145 ustawy). Z dniem
19 września 2014 r. dodane w art. 145 ust. 6 i 7 wprowadzają możliwość oraz określają tryb
dokonywania zmian w indywidualnym programie usamodzielniania a także wprowadzają
regulacje stanowiące o dokonywaniu oceny końcowej procesu usamodzielniania. Nie
określono jednak ramowego wzoru indywidualnego programu usamodzielnienia i zakresu
ewentualnej dokumentacji niezbędnej do opracowania takiego programu.
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Szczegółowe warunki dotyczące udzielenia pomocy na kontunuowanie nauki, jej wysokość,
obowiązki osoby usamodzielnianej uprawnionej do tej pomocy oraz sytuacje w jakich
pomoc taka nie przysługuje lub można ją zawiesić, określają art. 146, art. 147, art. 148 ustawy.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami ustawy w art. 146 uchylony został ust. 6, w związku z czym
zrezygnowano z obowiązku przedkładania, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, zaświadczenia
stwierdzającego kontynuowanie nauki przez osobę usamodzielnianą otrzymującą pomoc pieniężną
na ten cel. Zmiana przepisu w tym zakresie podyktowana została panującą tendencją zmierzającą
do odformalizowania i uproszczenia postępowania administracyjnego.
Szczegółowe warunki dotyczące udzielenia pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie
w tym jej wysokość określone zostały w art. 149 i art. 150 ustawy (pomoc na zagospodarowanie
może być przyznana także w formie rzeczowej).
Należy mieć na uwadze, iż 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 pomoc na usamodzielnienie
może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki (art. 149
ust. 3 ustawy).
Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem
wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub też pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 240 ust. 3,
który stanowi, że osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa
do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają
warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotyczy to także
sytuacji, gdy uchylono decyzję w sprawie przyznania w/w pomocy po dniu 1 stycznia 2012 r.).
W myśl art.180 ustawy o pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy m.in.
 opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia (pkt 3);
 finansowanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (pkt 13b);
 sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (pkt 14) ustawy.
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego
centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W indywidualnych
sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu, decyzje wydaje starosta,
upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub inni pracownicy
powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnieni na wniosek kierownika (art.182 ustawy,
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a także art. 38 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym73). Od decyzji służy
odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Zgodnie z art. 17 pkt 1 kpa organami
wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia
odwoławcze.
Zgodnie z art. 197 ust 1 ustawy o pieczy zastępczej jednostki samorządu terytorialnego mogą
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji
nie mogła przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania (zgodnie z nowym
uregulowaniem zapis dotyczący wysokości dotacji został uchylony).
Do postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu zadań wykonywanych przez PCPR
wynikających z przepisów o udzielenie i przyznanie pomocy osobom usamodzielnianym (w tym
wydawania decyzji dotyczących przyznania, odmowy, zmiany lub uchylenia pomocy dla osoby
usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, oraz na zagospodarowanie)
stosuje się – poza przepisami ustawy o wspieraniu rodziny – ustawę z dnia 14 czerwca 1960 kodeks
postępowania administracyjnego74. W szczególności należy mieć na uwadze, iż organy administracji
publicznej w toku postępowania podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy (art. 7 kpa), a także są obowiązane
do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania
oraz czuwają nad tym, aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym
celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (art. 9 kpa). Decyzje wydawane w toku
postępowania powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 107 kpa.
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73 Dz. U. z 2013 r. poz.595, ze zm.
74 Dz. U z 2013 r. poz.267 ze zm.
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Dobre praktyki w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
W Stanach Zjednoczonych w 1999 r. został utworzony federalny Program Samodzielności Pieczy
Zastępczej Johna H. Chafee (John H.Chafee Foster Care Independence Program)75. Program
zapewnia dofinansowanie wsparcia dla obecnych i byłych usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej. Dofinansowanie mogą otrzymać te Stany, które przedstawią plan działań
mających wspierać młodzież z pieczy zastępczej w udanym wejściu w dorosłość. Programem
objęte są, m.in. działania w zakresie edukacji, zatrudnienia, zarządzania finansami, mieszkania,
wsparcia emocjonalnego, utrzymania kontaktu z dorosłymi opiekunami. Rocznie na realizację
programu przeznaczane jest 140 mln USD. W 2002 r. program ten został rozszerzony o Program
Bonu Edukacyjnego i Szkoleniowego (Educational and Training Vouchers Program), który umożliwia
otrzymanie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej otrzymanie dofinansowania
na kontynuację nauki w wysokości do 5 tys.USD rocznie. Rocznie na realizację programu
przeznaczane jest 60 mln USD.
Dane na temat usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej są gromadzone
w krajowej bazie danych przez Biuro ds. Dzieci w Urzędzie ds. Dzieci i Rodzin76. Celem utworzenia
bazy jest uzyskanie większej wiedzy na temat działań w zakresie wspierania usamodzielniających
się wychowanków oraz ich efektów. Poza podstawowymi danymi osobowymi, w bazie zawarte
są również informacje na temat efektów procesu usamodzielnienia, jak uzyskane wykształcenie,
zatrudnienie, utrzymanie kontaktu z dorosłym opiekunem, doświadczenie bezdomności,
zachowania wysokiego ryzyka (uzależnienia, zatrzymania, nieplanowane ciąże) oraz dostęp
do opieki zdrowotnej. Dane gromadzone są od 2010 r. i są wykorzystywane do sporządzania
rocznych raportów, w których przedstawiane są rezultaty procesów usamodzielnienia.
Z raportu za 2013 r. wynika, że:
– około dwie trzecie (68%) usamodzielniającej się młodzieży skorzystało z przynajmniej jednej
formy wsparcia przygotowującej do samodzielnego mieszkania (np. nauka zarządzanie budżetem,
utrzymania mieszkania, samodzielne mieszkanie ze wsparciem osoby dorosłej, ocena potrzeb
wychowanka z punktu widzenia możliwości samodzielnego zamieszkania);
– ponad połowa (56%) skorzystała z przynajmniej jednej edukacyjnej formy wsparcia (w studiach
lub szkołach pomaturalnych);
– prawie połowa (45%) skorzystała ze szkoleń przygotowujących do kariery zawodowej;
– ponad połowa (58%) z usamodzielnianych młodych osób skorzystała z trzech lub więcej form
wsparcPrzykłady dobrych praktyk w działaniach na rzecz wsparcia procesu usamodzielnienia
wychowanków pieczy zastępczej77:

