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Wprowadzenie
Liczba wychowanków powyżej 18. roku 
życia opuszczających pieczę zastępczą wy-
nosi około 6 tys. rocznie. Osoba, która z po-
wodu sieroctwa lub niewłaściwej opieki 
rodzicielskiej została umieszczona przez 
sąd rodzinny w pieczy zastępczej i w niej 
osiągnęła pełnoletność, może po opusz-
czeniu dotychczasowego miejsca pobytu 
otrzymać wsparcie, które ma jej pomóc 
w usamodzielnieniu się. Podstawę prawną 
udzielania wsparcia wychowankom rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
lub regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych stanowi – poczynając od 

1 stycznia 2012 r. – ustawa z 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej1. 

Usamodzielnienie wychowanków pieczy 
zastępczej to nie tylko problem wsparcia 
finansowego. Badania dowodzą, że nawet 
najbardziej dojrzała młodzież na rok przed 
opuszczeniem placówki przejawia niechęć 
do jakichkolwiek zmian w swoim życiu, 
obserwuje się także wysoki poziom lęku 
i agresji. Dzieje się tak dlatego, że wycho-
wanie w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej najczęściej polega na kompensowaniu 
braku własnej rodziny przez wszechstronną 
pomoc i organizowanie każdego dnia poby-
tu. Prowadzi to do utraty samodzielności, 
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zujące od 1 stycznia 2012 r. zasady wsparcia dla osób usamodzielniających się są  
nieskuteczne i dalekie od ich potrzeb i oczekiwań.
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1 J.t. DzU.2013.135 ze zm.; zwana dalej: „ustawą o pieczy zastępczej” lub „upz”.
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bierności i przyjęcia postawy roszczenio-
wej – wychowanek nabiera przekonania, 
że jako pokrzywdzony przez los wymaga 
specjalnego traktowania. 

Należy zauważyć niepokojące zjawisko 
stałego wzrostu liczby dzieci w pieczy za-
stępczej (na podstawie danych GUS2), co 
oznacza, że zakres zadań związanych z ich 
usamodzielnianiem nie będzie się zmniej-
szał. Od kilkunastu lat systematycznie 
spada w Polsce liczba dzieci do 18. roku 
życia – z 8446 tys. w 2005 r. do 7432 tys. 
w 2013 r., to jest o 12%. Jednocześnie liczba 
dzieci pozostających w pieczy zastępczej 
w tym okresie wzrosła z 69 857 w 2005 r. 
do 74 413 w 2013 r., to jest o 6,5%, co wska-
zuje – mimo zmniejszenia się populacji 
dzieci – na słabe wspieranie rodzin z pro-
blemami opiekuńczo-wychowawczymi 
w środowisku lokalnym3. 

NIK skontrolowała 25 powiato-
wych centrów pomocy rodzinie i miej-
skich ośrodków pomocy społecznej4. 
Ponadto przeprowadzono anonimowe  
badanie ankietowe wśród opiekunów usa-
modzielnienia i pełnoletnich wychowan-
ków pieczy zastępczej, którzy skorzystali 
z pomocy na usamodzielnienie. Badaniami 
objęto 1079 wychowanków usamodzielnio-
nych w latach 2010–2011 oraz 808 usamo-
dzielnionych w latach 2012–2013 zgodnie 
z przepisami ustawy o pieczy zastępczej. 

Z ustaleń kontroli w wynika, że obo-
wiązujące od 1 stycznia 2012 r. zasady 
wsparcia dla osób usamodzielniających 
się są nieskuteczne i dalekie od ich po-
trzeb i oczekiwań. Znaczna część wycho-
wanków pieczy zastępczej nie staje się sa-
modzielna, lecz po prostu z jednej formy  
pomocy przechodzi na inną: korzysta z po-
mocy społecznej i zasiłków dla bezrobot-
nych. Spośród próby blisko tysiąca wycho-
wanków, którzy podjęli usamodzielnienie, 
23% korzystało ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, 31% zarejestrowało się w powia-
towych urzędach pracy jako bezrobotni, 
14% przerwało proces usamodzielnienia, 
a kolejne 14% wróciło do patologicznego 
środowiska, z którego wcześniej trafiło do 
pieczy zastępczej.

Warunki usamodzielniania
Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełno-
letności rodzinę zastępczą, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowaw-
czą lub regionalną placówkę opiekuńczo-te-
rapeutyczną przysługuje pomoc na usamo-
dzielnienie. Pomoc ta może być pieniężna 
(przyznanie świadczenia na kontynuowa-
nie nauki, usamodzielnienie, zagospoda-
rowanie) lub niepieniężna (pomoc w uzy-
skaniu odpowiednich warunków miesz-
kaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia, 
pomoc na zagospodarowanie w formie 

2 W przypadku rodzinnej pieczy zastępczej przedmiotem badania GUS jest liczba dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (RDD) według stanu na 31 grudnia. Sprawozdania 
sporządzane są zbiorczo dla poszczególnych typów rodzin zastępczych i RDD przez powiatowe centra  
pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej.

