Program "Dobry start", zwany inaczej 300+, to nowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym. Polega na wypłacie jednorazowego świadczenia dla każdego uczącego się
dziecka.
Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje :
 matce,
 ojcu,
 opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli
wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
 opiekunowi prawnemu dziecka,
 osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Wniosek o świadczenie ,,Dobry start’’ w imieniu dziecka składa rodzic, a w przypadku osoby
uczącej się ona sama na siebie.
Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje :
 obywatelom polskim,
 cudzoziemcom:
- obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów
międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji udzielone jest, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
cudzoziemiec:
- zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę
cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje
w stosunku służbowym,
- spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania
pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej,
- posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
- posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie
zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem
umowy wynika z odrębnych przepisów;
- podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego

na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu
podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy.
 przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
- zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE)
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów
pobytowych dla obywateli państw trzecich z adnotacją ,,ICT” wydanego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty
lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
o którym mowa w art. 3 pkt. 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez
okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
Prawo do świadczenia ,,Dobry start’’ przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono
na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu
miesięcy chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w wysokości
300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (świadczenie przysługuje także jeżeli
dziecko lub osoba ucząca ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym w którym kończy 20 rok życia).
 przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia
o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca
ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym
w którym kończy 24 rok życia).
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 (150 zł).
Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej,
dotychczasowym
gimnazjum, szkole ponadpodstawowej
i
dotychczasowej
szkołę
ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej,
w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym,
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Niepełnosprawność oznacza:
 potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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.
 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,

 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.
 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.
Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia
następujących dokumentów:
 kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;
 kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ lub inny dokument uprawniający
cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do
wykonywania pracy;
 dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE)
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów
pobytowych dla obywateli państw trzecich z adnotacją ,,ICT” wydanego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej
 odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienna
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach:
 orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
 Orzeczenie o potrzebie 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 orzeczenie o potrzebie 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,
Wnioski o przyznanie 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. Wnioski złożone po upływie tego
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie








przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej toczyło się postępowanie o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności.
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.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów
faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu
z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców,
opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start
wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przez
rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic,
opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy
ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy
społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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 nieodpłatnie pełne
utrzymanie;
 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 Na dziecko powyżej 20 roku życia jeżeli nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności;
 Na dziecko uczące się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.
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. Nieodebranie informacji
o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

