
Świadczenie „Dobry start” 300 dla ucznia 
 

Osoby mogące ubiegać się o świadczenie wychowawcze 
 

rodzice, jedno z rodziców, 
opiekun prawny dziecka, 

opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która opiekuje się 
dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego               

o jego przysposobienie, 

 

 

Świadczenie „Dobry start” 300 dla ucznia 
Świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka będzie wynosić 300 złotych i płatne 

będzie raz w roku. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody, 

na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej                                        

i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem       

o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia 

„Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie 

zostały objęte dzieci w zerówce.  
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny 

lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 

zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- 

Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w 

przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można 

składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna 

dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez 

konieczności odwiedzin w punkcie obsługi. 

Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in.                         

za pośrednictwem: 

- Bankowości elektronicznej (trzeba sprawdzić w „swoim” banku) 

- Platformy Usługowo – Informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/  

 

Natomiast wnioski tradycyjne (zarówno osobiście jak i korespondencyjnie) dopiero od 1 

sierpnia. W tych miejscach można TYLKO ZŁOŻYĆ WNIOSEK. Pracownicy nie udzielają 

żadnych informacji na temat sposobu wypełniania wniosków, warunków przyznania 

świadczeń, terminów wypłat itp. 

 

- w sekretariatach szkół na terenie Bydgoszczy 

- w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Bydgoszczy w centrum handlowym Zielone 

Arkady 

- w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 

- w budynku D Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 

  

   

   

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r. 

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.  
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie                  

do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami). Dla 

wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin 

rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września. 



 