3 Na podstawie danych GUS: Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r. oraz Mały rocznik 
statystyczny 2014.

4 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej, NIK, nr ewid. 189/2014/P/14/45/KPS, grudzień 2014 r.
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rzeczowej). Ustawa o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej daje peł-
noletniemu wychowankowi możliwość 
przebywania w dotychczasowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie 
zastępczej – za zgodą rodziny zastępczej, 
osoby prowadzącej rodzinny dom dziec-
ka albo dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej – nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25. roku życia, pod warun-
kiem, że wychowanek się uczy.

W latach 2012–2013 powiaty przy-
znały 179 592 świadczeń pienięż-
nych na kontynuowanie nauki na łącz-
ną kwotę 182 389,1 tys. zł, 4161 świad-
czeń na usamodzielnianie na łączną 
kwotę 38 038,6 tys. zł oraz 3338 świad-
czeń na zagospodarowanie na łączną 
kwotę 20 227,9 tys. zł. Wychowankowi 
opuszczającemu dom dziecka czy rodzinę  
zastępczą przysługują świadczenia: jedno-
razowe – na zagospodarowanie w wysoko-
ści około 1500 zł i na usamodzielnienie od 
1650 zł do 6600 zł (w zależności od okre-
su przebywania w pieczy zastępczej) oraz 
miesięczne – 500 zł – na kontynuowanie 
nauki. W praktyce oznacza to, że młodemu 
człowiekowi, który chce się uczyć i jesz-
cze nie podejmuje pracy, comiesięczne 
świadczenie w wysokości 500 zł musi wy-
starczyć na wszystko: na opłacenie miesz-
kania, jedzenia i nauki. Są to minimalne 

kwoty określone w ustawie o pieczy za-
stępczej. We wszystkich objętych kontrolą 
jednostkach wskazywano, że środki te są 
niewystarczające. Samorządy powiatowe 
nie były jednak skłonne do ich podwyższa-
nia przez przeznaczenie na ten cel dodat-
kowych środków własnych, mimo że taka 
możliwość wynika z art. 153 upz. Tylko 
w jednym przypadku wypłacano świad-
czenia w wysokości wyższej niż minimal-
na, określona przepisami ustawy o pieczy 
zastępczej. 

Trzeba zaznaczyć, że w okresie obję-
tym kontrolą regulacje prawne dotyczące 
procesów usamodzielnienia pełnoletnich  
wychowanków pieczy zastępczej były nie-
jednolite. Większość wychowanków będą-
cych w trakcie usamodzielnienia stanowi-
ły osoby, które opuściły pieczę zastępczą 
w poprzednich latach i korzystają ze świad-
czeń na podstawie art. 240 ust. 1 upz5. 
Osoby usamodzielniające się po 1 stycz-
nia 2012 r. zostały objęte nowymi rozwią-
zaniami, określonymi w ustawie o pieczy 
zastępczej. Przepisy tej ustawy nie objęły 
wychowanków placówek wymienionych 
w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej6. Stan ten prowadzi do nierówne-
go traktowania poszczególnych grup wy-
chowanków. Wysokość pomocy pieniężnej 
na usamodzielnienie została zróżnicowa-
na w zależności od momentu rozpoczęcia 

5 Stosownie do art. 240 ust. 1 upz, 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 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

6 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.
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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 okre-
su przebywania w pieczy uprawniającego 
do otrzymania świadczeń. Na przykład, 
wychowanek zakładu poprawczego, usa-
modzielniany na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej, po roku przebywania 
w zakładzie nabywa prawa do świadczeń 
na kontynuowanie nauki, natomiast wy-
chowanek rodziny zastępczej spokrewnio-
nej, usamodzielniany na podstawie usta-
wy o pieczy zastępczej – dopiero po trzech 
latach7 przebywania w pieczy zastępczej. 
W przypadku pomocy na zagospodarowa-
nie pomoc dla osoby opuszczającej rodzinę  
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placów-
kę opiekuńczo-wychowawczą lub regio-
nalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną 
wynosi nie mniej niż 1500 zł, podczas gdy 
dla wychowanków opuszczających schro-
niska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowaw-
cze, specjalne ośrodki wychowawcze  
oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii8, 
a także wychowanków, którzy rozpoczę-
li proces usamodzielnienia przed 1 stycz-
nia 2012 r. pomoc ta wynosi nie więcej 
niż 4941 zł.

Nowe rozwiązania zmieniły finansowe 
warunki usamodzielniania części wycho-
wanków, szczególnie z rodzin zastępczych 

spokrewnionych, co doprowadziło do spad-
ku liczby tych, którzy decydują się usa-
modzielniać na warunkach określonych 
w ustawie o pieczy zastępczej. Zgodnie 
z art. 37 ust. 1 upc, 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 upc9, to zgodnie z tym przepisem 
może – za zgodą rodziny zastępczej, osoby 
prowadzącej rodzinny dom dziecka albo dy-
rektora placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej – pozostać w niej do ukończenia 25. 
roku życia. Pozostawanie w pieczy zastęp-
czej zapewnia obecnie wychowankom lep-
sze warunki finansowe, niż w przypadku 
jej opuszczenia. Osoba opuszczająca pieczę 
w większości wypadków otrzymuje świad-
czenie na kontynuowanie nauki w wyso-
kości 500 zł, które musi wystarczyć na 
pokrycie wszystkich kosztów związanych 
z utrzymaniem, co może być trudne w sy-
tuacji braku innych dochodów. Ponadto mi-
nimalny okres pobytu w rodzinie zastęp-
czej spokrewnionej, uprawniający osobę 
usamodzielniającą się do świadczeń finan-
sowych wynosi trzy lata10, zatem wycho-
wankowie, którzy przebywali przez okres 
krótszy niż trzy lata przed osiągnięciem 
pełnoletności, pozostają w tych rodzinach. 
Zastępcze rodziny spokrewnione pełnolet-
nich wychowanków otrzymują miesięczne 

