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UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku odbywa się:
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych – ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra,
tel. 68 452 98 76, 68 452 98 62,
e-mail: swiadczeniarodzinne@um.zielona-gora.pl
elektronicznie – za pomocą systemu teleinformatycznego: empatia: https://empatia.mpips.gov.pl/
za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi
składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
za pośrednictwem poczty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start – wg opracowanego wzoru przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania,
od 1 lipca 2018 r. – drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: Platforma Informacyjno – Usługowa CSIZS
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl - wniosek należy
opatrzyć 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu albo 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi
składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
- od 1 sierpnia 2018 r. - będzie można pobrać i złożyć w wersji tradycyjnej (papierowej)
- w Biurze Obsługi Interesanta – w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, I piętro, nowy budynek
- stanowiska 2 i 5 w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, I piętro, stary budynek
- Biuro Obsługi Interesanta - Informacja ogólna – ul. Podgórna 22 – godz. 8.00 – 15.00
Druki wniosków dostępne są również w:
- w sekretariatach wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Zielona Góra
- w Miejskim serwisie internetowym – pod adresem:
www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne
Wnioski mogą być też przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej do Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

2) dokumenty składane razem z wnioskiem, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej członków
rodziny:
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – oryginał,
oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności – oryginał,
inne dokumenty (kopie) i oświadczenia (oryginały) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry
start.
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UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wnioski
w
sprawie
ustalenia
prawa
do
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 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start
oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.
Tylko odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygniecie 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 świadczenia.
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie od decyzji odmownych lub nienależnie pobranego świadczenia dobry start należy złożyć
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
koszty odwołania: brak.

DODATKOWE INFORMACJE
świadczenie dobry start w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje rodzicom (matce lub ojcu),
opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, rodzinom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom
regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
- 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:
- 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,
- 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.
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DODATKOWE INFORMACJE C.D.
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.
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, 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 odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start – uważa się:
- świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
- świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
- świadczenie dobry start wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn
niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
Uwaga:
Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału uwierzytelnia pracownik
wydziału, mogą być również uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która je wydała.
Druk wniosku, oświadczeń, załączników – dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Świadczeń
Rodzinnych oraz w miejskim serwisie internetowym pod adresem wskazanym wyżej.

Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczenia należy zgłaszać
w organie wypłacającym świadczenia, ponieważ może dojść do nienależnego pobrania świadczenia, które będzie
do zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

pracownik kom. org. urz.
Opracowano w dniu 19.06.2018 r.

kierujący kom. org. urz.
sprawdzono 20.06.2018 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono (data i podpis)

