
Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane :

• od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

• od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną 
(listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia 
następuje nie później niż do  30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.



Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie 
sposób:

1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych 
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą 
elektroniczną

2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-
PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia

3. Drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
z dopiskiem „Dobry start”

4. Jeśli nie mają Państwo  możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać 
się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 16

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o 
przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.



Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Opłaty

Brak

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu 
świadczenia Dobry start.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków   
realizacji rządowego programu „Dobry start”     (serwis zewnętrzny)  

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(serwis   
zewnętrzny)

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111490887
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111490887
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart
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