7 Art. 141 ust. 1 pkt 1 upz.
8 § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3.08.2012 r. w sprawie udzielania pomocy 

na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (DzU.2012.954).
9 Uczy się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, u pracodawcy w celu przyuczenia zawo-

dowego.
10 Art. 141 ust. 1 pkt 1 upz.
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świadczenie w wysokości 660 zł, a rodziny 
niespokrewnione – 1000 zł11. Dlatego 
we wszystkich jednostkach objętych kon-
trolą, po wejściu w życie ustawy o pieczy 
zastępczej nastąpił znaczny wzrost liczby 
pełnoletnich wychowanków pozostają-
cych w rodzinach zastępczych12. 

Brak miejsca do zamieszkania, brak 
pracy oraz wyższe świadczenia finan-
sowe w przypadku pozostawania w pie-
czy zastępczej powodują, że pełnoletni 
wychowankowie zostają w dotychczaso-
wym miejscu pobytu. Liczba osób pełno-
letnich pozostających w pieczy zastępczej 
w Polsce zwiększyła się z 8499 w 2012 r. 
do 9568 w 2013 r., to jest o 12,6%. Osoby 
z tej grupy stanowiły w tych latach 10,7% 
i 12,2% ogólnej liczby wychowanków pie-
czy zastępczej. Zjawisko dłuższego po-
zostawania pełnoletnich wychowanków 
w pieczy można oceniać z dwóch perspek-
tyw. Z jednej strony, sytuacja, w której 
w rodzinach zastępczych i placówkach bę-
dzie przebywała znaczna liczba pełnolet-
nich młodych ludzi, przy obecnym braku 
miejsc w pieczy zastępczej oraz braku kan-
dydatów na rodziców zastępczych, pro-
wadzi do zmniejszenia liczby dostępnych 
miejsc w pieczy. Z drugiej strony, wycho-
wankowie pozostający w pieczy zastęp-
czej mają możliwość kontynuowania nauki 
i zdobycia kwalifikacji, bez obawy o miesz-
kanie i utrzymanie. Z badań wynika, że 
umożliwienie pozostania w pieczy zastęp-
czej po osiągnięciu pełnoletności jest ko-
rzystne z punktu widzenia ich dalszego 

rozwoju. Nawet dodatkowy rok pobytu 
w pieczy zastępczej podnosi młodym lu-
dziom szanse na zdobycie wykształcenia, 
bezpiecznego miejsca zamieszkania oraz 
zadbania o zdrowie13.

Opiekun usamodzielnienia
Opiekunem usamodzielnienia może być, 
po wyrażeniu zgody, osoba tworząca rodzi-
nę zastępczą, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka, koordynator rodzinnej pie-
czy zastępczej, pracownik socjalny powia-
towego centrum pomocy rodzinie, osoba 
będąca w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej albo regionalnej placówce opie-
kuńczo-terapeutycznej wychowawcą  
lub psychologiem, albo inna osoba wska-
zana przez wychowanka. 

Rola opiekuna w procesie usamodzielnie-
nia jest bardzo ważna, ponieważ w obec-
nym systemie jest to jedyna osoba, która 
– poza pomocą w wypełnieniu obowiąz-
ków związanych z usamodzielnianiem i sa-
modzielnym funkcjonowaniem – może 
młodemu człowiekowi, odczuwającemu 
naturalny w tej sytuacji lęk przed przy-
szłością, udzielić wsparcia emocjonalnego 
i społecznego. Wymaga to przede wszyst-
kim posiadania umiejętności nawiązania 
i utrzymania bliskiej więzi z wychowan-
kiem, który może doświadczać różnego ro-
dzaju problemów. Tymczasem, jak wyni-
ka z ustaleń kontroli, opiekunowie, nawet 
przy najlepszych chęciach, często sami nie 
mają ani kwalifikacji, ani realnych możli-
wości wspierania wychowanka. Najczęściej 

11 Art. 80 i 82 upz.
12 Art. 37 ust. 2 upz.
13 http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/0701YOUTH.PDF
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nie otrzymują też żadnego wsparcia w wy-
wiązywaniu się ze swojej roli, na przykład 
w postaci pomocy psychologa, doradcy za-
wodowego lub prawnika. 

