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PROGRAM RZĄDOWY – DOBRY START
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację
polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na
początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w
rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.
Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki
rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne,
rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w
rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata 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-wychowawczej.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich
banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,
mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki
Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast
Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia
wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Mając na uwadze powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje o
możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu "Dobry start".
Wnioski można składać w formie:
●
●

elektronicznej - już od 1 lipca 2018
tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018
1. Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, wejdź na stronę swojego Banku i dowiedz się, w jaki sposób
złożyć wniosek z rządowego programu
„Dobry start” za pomocą bankowości elektronicznej.
2.Jeśli posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany możesz również złożyć
wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu Empatia.
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Jak założyć bezpłatny profil zaufany?
Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta
bankowego 24h/7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.
KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie
założenia konta.
Wnioski o świadczenie Dobry start będą przyjmowane i realizowane na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach - tj. właściwy dla miejsca zamieszkania
rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start.
WAŻNE ! Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 roku, wnioski złożone po w.w. terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można
uzyskać informacje dotyczące świadczenia dobry start. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani
świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Kontakt z infolinią pozwala na zapoznanie się z zasadami programu
„Dobry Start”. Dzwoniąc na infolinię, można uzyskać informacje na temat tego, kto może otrzymać świadczenie dobry
start, gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie i w jakim terminie zostanie ono przyznane itp. Numer dla województwa
małopolskiego to: 12 39 21 280.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach
tel. 12 2874-003 wewn. 29,42.
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