
Możliwe jest także składanie wniosków drogą  

pocztową, z dopiskiem „ 

„Wniosek Dobry Start”  

na kopercie . 

Dane teleadresowe 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

ul. Jagiellońska 17 

40-032 Katowice 

 

Szczegółowe informacje oraz  

wniosek do pobrania 

dostępne są  

na  stronie internetowej 

www.mops.katowice.pl  

 

Infolinia 

Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Katowicach  

 

32 251 00 87 w.100, 162. 

 

 

„Dobry Start”  
to rządowy  program   

mający na celu wsparcie  
wszystkich uczniów  
rozpoczynających  

rok szkolny  
w formie jednorazowego  
świadczenia w  wysokości 

300 złotych 

 

 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 

(drogą pocztową lub osobiście) 

Ważne!  

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Wnioski złożone po upływie tego terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 Wypłata  świadczenia „Dobry start” 

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  

dwóch  miesięcy, licząc od dnia złożenia  

wniosku wraz z dokumentami. 

Termin składania wniosków 



 

Wniosek o świadczenie może złożyć: 

 rodzic, opiekun prawny lub opiekun 

faktyczny dziecka,  

 w przypadku dzieci przebywających w pieczy  

zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca  

rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki  

opiekuńczo-wychowawczej/placówki    opiekuńczo-

terapeutycznej, pełnoletnia osoba ucząca się. 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające 

rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 

przez nie  20 roku życia lub 24 roku życia  w przypadku  

dzieci  niepełnosprawnych. 

Przyznanie  świadczenia „Dobry start” jest  

niezależne od wysokości dochodu rodziny. 

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł raz w roku. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego  

przygotowania przedszkolnego, 

 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone  

w domu pomocy społecznej, schronisku dla  

nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakła-

dzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli     

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne  utrzymanie. 

Komu przysługuje świadczenie? 

 

 

Wniosek możesz pobrać oraz  
złożyć osobiście  

od miesiąca SIERPNIA  
w terenowych jednostkach  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Katowicach: 

 TPPS 1, ul. Andrzeja 10,  

 TPPS 2, ul. Warszawska 42,  

 TPPS 3, ul. Oblatów 24,  

 TPPS 4, ul. Gliwicka 96,  

 TPPS 5, ul. Dębowa 16c,  

 TPPS 6, ul. Czecha 2,  

 TPPS 7, ul. Świdnicka 35,  

 TPPS 8, ul. Łętowskiego 6a,  

 TPPS 9, ul. Krakowska 138,  

 TPPS 10, ul. Krakowska 138,  

 MOPS, ul. Jagiellońska 17  

Godziny przyjmowania wniosków: 

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1-10  

Sierpień 

Poniedziałek od 9.00 do 17.00 

wtorek—piątek: od 8.00 do  15.00   

Wrzesień-listopad 

poniedziałek: od 9.00 do 17.00  

wtorek– piątek:  

od 8.00 do 15.00 

Już od LIPCA istnieje możliwość  

składania  

wniosków w formie elektronicznej. 

Najprostszy i najszybszy sposób na  

złożenie wniosku „Dobry start „ 

to  skorzystanie  

z kanału bankowości elektronicznej. 

Wystarczy zalogować się na  swoje konto bankowe  

świadczące tą usługę,  

wypełnić formularz i wysłać. 

 

 

 

 

Posiadając podpis elektroniczny lub bezpłatny profil 

zaufany ePuap można również składać wnioski  

drogą elektroniczną  

za pośrednictwem  

portalu Emp@tia:  

www.empatia.mpips.gov.pl 

 

 

Złóż wniosek on-line  