Ustawa o pieczy zastępczej nie określa 
zadań opiekuna usamodzielnienia, jak to 
miało miejsce w przypadku ustawy o po-
mocy społecznej, a tylko odsyła do indy-
widualnego programu usamodzielnienia, 
w którym określa się zakres współdzia-
łania osoby usamodzielnianej z opieku-
nem. W ocenie pracowników powiato-
wych centrów pomocy rodzinie (PCPR), 
zakres współpracy często określany jest 
lakonicznie. Brak doprecyzowania wa-
runków, jakie musi spełniać kandydat 
na opiekuna powoduje, że część powia-
tów przy ich zatwierdzaniu kierowała się 
przepisami ustawy o pomocy społecznej 
i aktami wykonawczymi wydanymi do 
niej14, stanowiącymi, że opiekun usamo-
dzielnienia opiniuje wniosek o przyznanie 
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 
i pomoc rzeczową, dokonuje okresowej 
oceny realizacji indywidualnego progra-
mu usamodzielnienia (IPU), modyfikuje 
go wraz z wychowankiem, jeżeli jest taka 
konieczność oraz wspiera wychowanka 
w jego realizacji. Na problemy z wybo-
rem opiekuna usamodzielnienia wskazuje 
fakt, że w okresie objętym kontrolą dwu-
miesięczny termin na wskazanie opie-
kuna usamodzielnienia przed osiągnie-
ciem pełnoletności nie został dotrzyma-
ny przez 204 wychowanków spośród 808 
objętych kontrolą (25,2%). Opóźnienia 

wynosiły od kilku dni do kilkudziesię-
ciu miesięcy.

Z ustaleń kontroli wynika, że opieku-
nami usamodzielnienia nie zawsze były 
osoby mające wystarczające kwalifika-
cje i dające rękojmię należytego wyko-
nania związanych z tym obowiązków,  
będące wzorem do naśladowania i przykła-
dem skutecznego, samodzielnego rozwią-
zywania różnych problemów życiowych. 
Odsetek takich osób wynosił, w zależności 
od PCPR, od kilku do kilkudziesięciu pro-
cent. W rodzinach zastępczych spokrew-
nionych opiekunami zostają przeważnie 
osoby bliskie (np. dziadkowie lub rodzeń-
stwo), które często nie są w stanie, z uwagi 
na brak kompetencji, doświadczenia, po-
siadanej wiedzy lub wieku sprostać peł-
nieniu tej funkcji. Często, tuż przed usa-
modzielnieniem aktywnie interesowali się 
dzieckiem biologiczni rodzice (wcześniej 
pozbawieni praw rodzicielskich), którzy 
również byli wskazywani jako opiekuno-
wie. Wiązało się to z możliwością swo-
bodnego dysponowania świadczeniami, 
które przysługują usamodzielnianym  
wychowankom. W przypadku wychowan-
ków rodzinnych domów dziecka, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych lub 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych  
opiekunami zostawali najczęściej dotych-
czasowi wychowawcy, to jest osoby, które 
dobrze znały młodego człowieka, oriento-
wały się w przebiegu procesu usamodziel-
nienia oraz wykazywały umiejętności pe-
dagogiczne. Osoby te jednak w pełnym 

14 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23.12.2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodziel-
nienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.



100 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Mirosław Miłoń

wymiarze czasu pracy sprawowały opie-
kę nad dziećmi pozostającymi w placów-
ce i miały bardzo ograniczone możliwości 
kompletnej opieki nad usamodzielnianym 
wychowankiem. Dlatego też w większości 
wypadków po opuszczeniu przez wycho-
wanka placówki rola opiekunów ogranicza-
ła się do opiniowania wniosków o pomoc 
pieniężną na kontynuowanie przez niego 
nauki lub usamodzielnienie. Powodem ta-
kiej sytuacji są trudności w utrzymywa-
niu kontaktu z wychowankiem, co często, 
mimo wielu prób, nie udaje się. 

Indywidualny  
program usamodzielnienia
Pomoc na kontynuowanie nauki i na usa-
modzielnienie uzależniona jest od złożenia 
wniosku oraz posiadania zatwierdzonego  
przez kierownika PCPR indywidualnego 
programu usamodzielnienia, określające-
go w szczególności: zakres współdziała-
nia osoby usamodzielnianej z opiekunem 
oraz sposób uzyskania przez osobę usamo-
dzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych, pomocy w uzyskaniu od-
powiednich warunków mieszkaniowych 
oraz w podjęciu zatrudnienia. Program ten 
opracowywany jest przez osobę usamo-
dzielnianą wspólnie z opiekunem usamo-
dzielnienia lub koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej15 co najmniej na miesiąc 
przed osiągnięciem przez nią pełnoletno-
ści. W okresie objętym kontrolą proble-
my z dotrzymaniem wymaganego termi-
nu opracowania indywidualnego programu 

usamodzielnienia stwierdzono w przypad-
ku 109 spośród 808 usamodzielnianych 
wychowanków objętych kontrolą (13,4%), 
przy czym opóźnienia wynosiły od kilku 
dni do kilkudziesięciu miesięcy. Trzeba 
nadmienić, że przepisy ustawy o pieczy 
zastępczej nie określają terminu, w jakim 
kierownik powiatowego centrum pomocy 
rodzinie powinien zatwierdzić program. 
W kilku jednostkach stwierdzono, że okres 
ten wynosił nawet kilkanaście miesięcy.

