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Uzyskanie świadczenia „Dobry start” 

 

Miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku odbywa się: 

- w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie 

Bobrzańskim w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, 

- przez internet poprzez bankowość elektroniczną oraz ministerialną platformę  internetową 

Emp@tia. 

 

Wymagane 

dokumenty 

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wg. wzoru dostępnego w: 

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, 

- na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl, 

 

Wymagane dokumenty do świadczenia „Dobry start”: 

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 

2. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; 

3. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o 

niepełnosprawności; 

4. klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia."; 

5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia dobry start. 

 

Termin 

załatwienia 

sprawy 

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. 

 

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. 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania 

świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 

dobry start wymagają 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, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go 

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

 

Forma wypłaty 

świadczenia 

- przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, 

- odbiór osobisty w kasie tut. Ośrodka w godz. od 9:00 do 13:00. 

 

Opłaty Brak 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika M-GOPS w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Koszty odwołania: brak. 

 

http://www.mgopsnb.pl/


Dodatkowe 

informacje 

Komu przysługuje świadczenie dobry start: 

 

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 - raz w roku. 

 

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. 

 

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. 

 

Wysokość świadczenia dobry start 

 

Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 

300 zł. 

 

Okres otrzymywania świadczenia dobry start 

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem 

przez dziecko roku szkolnego. 

 

Uwagi  

Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału 

uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również kopie uwierzytelnione przez 

notariusza lub instytucję, która je wydała. 

 

Podstawa prawna  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” . (Dz. U. z 2018 roku poz. 1061); 

 

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 

programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 roku poz. 514); 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2020 roku poz. 256 z późn. zm.). 

 

 

 


