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300+ dla dzieci wyp?aci ZUS
Chcesz dosta? 300 z? na wyprawk? szkoln? dla dziecka? Ju? 1 lipca ZUS b?dziesz móg?
z?o?y? wniosek online. Od tego roku wnioski przyjmuje i wyp?aca pieni?dze Zak?ad
Ubezpiecze? Spo?ecznych.
Od tego roku szkolnego 2021/2022 wyp?ata tzw. 300+ w ramach programu "Dobry Start”
przechodzi do ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysoko?ci 300 z? dla
wszystkich uczniów rozpoczynaj?cych rok szkolny.
Wnioski b?dzie mo?na sk?ada? od 1 lipca do 30 listopada tylko drog? elektroniczn? – za pomoc?
Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS, za po?rednictwem portalu Emp@tia lub przez
serwisy bankowo?ci elektronicznej banków, które udost?pni? tak? mo?liwo??.
- Nasza Platforma Us?ug Elektronicznych sprawdzi?a si? doskonale przy bonie turystycznym oraz
gdy przyjmowali?my wnioski o pomoc w ramach tarcz antykryzysowych, wi?c i z wyp?at? wyprawki
b?dzie podobnie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
?l?sku.
Wed?ug rzeczniczki, na uko?czeniu s? prace nad utworzeniem specjalnego kreatora wniosków,
który b?dzie prowadzi? „za r?k?” ka?d? osob? sk?adaj?c? wniosek.
- To pomo?e unikn?? b??dów przy sk?adaniu wniosku o wyp?at? – dodaje Kowalska-Matis.
Podobnie jak w przypadku bonu turystycznego do z?o?enia wniosku o wyp?at? potrzebne jest
indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS. Wed?ug danych G?ównego Urz?du
Statystycznego oko?o 99,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dost?p do Internetu. A z
Platformy Us?ug Elektronicznych ZUS korzysta ju? ponad 7 mln osób.
Rzeczniczka ZUS zapewnia, ?e eksperci ZUS b?d? pomagali w za?o?eniu profilu na PUE i
poprawnym wype?nieniu wniosku o wyp?at? 300+ tym osobom, które do tej pory nie maj? swojego
konta i nie b?d? wiedzia?y jak z?o?y? pierwszy wniosek. Od 1 lipca b?d? dzia?a? mobilne punkty
wsparcia na Poczcie Polskiej i KRUS, w których pracownicy ZUS b?d? zak?adali profile na PUE
ZUS i pomagali w wype?nieniu wniosku.

- Bardzo wa?ne jest przy wype?nianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta.
Pieni?dze ZUS b?dzie wyp?aca? tylko na konto wi?c wa?ne jest, aby numer by? poprawny –
dodaje. – B??d w numerze konta to jeden z najcz?stszych b??dów, jaki pope?niaj? wnioskuj?cy.
My wyp?acamy pieni?dze a one nie docieraj? do wnioskodawcy, bo numer jest b??dny –
przestrzega Kowalska-Matis.
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ZUS wyp?aci pieni?dze na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia
dotycz?ce wyp?at 300+ b?d? przekazywane tylko w formie elektronicznej. Obecnie wsparcie z
programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci. Elektroniczna forma wniosku pozwoli
znacz?ce na obni?enie kosztów jego obs?ugi. W ramach programu rodzice - bez wzgl?du na
dochody - mog? otrzyma? jednorazowo 300 z? na zakup podr?czników, zeszytów, sprz?tów
potrzebnych uczniom oraz pozosta?ego wyposa?enia niezb?dnego dzieciom ucz?cym si? w
szko?ach podstawowych, liceach, szko?ach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do
uko?czenia 20. roku ?ycia lub 24 lat w przypadku osób z niepe?nosprawno?ciami.
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