W skontrolowanych jednostkach za-
twierdzone indywidualne programy usa-
modzielnienia pod względem formalnym 
zawierały wymagane informacje, o któ-
rych mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 upz, 
w tym zakres współdziałania osób usamo-
dzielnianych z opiekunami, sposób uzy-
skania wykształcenia lub kwalifikacji za-
wodowych, terminy realizacji poszcze-
gólnych działań, na przykład ukończenia 
szkoły czy uzyskania kwalifikacji zawo-
dowych. Jednak w większości wypadków 
programy nie uściślały działań w zakresie 
najtrudniejszych do realizacji form pomo-
cy, jakimi są wsparcie w uzyskaniu przez 
wychowanków odpowiednich warunków 
mieszkaniowych oraz zatrudnienia16. Nie 
wskazywano również, na jaką pomoc może 
liczyć usamodzielniający się wychowanek 
ze strony PCPR. Ze względu na brak wy-
mogów ustawowych, w programach nie 
określono również sposobu pomiaru oce-
niania zadań spoczywających na wycho-
wankach (wymóg dokonania oceny koń-
cowej wykonania programu wprowadzono 

15 Od 19.09.2014 r. wychowanek opracowuje IPU z opiekunem usamodzielnienia. 
16 Art. 140 ust. 1 pkt 2 upz.
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dopiero 19 września 2014 r.), a także za-
kresu współpracy opiekunów i centrów 
pomocy rodzinie. 

Poważnym problemem w opracowaniu 
indywidualnych programów usamodziel-
nienia było to, że inicjatywę przygotowania 
dokumentacji do usamodzielnienia usta-
wodawca pozostawił w rękach osób jesz-
cze niepełnoletnich, które często nie mają 
sprecyzowanych poglądów co do własnej 
przyszłości i nie są do końca świadome 
wagi tych działań. W rezultacie wiele in-
dywidualnych programów usamodzielnie-
nia miało charakter formalny, a ich opra-
cowanie wynikało wyłącznie z koniecz-
ności spełnienia wymogów ustawowych 
(posiadanie zatwierdzonego IPU jest wa-
runkiem koniecznym do uzyskania świad-
czeń). O ich formalnym charakterze może 
świadczyć to, że w zdecydowanej większo-
ści były to dokumenty sporządzane w ciągu 
jednego dnia, bez pogłębionej analizy fak-
tycznej sytuacji wychowanka. W konse-
kwencji miały miejsce liczne przypadki 
niewywiązania się wychowanków pie-
czy zastępczej z obowiązków zawartych 
w IPU, co może dowodzić, że programy te 
przygotowano bez faktycznego rozpozna-
nia potrzeb i możliwości wychowanków. 
Szczególnie często występują trudności 
w procesie kształcenia, jeśli kierunek nauki 
nie został wybrany zgodnie z możliwościa-
mi i predyspozycjami wychowanka. Jak 
wykazała kontrola, 209 spośród 808 wy-
chowanków (25,9%) nie realizowało IPU 
zgodnie z planem, to jest nie wywiązywa-
ło się z deklaracji w nich zawartych. Jest 
to jednak liczba niepełna z uwagi na to, że 
znaczna część zmian nie była zgłaszana do 
PCPR. Jak stanowi z art. 144 ustawy o pie-
czy zastępczej, osoby usamodzielniane 

są obowiązane niezwłocznie poinformo-
wać organ, który przyznał pomoc, o każ-
dej zmianie ich sytuacji osobistej, docho-
dowej i majątkowej, która ma wpływ na 
prawo do świadczeń. Prowadzi to do nie-
zgłaszania przez wychowanków informa-
cji o niezrealizowaniu programu usamo-
dzielnienia, gdyż skutkowałoby to wstrzy-
maniem wypłaty świadczeń. 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o pieczy zastępczej, pomoc na kon-
tynuowanie nauki i na usamodzielnienie 
jest przyznawana przez powiat właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania wy-
chowanka przed pierwszym umieszcze-
niem w pieczy zastępczej. Występowały 
więc sytuacje, że usamodzielniający się wy-
chowanek zamieszkiwał na terenie inne-
go powiatu, a świadczenie pieniężne wy-
płacał mu inny powiat. W takich wypad-
kach nie było bezpośredniego kontaktu 
pomiędzy wychowankiem a pracownika-
mi ośrodka odpowiedzialnego za wypła-
tę świadczeń pieniężnych, co w zasadzie 
wykluczało kontrolę przebiegu procesu 
usamodzielnienia. Niezależnie od powyż-
szego, w ustawie o pieczy zastępczej nie 
ma przepisów wskazujących kierownika 
PCPR, który powinien zatwierdzić pro-
gram usamodzielnienia – zatem nie jest 
jasne, czy powinien to być kierownik cen-
trum właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania wychowanka przed umiesz-
czeniem w pieczy zastępczej, czy właści-
wy ze względu na miejsce osiedlenia się 
osoby usamodzielnianej.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak 
w ustawie o pieczy zastępczej jednolite-
go wzoru indywidualnego programu usa-
modzielnienia, na podstawie którego pro-
ces ten powinien przebiegać. Wobec tego 
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powiatowe centra pomocy rodzinie same 
opracowały własne wzory, w których za-
warły informacje ważne z punktu widze-
nia danego ośrodka, w tym dokumentację 
niezbędną do objęcia osoby usamodzielnia-
nej pomocą, o której mowa w art. 140 upz. 
Informacje te jednak często okazywały się 
niewystarczające dla ośrodków działają-
cych na terenie innych powiatów, co po-
wodowało trudności we współpracy mię-
dzy różnymi ośrodkami w procesie usa-
modzielnienia wychowanka, który nie  
zamieszkuje na terenie powiatu odpowie-
dzialnego za wypłatę świadczeń pienięż-
nych. Często dzieci trafiają do rodzin za-
stępczych w odległych miejscowościach 
i nie wracają do miejsca pochodzenia, co 
powoduje, że kontakt z wychowankiem 
jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem 
ośrodka właściwego dla miejsca osiedlenia. 

