
Załącznik do Uchwały nr 04.14.2015
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Regulamin
przyznawania  usamodzielnianym  wychowankom  pieczy  zastępczej  oraz  placówek,
o  których  mowa  w  art.  88  ust.  1  ustawy  o  pomocy społecznej świadczeń  na
zagospodarowanie w formie rzeczowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Niniejszy regulamin określa:
1. Zasady i wysokość przyznawania świadczeń usamodzielnianym wychowankom placówek,

o  których mowa w art.  88 ust.  1  ustawy o pomocy społecznej,  tj.  opuszczającym 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,  w  przypadku  gdy  skierowanie  na  pobyt  całodobowy do  ww.  placówek
nastąpiło  na  podstawie  orzeczenia  sądu  oraz  opuszczającym  placówkę  opiekuńczo-
wychowawczą lub rodzinę zastępczą przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, a więc przed 1 stycznia 2012 r.

2. Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej
i  instytucjonalnej,  którzy  opuścili  placówkę  opiekuńczo-wychowawczą  lub  rodzinę
zastępczą po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
a więc po 1 stycznia 2012 r.

3. Składniki pomocy rzeczowej, o które może ubiegać się osoba usamodzielniana

Rozdział I
Zasady  przyznawania  pomocy  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  wychowankom
opuszczającym  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  oraz  wychowankom  rodzin  zastępczych  i  placówek
opiekuńczo-wychowawczych, którzy opuścili rodzinę lub placówkę przed 1 stycznia 2012 r. 

1. O przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej mogą ubiegać się osoby
usamodzielniane, które zadeklarowały osiedlenie się na terenie powiatu ełckiego.

2. Pomoc  na  zagospodarowanie  jest  przyznawana  na  wniosek  osoby  usamodzielnianej
zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia i po uzyskaniu pozytywnej opinii pracownika
socjalnego.

3. Pomoc  na  zagospodarowanie  przysługuje  osobie  usamodzielnianej,  w  przypadku  gdy
skierowanie  na  pobyt  całodobowy  do  domu  pomocy  społecznej,  specjalnego  ośrodka
szkolno-wychowawczego,  specjalnego  ośrodka  wychowawczego  albo  młodzieżowego
ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia
sądu.

4. Pomoc  na  zagospodarowanie  przysługuje  osobie  opuszczającej  dom  dla  matek



z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego
domu  przebywała  co  najmniej  rok w  rodzinie  zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka,
placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo-terapeutycznej,
w  domu  pomocy  społecznej,  w  schronisku  dla  nieletnich,  w  zakładzie  poprawczym,
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym,
w  młodzieżowym  ośrodku  socjoterapii  zapewniającym  całodobową  opiekę  albo
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

5. Pomoc  na  zagospodarowanie  przysługuje  osobie  usamodzielnianej  opuszczającej  dom
pomocy  społecznej,  specjalny  ośrodek  szkolno-wychowawczy  albo  specjalny  ośrodek
wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

6. Pomoc  na  zagospodarowanie  jest  przyznawana  w  wysokości  nie  niższej  niż  1647  zł  i  nie
wyższej niż 3000 zł a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 4941 zł.

Rozdział II
Zasady przyznawania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych, którzy opuścili rodzinę lub placówkę po 1 stycznia 2012 r.

1. O przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej mogą ubiegać się osoby
usamodzielniane, które zadeklarowały osiedlenie się na terenie powiatu ełckiego.

2. Pomoc  na  zagospodarowanie  jest  przyznawana  na  wniosek  osoby  usamodzielnianej
zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia i po uzyskaniu pozytywnej opinii pracownika
socjalnego

3. Zgodnie  z  art.  142  ustawy o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  pomoc  na
zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie
przekracza kwoty 1200 zł.

4. Ustalając  dochód  osoby  usamodzielnianej  uwzględnia  się  sumę  dochodów  tej  osoby,  jej
małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. 

5. Pomoc na  zagospodarowanie  jest  wypłacana jednorazowo,  nie  później  niż  do  ukończenia
przez  osobę  usamodzielnianą  26  roku  życia,  w wysokości  nie  niższej  niż  1500  zł  –  nie
wyższej niż 3000 zł a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3000 zł.

6. Pomoc na zagospodarowanie jest  przyznawana osobie usamodzielnianej,  która przebywała
w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

a) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
b) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową,

rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 

Rozdział III
Składniki pomocy rzeczowej, o które może ubiegać się osoba usamodzielniana

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:
1. niezbędny  sprzęt  AGD  (pralka,  lodówka,  odkurzacz,  żelazko,  deska  do  prasowania,

kuchenka mikrofalowa),
2. w przypadku wychowanków posiadających mieszkanie lub tytuł prawny do zajmowanego

lokalu  –  kuchenka  gazowa  lub  elektryczna,  armatura  łazienkowa,  materiały  do
przeprowadzenia remontu mieszkania,



3. Sprzęt oświetleniowy,
4. niezbędne wyposażenie pokoju – miejsce do spania (łóżko lub kanapa rozkładana),  stół,

krzesła, fotele, szafa, komoda, regały na książki
5. szafki kuchenne,
6. sprzęt  służący  do  podjęcia  zatrudnienia  –  zgodnie  z  posiadanym  wykształceniem,

przygotowaniem  zawodowym  lub  w  trakcie  zdobywania  konkretnego  zawodu
(np. w przypadku krawcowej – maszyna do szycia, grafika komputerowego lub architekta –
komputer z oprogramowaniem itp.),

7. pomoce  naukowe (np.  podręczniki  szkolne,  książki  o  tematyce  związanej  z  kierunkiem
nauki, w przypadku studentów netbook),

8. w przypadku osób niepełnosprawnych sprzęt rehabilitacyjny (odpowiednio do schorzenia
i wskazań lekarskich),

9. inne niezbędne w gospodarstwie domowym przedmioty, tj. garnki, sztućce, talerze, zasłony
okienne lub rolety, dywan lub wykładzina, pościel, ręczniki).

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1. Pomoc  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  przyznawana  jest  wyłącznie
wychowankom, którzy osiedlili się na terenie powiatu ełckiego.

2. W przypadku wychowanków zamieszkujących w wynajmowanym pokoju lub mieszkaniu
nie  będzie  przyznawana  pomoc  na  zakup  artykułów  służących  do  remontu  oraz
montowanych w mieszkaniu na stałe (np. kuchnia, armatura łazienkowa).

3. W  przypadku  wychowanków  zamieszkujących  po  usamodzielnieniu  z  byłą  rodziną
zastępczą lub powracających do rodziny biologicznej pomoc przyznawana będzie wyłącznie
na wyposażenie pokoju zajmowanego przez wychowanka, jeśli stwierdzone zostaną braki
w wyposażeniu. Wyklucza się przyznanie pomocy rzeczowej w celu wymiany posiadanych
mebli (ale nadających się do użytku) na nowe. Możliwe natomiast przyznanie pomocy na
zakup artykułów wymienionych w § 5 ust. 4 oraz 7-8.

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


