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Pan
Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Odpowiadając na pismo z dnia 16 października 2018 r. znak: PS-III.002.11.2018.5
w sprawie realizacji świadczenia dobry start, uprzejmie informuję;
Zgodnie z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom
faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko.
Powyższy przepis oznacza, że świadczenie dobry start przysługuje osobom
wymienionym w tym przepisie jednorazowo (raz w roku) na dziecko i nie może być tym
samym wypłacone tej samej osobie ponownie na to samo dziecko w danym roku.
Natomiast w sytuacji kiedy jeden z rodziców na dane dziecko otrzymał świadczenie
dobry start, a następnie to dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, to rodzinie
zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych,

dyrektorom

regionalnych

placówek

opiekuńczo-terapeutycznych

świadczenie dobry start również będzie przysługiwać po spełnieniu pozostałych warunków
wynikających z ww. rozporządzenia, niezależnie od tego, czy rodzic dziecka otrzymał, czy
nie ww. świadczenie przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej (jest to jak

najbardziej dopuszczalne przyznanie świadczenia dobry start odrębnym kategoriom
podmiotów z katalogu podmiotów uprawnionych wskazanych w ww. regulacji).
Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, w przypadku złożenia nieprawidłowo
wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym
oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza
termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących
dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
Z kolei zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, w przypadku wystąpienia zmian
mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie
dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego
wypłacającego to świadczenie. Natomiast osoby otrzymujące świadczenie dobry start,
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie
organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo
do świadczenia dobry start.
Powyższe przepisy umożliwiają zatem organom właściwym (w tym starostom)
weryfikację - w przypadku wątpliwości - danych zawartych we wniosku (uzupełnienie
o brakujące dokumenty), jak i żądanie złożenia odpowiednich wyjaśnień przez wnioskodawcę
również po przyznaniu świadczenia dobry start w przypadku zaistnienia takich wątpliwości
i oczywiście tylko w zakresie okoliczności/danych mających wpływ na prawo do
świadczenia.
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