75 Źródło: Children’s Bureau, Office of the Administration for Childrens and Families. Stany Zjednoczone U.S. Department

of Health and Human Services http://www.acf.hhs.gov
W
2013 r. w pieczy zastępczej w Stanach Zjednoczonych pozostawało ponad 400 tys. dzieci, w tym prawie 20 tysięcy
76
w wieku 18–20 lat.
77 Opracowane na podstawie: Fundacja Robinson Crusoe (http://www.fundacjarobinson.org.pl/) oraz „State Policies to Help
Youth Transition Out of Foster Care” National Governers Association, Center for Best Practices, Stany Zjednoczone (Centrum
Najlepszych Praktyk, Narodowe Stowarzyszenie Gubernatorów) (http://www.nga.org/).
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 Wydłużanie okresu pieczy zastępczej powyżej 18. roku życia. Badania amerykańskie wskazują,
że umożliwienie pełnoletnim wychowankom pozostania w pieczy zastępczej chociażby
na kolejny rok, podnosi ich szanse na zdobycie wykształcenia, stabilnego miejsca zamieszkania
oraz niewchodzenie w konflikt z prawem. Rozwiązania w tym zakresie obejmują, przykładowo,
zapewnienie wychowankom możliwości pozostania przez pewien okres czasu w pieczy zastępczej
powyżej 18. r. z. bez żadnych warunków, tj. nawet jeśli się nie uczą, oraz możliwości powrotu
usamodzielnianego wychowanka, który doświadcza trudności w samodzielnym życiu, do placówki
opiekuńczej lub rodziny, którą opuścił. (Stany Zjednoczone).
 Programy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, zapewniające
im odpowiednio wczesne i wszechstronne przygotowanie do samodzielnego życia oraz pomoc
w przezwyciężaniu codziennych trudności w jego początkowym okresie. (Np. program
Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe, obejmujący tworzenie lokalnych grup
usamodzielnienia dla młodzieży w wieku 16–24 lata, z udziałem przeszkolonej kadry. W ramach
zajęć prowadzone są warsztaty i gry symulacyjne dotyczące np. konstruktywnej komunikacji,
poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych,
przepisów związanych z usamodzielnieniem i gospodarowania pieniędzmi). Praca Wehikułu
– lokalnej grupy usamodzielnienia – zaczyna się od integracji i badania potrzeb. Konsultanci
prowadzący zajęcia sprawdzają (za pomocą ankiet, dyskusji, testów czy narzędzi z zakresu
coachingu), jakie zagadnienia są najważniejsze dla usamodzielniających się i jaki jest ich aktualny
stan wiedzy, umiejętności i samooceny. Dopiero na tej podstawie konsultanci tworzą program
zajęć. Dodatkowo dla osób, które tego szczególnie potrzebują (albo wyrażą taką chęć), istnieje
możliwość indywidualnego doradztwa w różnych obszarach usamodzielnienia.
 Promowanie nawiązania stabilnych i stałych więzów z zaprzyjaźnionymi dorosłymi. Więzy
społeczne odgrywają ważną rolę w przejściu do dorosłości i samodzielnego życia, ponieważ
zapewniają poczucie normalności i bezpieczeństwa. Działania w tym zakresie mogą obejmować np.:
zapewnienie wychowankowi trwałej sieci powiązań z pięcioma zaprzyjaźnionymi osobami
dorosłymi; specjalne szkolenia dla pracowników pomocy społecznej w zakresie wspierania
wychowanków w nawiązywaniu trwałych więzów z osobami dorosłymi; szkolenia dla
wychowanków i ich opiekunów w zakresie nawiązywania i utrzymywania wzajemnych relacji;
pomoc w nawiązaniu więzów z rówieśnikami lub innymi członkami lokalnej wspólnoty
(Stany Zjednoczone) lub przydzielenie usamodzielniającemu się wychowankowi asystenta
usamodzielnienia – osoby, która udziela indywidualnej pomocy w rozwiązywaniu problemów
związanych z samodzielnym funkcjonowaniem, jak: znalezienie i wyremontowanie mieszkania,
znalezienie i utrzymanie bądź zmiana pracy, pozyskanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
załatwienie korepetycji, radzenie sobie z formalnościami w urzędzie (Fundacja Robinson Crusoe).

58

 Pomoc w zdobywaniu podstawowych umiejętności życiowych, niezbędnych do radzenia sobie
w dorosłym życiu, poprzez zapewnienie szkoleń i warsztatów dla młodzieży, począwszy już
od 13 roku życia, np. w zakresie zakładania gospodarstwa domowego (znalezienie i wynajem
mieszkania, uruchomienie mediów), prowadzenia gospodarstwa (np. potrzeby żywieniowe,
robienie zakupów, przygotowanie posiłków, pranie, płacenie rachunków), gospodarowanie
pieniędzmi, wzmacniania odpowiedzialności osobistej, rozwiązywania problemów, wyznaczania
celów (Stany Zjednoczone) oraz prowadzenie gier edukacyjnych (Fundacja Robinson Crusoe).
Jednym z elementów programu przygotowania do usamodzielnienia Fundacji Robinson
Crusoe są tzw. zajęcia MUC (Moje Umiejętności Codzienne) – w trakcie zajęć młodzież wspólnie

