ŚWIADCZENIE DOBRY START
1. Dla kogo świadczenie dobry start?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole. Od 1 sierpnia 2019 r.
uległa zmianie definicja szkoły. Przez pojęcie szkoły należy rozumieć: szkołę
podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej
prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której realizowany jest
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek
szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjnowychowawczy.
2. Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek składa rodzic dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (osoba ucząca 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), a w przypadku dzieci przebywających w
pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Gdzie złożyć wniosek?
Urząd Miejski w Elblągu, Departament Świadczeń Rodzinnych, ul. Jaśminowa 11, 82-300
Elbląg
4. Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać od 1 lipca online przez:


bankowość elektroniczną oraz
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Ostateczny termin złożenia wniosku – do 30 listopada.
5. Przypadki nieprzyznania świadczenia dobry start.
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.
6. Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później
niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrzesień, październik,
listopad) organ realizujący świadczenie ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
7. Jak osoba ubiegająca się zostanie poinformowana o przyznaniu
świadczenia?
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa
przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wymagają wydania decyzji.
W przypadku przyznania świadczenia dobry start, organ właściwy prześle osobie ubiegającej
się informację na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca
wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się nie wskaże we wniosku adresu poczty elektronicznej,
będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w siedzibie Departamentu
Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia złożenia
kompletnego wniosku.

ZMIANY W 300 PLUS OD 1 SIERPNIA 2019 r.
Począwszy od 1 sierpnia 2019 r., wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i
szkół dla dorosłych.
Zmianie uległa definicja szkoły i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343) szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę
ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole
ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub
nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