Skuteczność pomocy 
na usamodzielnienie
Ustalenia kontroli wskazują, że znaczna 
część wychowanków nie była wystarczają-
co przygotowana emocjonalnie i społecznie 
do samodzielnego życia oraz nie otrzyma-
ła w okresie usamodzielniania wystarcza-
jącej pomocy. Ponadto wsparcie, na jakie 
mogą liczyć usamodzielniający się wycho-
wankowie jest dalece niewystarczające. 
Poza opiekunem usamodzielnienia wy-
chowankowie często nie tylko nie mają 
godnych zaufania bliskich osób, do któ-
rych mogłyby się zwracać z problemami, 
ale również nie mają możliwości uzyskania 
pomocy specjalistów. Dlatego też wycho-
wankowie po uzyskaniu świadczeń czę-
sto nie mieli motywacji do nauki, zmienia-
li szkoły, zrywali kontakt z pracownika-
mi PCPR i opiekunami usamodzielnienia. 

Uzyskanie świadczeń pieniężnych czę-
sto traktowane było przez nich jako cel, 
a nie środek w procesie usamodzielniania. 
Sytuacje takie stwierdzano praktycznie 
we wszystkich jednostkach i dotyczyły 
one od kilku do kilkunastu procent wy-
chowanków. 

Ogółem spośród 808 wychowanków ob-
jętych szczegółowymi badaniami kontrol-
nymi 116 (14,4%) zaprzestało realizacji 
IPU. W przypadku wychowanków rodzin 
zastępczych wpływ na to miało głównie 
przebywanie w zastępczym środowisku 
rodzinnym, które nie było dostatecznie 
dobrze przygotowane do wychowywania 
dziecka, a zaistniała sytuacja rodzinna, czę-
sto wywołana porażką wychowawczą ro-
dziców wobec własnych dzieci, zmusiła 
niejednokrotnie dziadków do przejęcia 
roli opiekunów. 

Wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych charakteryzował niski 
poziom motywacji do podwyższania kwa-
lifikacji zawodowych i większy stopień de-
moralizacji, a także niska samoocena, na co 
nakładała się często konieczność powrotu 
do dysfunkcjonalnego środowiska rodzin-
nego i przejmowanie złych wzorców ro-
dzinnych. Na niską skuteczność procesu 
usamodzielnienia wskazują zarówno duży 
odsetek wychowanków zmuszonych do  
korzystania z pomocy społecznej, jak i wy-
soki wskaźnik bezrobocia w tej grupie mło-
dych osób. Stwierdzono, że na 1079 wy-
chowanków pieczy zastępczej usamodziel-
nionych w latach 2010–2011, 249 z nich 
(tj. 23,1%) korzystało ze świadczeń po-
mocy społecznej. Jednocześnie spośród 
327 wychowanków, którzy proces usamo-
dzielnienia rozpoczęli w 2012 r. zgodnie 
z przepisami ustawy o pieczy zastępczej, 
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102 (tj. 31,2%) zarejestrowało się w powia-
towych urzędach pracy jako bezrobotni. 
Znaczna część wychowanków z powodu 
braku innych możliwości musi wrócić do 
środowiska, z którego wcześniej została za-
brana. Z badanej próby 808 wychowan-
ków 112 (tj. 13,9%) wróciło do środowi-
ska, z którego pochodzili.

Niewątpliwie skutecznym narzędziem 
jest świadczenie pieniężne na kontynuowa-
nie nauki, ponieważ motywuje do podno-
szenia wykształcenia i kwalifikacji zawo-
dowych, a tym samym zwiększa szansę na 
podjęcie pracy. Osoby usamodzielniane 
korzystały z tej formy pomocy najczęściej. 

Wychowankowie rodzin zastępczych 
znacznie częściej kontynuowali naukę, 
niż wychowankowie placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Może to wynikać ze 
znacznie większego dostępu do świadczeń, 
w stosunku do wychowanków z rodzin 
dysfunkcyjnych. Jeśli rodzic wychowan-
ka nie żyje, a wcześniej pracował, otrzy-
muje on z ZUS rentę rodzinną, w przy-
padku śmierci drugiego z rodziców rentę 
wraz z dodatkiem dla sierot, która najczę-
ściej wynosi od 600 zł do przeszło 1600 zł 
miesięcznie. Do tego otrzymuje pomoc na 
kontynuację nauki z PCPR i bardzo często 
świadczenia rodzinne (na siebie) z ośrod-
ka pomocy społecznej. Dzięki temu ma do 
dyspozycji kwotę od 1100 zł do przeszło 
2000 zł miesięcznie. Natomiast wychowa-
nek, którego rodzice żyją, ale się nim nie 
interesują, 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 jedno z dru-
gim. Dlatego tylko nieliczni wychowan-
kowie placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych podejmują studia wyższe.

