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Nazwa procedury: „Dobry start” 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 
2018r. poz. 1061) 

 Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia; 

 inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczenia dobry start. 

Opłaty: postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

 
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. 
 

Sposób załatwienia sprawy: 

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start. 
Wydanie decyzji administracyjnej – wyłącznie w przypadku odmowy przyznania 
świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl ; tel. 32/32-89-305, pokój nr 3 i nr 5 
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika GOPS  
w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

 

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu  na dochód rodziny: 

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. 

UWAGA – Niepełnosprawność oznacza: 

a) potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), 

albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), 

b) potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z 

przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

c) umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 

– niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

– całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

d) znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 

– niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

– całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

– stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

świadczeń określonych w tych przepisach, 

– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

– niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

 

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 przysługuje w wysokości 300 zł. 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub 

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się 

okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w 

wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start. 

  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. 

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start 

przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo 

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. 
 


