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Program „Dobry Start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd 
polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wy-
chowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jego celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny.

W 2018 r. złożono ponad 3,1 mln wniosków w ramach programu „Dobry start”. 1,5 mln wniosków rodzice 
przesłali wygodną drogą elektroniczną. Tradycyjnych wniosków papierowych było ok. 1,6 mln.
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Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry start” można składać co roku online przez portal Minister-
stwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Tą drogą wpłynęło 48,5% złożonych 
w 2018 r. wniosków.

Wniosek można składać także osobiście w urzędzie miasta czy gminy, ośrodku pomocy społecznej, ale 
także w innym, właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica, „centrum świadczeń”. Można wysłać go 
także listownie.



5

Do rodzin w 2018 r. trafiło 4,4 miliona świadczeń. Najwięcej w województwie mazowieckim (643,3 tys.), 
śląskim (481,4 tys.) oraz wielkopolskim (430,2 tys.).
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Do polskich rodzin w 2018 r. trafiło 1,32 mld zł z budżetu programu „Dobry Start . W 2019 r. na realizację 
programu zarezerwowano 1,44 mld zł.

W ramach programu „Dobry start”, 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do 
ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat 
nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysłu-
guje do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Jest przyznawane na wniosek rodzica, 
opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski o świadczenia dobry start w 2019 r. będzie można składać przez 
internet od 1 lipca br. (portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną).
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W 2018 roku najwięcej wniosków online złożono w Bieruniu w woj. śląskim.

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także w tradycyjnej formie papierowej (w urzędzie miasta/
gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy). Wnioski będzie można 
składać do 30 listopada br. Należy pamiętać, by nie przegapić tego terminu. Wniosek złożony po tej dacie 
nie zostanie rozpatrzony.
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www.gov.pl/rodzina


