
 

Świadczenie „Dobry Start” 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko oraz osobom uczącym się w 

wysokości 300 zł na dziecko. 

Świadczenie dobry start przysługuje: 

• Rodzicom 

• Opiekunom faktycznym dziecka, czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie 

• opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

• osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu 

rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.  

Dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym 

opuszczającym pieczę zastępczą – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe 

centra pomocy rodzinie (PCPR). 

Świadczenie przysługuje: 

• dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w 

której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek 

socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia; 

• przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób 

uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie przysługuje także w przypadku: 



• ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 

rok życia 

• ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 

rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem 

o niepełnosprawności. 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 

7 rok życia. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 

szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

utrzymanie; 

• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego ani w 

przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole 

• studentom 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. 

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na 

wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty 

elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty 

elektronicznej, organ właściwy, dobierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o 

możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. 

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. 

Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia wymagają wydania decyzji. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 

sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych 

drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia 

następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy 

czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z 

dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata 

przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Uwaga! 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba 

ubiegająca się o świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu 

właściwego. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie. 



 

 

 

 

 