zał ą cznik nr 2
z konsultantami gotuje, sprząta, prasuje czy robi zakupy. Każde takie zajęcia poprzedzane
są rozmową na temat tego, jak wykonywać daną czynność, przy czym teoria jest zawsze
uzupełniana praktyką. W ten sposób, w bezpiecznych warunkach, w grupie, w której ma się
prawo do błędu, młodzi ludzie eksperymentują i poznają tajniki codziennego zajmowania się
gospodarstwem domowym.
 Wspieranie wychowanków w zdobywaniu wykształcenia. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia
ma kluczowe znaczenie dla trwałości usamodzielnienia, szczególnie, że młodzi ludzie opuszczający
pieczę zastępczą mają na ogół niższy poziom aspiracji niż ich rówieśnicy. Działania w tym zakresie
mogą obejmować: minimalizowanie liczby przeniesień ze szkoły do szkoły, pomoc w znalezieniu
szkoły, przydzielanie wychowankom mentorów (wolontariuszy – starszych uczniów/studentów)
pomagających im w funkcjonowaniu w szkole lub na uczelni, współpraca z administracją szkoły
w celu śledzenia postępów wychowanka, stypendia na zakup pomocy naukowych, pomoc
doradcy zawodowego (Stany Zjednoczone); Poprzedzenie wsparcia w zdobywaniu wykształcenia
diagnostyką, np. poprzez testy oraz dyskusję na temat pomysłów na drogę zawodową;
dobre rozpoznanie potrzeb i preferencji uzupełniane jest doradztwem zarówno w wersji
biernej (najważniejsze informacje na temat edukacji i pracy zamieszczone w przewodnikach
usamodzielnienia i na portalu www.samodzielni.pl), jak i interaktywnej (na portalu młodzież
ma możliwość zadania pytań ekspertom ds. samodzielności) (Fundacja Robinson Crusoe).
 Dostępność stałego i bezpiecznego miejsca zamieszkania. Z badań amerykańskich wynika,
że w Stanach od 12 do 36% usamodzielnionych wychowanków przynajmniej raz, w pierwszych
latach po usamodzielnieniu, doświadczyło bezdomności. Działania w tym zakresie mogą
obejmować: wprowadzenie zakazu wyłączania z pieczy zastępczej wychowanków, którym
nie można zapewnić bezpiecznego i stałego miejsca zamieszkania; współpracę z władzami
lokalnymi; dofinansowanie dla właścicieli mieszkań wynajmujących mieszkania usamodzielnionym
wychowankom; dofinansowanie wpłaty na pierwszy czynsz i kaucję; tworzenie programów
przygotowania do samodzielnego zamieszkania, poprzez kilkustopniowy system mieszkań
chronionych, o różnym stopniu zapewnionego wsparcia i nadzoru (Stany Zjednoczone);
Umocowywanie mieszkań chronionych w kompleksowym systemie wspierania usamodzielnienia,
z uwzględnieniem przejrzystych i merytorycznych procedur rekrutacji, dofinansowywania
mieszkań (by koszt był racjonalny z punktu widzenia środków, którymi dysponuje wychowanek)
oraz realne i regularne wsparcie ze strony opiekuna mieszkania chronionego, który będzie dbał
o edukacyjny i rozwojowy charakter pobytu w nim (opracowana księga standardów mieszkań
chronionych – Fundacja Robinson Crusoe, we współpracy z wybranymi warszawskimi placówkami).
 Pomoc w zdobyciu zatrudnienia, np. poprzez zapewnienie udziału w kursach zawodowych,
partnerstwo z jednostkami sektora publicznego i prywatnymi przedsiębiorcami na rzecz
odpowiedniego przygotowania zawodowego wychowanków (Stany Zjednoczone). Organizacja
staży zawodowych, umożliwiających młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku
pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku orazi zwiększenie kompetencji na rynku
pracy (np. program Bezpieczny Staż Fundacji Robinson Crusoe). Inicjowanie przedsiębiorstw
społecznych dla wychowanków np. projekt Food for Good Fundacji Robinson Crusoe, w celu
stworzenia dla młodzieży defaworyzowanej przestrzeni do pierwszego kontaktu z pracą w zespole
w bezpiecznych warunkach. Projekt zakłada pracę weekendową, w stałym zespole znających się
ludzi, pod opieką mentorów dbających o dobrą komunikację, podział zadań i atmosferę w pracy.
Dodatkowo osoby o największych ambicjach i potencjale mogą sprawdzić się w rolach liderskich
i podejmować się zadań z obszaru zarządzania zespołem (także pod okiem mentora).
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 Angażowanie wychowanków w działania społeczne, np. na rzecz społeczności lokalnej (program
Kontrakt Fundacji Robinson Crusoe). Program stworzono opierając się na dwóch założeniach:
(1) Pomóż innym a my pomożemy tobie. Wychowanek najpierw działa jako wolontariusz w wybranej
przez siebie instytucji (np. dom spokojnej starości, schronisko dla zwierząt, ośrodek dla uchodźców),
dzięki czemu sam, nierzadko ze zdziwieniem, odkrywa swoją sprawczość i potencjał do pomocy
(tym razem to on/a pomaga, a nie jest tym/tą potrzebującym/ą pomocy). Po realizacji wolontariatu
organizator (2) daje wędkę, a nie rybę – czyli finansuje dla takiej osoby rzecz lub kurs, które pomogą
jej w dorosłym życiu. Warunek jest taki, że musi bo być coś rozwojowego i przydatnego, więc
np. kurs językowy, prawa jazdy, narzędzia fryzjerskie, laptop, programy komputerowe itp. W ten
sposób wychowanek jednocześnie uczy się wytrwałości i wywiązywania z zobowiązań, angażuje
w działania pomocowe, jak i dba o swój osobisty rozwój. Innym sposobem może być włączenie
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do udziału w tworzeniu programów do nich
adresowanych, np. poprzez zbieranie opinii wychowanków na temat ich problemów, potrzeb
oraz najlepszych sposobów udzielania pomocy, przeprowadzanie badań opinii wychowanków,
organizacja seminariów z udziałem usamodzielnianych wychowanków i ich opiekunów, tworzenie
grup wychowanków z zadaniem opracowania propozycji ulepszeń w procesach usamodzielnienia.
(Np. w Kalifornii utworzono Biuro Rzecznika Pieczy Zastępczej, w którym ponad połowę personelu
stanowią usamodzielnieni wychowankowie). (Stany Zjednoczone).
 Przygotowanie pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej i wychowawców
z domów dziecka do pracy z usamodzielniającymi się wychowankami: cykl szkoleń w zakresie
teorii i praktyki usamodzielnienia, w celu budowania spójności w myśleniu o efektywnym
i konstruktywnym wspieraniu samodzielności wychowanków pieczy. Rezultatami szkoleń
są poznanie metod pracy z wychowankami, ćwiczenie trudnych sytuacji, wzrost wiedzy
o mechanizmach dorastania, poznanie narzędzia superwizji grupowej, a także sformułowanie
spójnych rekomendacji odnośnie kształtu Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. (Fundacja
Robinson Crusoe).
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zał ą cznik nr 3
Wykaz jednostek objętych kontrolą

