
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, otrzymują świadczenie do ukończenia 

przez nie 24. roku życia. 

Przez szkołę należy rozumieć : 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, w 

szkole policealnej i dla dorosłych 

Świadczenie dobry start przysługuje: 

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

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom palcówek opiekuńczo-wychowawczych, 

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

 osobom uczącym się- raz w roku; 

 ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca 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. 

  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 nieodpłatne pełne utrzymanie; 

 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Świadczenie dobry start przysługuje osobom w wysokości 300,00 zł. 

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.  

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego 

świadczenia. 


