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Program „Dobry Start" to inwestycja w edukacj ę  
polskich dzieci. To 300 z ł  jednorazowego wsparcia 
dla wszystkich uczniów rozpoczynaj ą cych rok 
szkolny. Rodziny otrzymaj ą  świadczenie bez wzgl ędu 
na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. 

Świadczenie dobry start przys ł uguje raz w roku na dziecko uczące si ę  
w szkole, a ż  do uko ń czenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne, uczą ce si ę  w szkole, otrzymaj ą  świadczenie do ukończenia orzez 
nie 24. roku życia. 

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek o świadczenie 
wychowawcze z programu „Rodzina 500+" - mo żna składa ć  online ju ż  od 
1 Lipca przez stron ę  empatia.mrpips.goy.pl  lub przez bankowo ść  elek-
troniczn ą  oraz od 1 sierpnia drog ą  tradycyjn ą  (w formie papierowej). 
Wniosek należy złożyć  do 30 listopada. 

Aby otrzyma ć  wsparcie, nale ży zło żyć  wniosek. Może to zrobi ć  matka, 
ojciec tub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywaj ą  
w pieczy zast ępczej sk łada rodzic zast ępczy, osoba prowadz ąca rodzinny 
dom dziecka tub dyrektor placówki opieku ń czo-wychowawczej. 

Wniosek będzie można składać  w tych samych instytucjach, co wniosek 
o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej 
lub innej jednostce wyznaczonej W gminie. Wniosek o świadczenie dla 
dzieci przebywaj ą cych w pieczy zast ępczej trzeba z ł ożyć  w powiatowym 
centrum pomocy rodzinie. 

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wyp łatę  świadczenia 
nie później niż  do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych mie-
si ącach, to pomoc do rodziny trafi w ci ągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. 

300 zł  nie będzie przysługiwać  na dzieci ucz ące si ę  w przedszkolu 
oraz realizuj ące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole tub 
przedszkolu. 