Przyznanie pomocy na kontynuowanie 
nauki jest niezależne od dotychczasowych 
efektów kształcenia. Pomimo adnotacji 
umieszczanych w zaświadczeniach wyda-
wanych wychowankom przez szkoły, wska-
zujących na przykład rażąco niską frekwen-
cję, nie ma podstaw do uchylenia decyzji 
przyznającej świadczenie. Wstrzymanie 
wypłaty świadczenia następuje dopiero 
w momencie skreślenia z listy uczniów 
(słuchaczy), więc po ewentualnym wy-
kreśleniu z listy usamodzielniani zapisu-
ją się do następnej szkoły. 

Obecnie przepisy prawne dopuszcza-
ją możliwość trzykrotnej zmiany szkoły 
bez uzasadnionych przyczyn (art.147 pkt 2 
upz). W połowie objętych kontrolą PCPR 
zwracano uwagę, że prowadzi to do nad-
użyć polegających na pozornym kształce-
niu, mającym na celu jedynie uzyskanie 
świadczeń finansowych.

W sytuacji gdy wychowanek ma moż-
liwość samodzielnego zamieszkania, 
dużym wsparciem jest pomoc finanso-
wa na usamodzielnienie i na zagospo-
darowanie, dzięki której może zakupić  
podstawowe sprzęty gospodarstwa do-
mowego. Ustawa o pieczy zastępczej 
nie precyzuje wielu kwestii, jak to miało 
miejsce w przepisach wykonawczych do 
ustawy o pomocy społecznej17, czyli na 

17 W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 23.12.2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamo-
dzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.
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przykład nie wymienia składników pomocy  
na zagospodarowanie, celów, na jakie osoba 
usamodzielniana może przeznaczyć pomoc 
pieniężną na usamodzielnienie oraz czy  
i w jakiej formie powinna udokumentować 
zgodność wykorzystania pomocy z wnio-
skiem o jej przyznanie. Brakuje również 
wzoru dokumentacji, którą należy spo-
rządzić w momencie wystąpienia wycho-
wanka z wnioskiem o pomoc pieniężną 
(wcześniej był to druk wywiadu środo-
wiskowego). Jednocześnie ustawa nie re-
guluje kontroli wykorzystywania przyzna-
nych środków finansowych. Trudno jest 
zatem ocenić skuteczność pomocy na usa-
modzielnienie.

Ustawa o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej nie precyzuje, 
na czym ma polegać pomoc w udziele-
niu odpowiednich warunków mieszka-
niowych. Dlatego też wykonanie dys-
pozycji art. 140.1 pkt 2 ppkt a) ustawy 
(„udziela się pomocy w uzyskaniu odpo-
wiednich warunków mieszkaniowych”) 
stwarza trudności samorządom powiato-
wym, jako że powiat nie posiada takich 
możliwości, jakie ma gmina. 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego oso-
bie pozbawionej samodzielnej możliwości 
jego pozyskania jest zadaniem wydziałów 
mieszkalnictwa w urzędach gminy. Przy 
dużych deficytach lokali socjalnych i ko-
munalnych w gminach pracownicy PCPR 
rzadko mają wpływ na przyznanie loka-
lu osobie usamodzielnianej. Dlatego też 
wychowankowie pieczy zastępczej, któ-
rzy ubiegali się o lokale z zasobów gminy, 
mogli liczyć ze strony PCPR oraz placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej głównie na 
pismo popierające do gminy o udziele-
nie świadczeń na zagospodarowanie i na 

usamodzielnienie, z przeznaczeniem na 
remont i wyposażenie mieszkania (rów-
nież stancji), o przyznanie pokoju przy 
rodzinie, a także o zapewnienie miejsca 
w mieszkaniu chronionym. Skuteczność 
tych działań była jednak niska wobec bar-
dzo ograniczonej puli mieszkań komu-
nalnych. Okres oczekiwania na miesz-
kanie komunalne wynosił od kilku mie-
sięcy do kilku lub nawet kilkunastu lat. 
Ponadto często otrzymane mieszkania 
usytuowane były w domach zamieszki-
wanych przez rodziny dotknięte różne-
go rodzaju problemami (m.in. przemo-
cą w rodzinie).

Następstwem długiego czasu oczekiwa-
nia na mieszkania komunalne jest niejed-
nokrotnie powrót do pierwotnych środo-
wisk rodzinnych, co z reguły nie wpływa 
korzystnie na proces usamodzielnienia, 
ponieważ często jest to powrót do środo-
wisk z obszaru wykluczenia społecznego, 
do rodzin, dla których pieniądze na usa-
modzielnienie młodego człowieka bywa-
ją źródłem utrzymania. Środowiska te nie 
sprzyjają poprawnemu funkcjonowaniu 
wychowanków, ze względu na brak prawi-
dłowych wzorców. Prowadzi to w efekcie 
do „dziedziczenia” patologicznego trybu 
życia. Z badanej próby 808 wychowan-
ków 112 wróciło do środowiska, z które-
go pochodzili.

