"Dobry Start" dla ucznia
300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od
dziś rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”.
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, a zarazem realizacja obietnicy
złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w
ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Dla kogo świadczenie dobry start?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do
ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na
dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko
w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym
rozpoczyna się rok szkolny.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w
pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w
przedszkolu lub szkole.
Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad
dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski online już teraz
Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez
ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Papierowe wnioski od 1 sierpnia
Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i
realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie
wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski
będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Kiedy dostanę wsparcie?
Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30
września. Nie przegap terminu!
Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W
przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.
Więcej pieniędzy w domowym budżecie
Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić,
świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega
egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.
„Dobry Start” w liczbach
Wsparcie z programu „Dobry Start” trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln
400 tys. rodzin. W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ok.
1,4 mld zł.

