Świadczenie dobry start - załącznik
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.

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to:
•

obywatel innego państwa Unii Europejskiej (UE),

•

obywatel państwa spoza UE, ale Twoje państwo podpisało z Polską umowę o
zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do świadczenia dobry
start w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z Polską o
zabezpieczeniu społecznym,

•

mający zezwolenie na pobyt stały,

•

mający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który
wymaga wysokich kwalifikacji,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy - ponieważ inne państwo UE udzieliło Ci
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - oraz zamierzasz w
Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować
studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne
okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,

•

mający statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

•

mający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Ten punkt nie dotyczy
osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w
państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów
albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

•

posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

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,
szkole

ponadpodstawowej,

klasie

dotychczasowej

szkoły

ponadgimnazjalnej

prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest
realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym oraz 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.