Największym problemem dla usamo-
dzielnianych wychowanków było uzy-
skanie pomocy w znalezieniu zatrudnie-
nia, w związku z wysoką stopą bezrobo-
cia w Polsce. 

Działania objętych kontrolą PCPR ogra-
niczały się do wsparcia osoby poszuku-
jącej pracy w kontaktach z powiatowym 
urzędem pracy, który może zaoferować 
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zatrudnienie subsydiowane – aktualnie 
najczęściej płatne staże, w ramach róż-
nych programów. 

Oferty pracodawców wpływające do 
urzędów pracy najczęściej jednak nie od-
powiadały oczekiwaniom wychowanków, 
nie były bowiem atrakcyjne ani ze względu 
na rodzaj proponowanego stanowiska, ani 
też wysokość wynagrodzenia. Oferowane 
zarobki były niskie, bez względu na cha-
rakter pracy czy proponowane stanowi-
sko. Często oferta pracy za najniższą do-
puszczalną prawem stawkę nie jest opła-
calna dla osoby bezrobotnej, gdyż jest nie-
wiele wyższa od dochodów uzyskiwanych 
z innych źródeł, głównie z pomocy spo-
łecznej lub pracy w szarej strefie. 

Nieatrakcyjność ofert pracy dla bezro-
botnych często wynika z korzystania przez 
nich ze świadczeń z pomocy społecznej. 
Podjęcie przez taką osobę pracy zarob-
kowej skutkuje wstrzymaniem wypłaty 
tych świadczeń. W objętych kontrolą jed-
nostkach spośród 327 wychowanków pie-
czy zastępczej, którzy proces usamodziel-
nienia rozpoczęli w 2012 r. na podstawie 
ustawy o pieczy zastępczej, 102 (tj. 45%) 
zarejestrowało się w powiatowych urzę-
dach pracy.

Podsumowanie
Obecny system usamodzielniania się 
wychowanków pieczy zastępczej, bę-
dący w znacznym stopniu konsekwen-
cją przyjętych rozwiązań prawnych, na-
suwa szereg krytycznych uwag i zastrze-
żeń. Skuteczności poszczególnych form 
wsparcia nie można osiągnąć wyłącznie 
przez zabezpieczenie warunków material-
nych. Nawet w przypadku zabezpiecze-
nia potrzeb bytowych, usamodzielnieniu 

towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia 
i osamotnienia. Dlatego potrzebne jest 
stworzenie całościowego systemu, w któ-
rym zabezpieczone byłoby również udzie-
lenie wsparcia emocjonalnego i społeczne-
go. Zaniedbania w tym zakresie nieuchron-
nie prowadzą do ponoszenia o wiele wyż-
szych kosztów społecznych w przyszłości.

Usprawnieniu systemu oraz osiągnięciu 
wskazanego celu mogą sprzyjać:
•	przeprowadzanie już na wstępnym 

etapie procesu usamodzielnienia wy-
chowanka całościowej oceny jego sy-
tuacji osobistej, rodzinnej, materialnej 
i predyspozycji oraz zapewnienie kon-
sultacji z psychologiem i (lub) doradcą  
zawodowym – jako podstawa do zapla-
nowania indywidualnego procesu usa-
modzielniania;

•	prowadzenie specjalnych kursów oraz 
treningów, jeszcze w okresie pobytu 
w pieczy zastępczej, przygotowujących 
młodych ludzi do samodzielności;

•	odpowiednie wsparcie psychologiczne 
i społeczne wychowanków, na przykład 
przez tworzenie grup wsparcia;

•	określenie zadań opiekuna usamodziel-
nienia oraz stworzenie warunków dla 
skutecznego pełnienia tej funkcji.
Przeanalizowania wymaga również, czy 

zasadne jest rozróżnianie okresu przeby-
wania w pieczy rodzinnej i instytucjonal-
nej, który ma wpływ na przyznanie świad-
czeń dla usamodzielnianych wychowan-
ków, a także na wysokość tych świadczeń. 
W kontekście skuteczności procesów usa-
modzielnienia za krok we właściwym kie-
runku należy uznać zmiany wprowadzone 
we wrześniu tego roku w ustawie o pie-
czy zastępczej, dotyczące wcześniejsze-
go wyboru opiekuna usamodzielnienia, 
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zapewnienia usamodzielnianym wy-
chowankom wsparcia psychologicznego 
i prawnego oraz przeprowadzenia oceny 
końcowej procesu usamodzielnienia18.

MIROSŁAW MIŁOŃ
Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny NIK

18 Ustawą z 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła 
w życie 19.09.2014 r., dokonano zmian mających na celu poprawę funkcjonowania dotychczasowych  
rozwiązań systemowych (DzU.2014.1188).

Słowa kluczowe: piecza zastępcza, centrum pomocy rodzinie, wspieranie rodziny, potrzeby 
bytowe, problemy opiekuńczo-wychowawcze.