Departament Pracy,
Spraw Społecznych
i Rodziny

−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
−− Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
−− Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Delegatura NIK
w Białymstoku

−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Delegatura NIK
w Bydgoszczy

−− Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
−− Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Włocławku
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Delegatura NIK
w Katowicach

−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Delegatura NIK
w Kielcach

−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
−− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Delegatura NIK
w Szczecinie

−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Gdańskim
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Delegatura NIK
we Wrocławiu

−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich
−− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
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zał ą cznik nr 4
Wykaz aktów prawnych
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1456, ze zm.).
3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. Nr 182, ze zm.).
4) Ustawa z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.).
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.
poz. 267, ze zm.).
6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.
poz.267 ze zm.).
7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 6, poz.45 ze zm.). Utraciło moc 7 września 2012 r.
8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U. z 2012 r., poz. 954).
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127,
poz. 1055). Zostało zmienione przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz.U. Nr z 2012, poz. 823).
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zał ą cznik nr 5
Wykaz organów, którym przekazano informację
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Rzecznik Praw Obywatelskich
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP
8. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP
12. Szef Kancelarii Prezydenta RP
13. Szef Kancelarii Sejmu RP
14. Szef Kancelarii Senatu RP
15. Szef Kancelarii Prezesa Ministrów
16. Minister Pracy i Polityki Społecznej
17. Minister Finansów
18. Starostowie powiatowi i prezydenci miast na prawach powiatu (w wersji elektronicznej)
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