
Dobry Start 300+ 
 

Świadczenie „Dobry Start” to 300zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 

rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. 

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: 

1) 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; 

2) 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 dobry 

start  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. 

 

Ważne! 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie 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.” 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. 

„zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.  

 

Świadczenie dobry start przysługuje: 

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko; 

2) osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub 

ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w 

ustawie) - raz w roku.  

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

1) 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; 

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Terminy składania wniosków 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane : 

• od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą 

portalu Em@tia oraz bankowości elektronicznej),  

• od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub 

osobiście)  

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie 

później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje 

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

 

https://empatia.mrpips.gov.pl/

