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Porozumienie mi?dzy ZUS a Poczt? Polsk? oraz KRUS
w ramach wsparcia obs?ugi wniosków o ?wiadczenie 300+
Prezesi Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo?ecznego podpisali listy intencyjne, dzi?ki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS
mo?liwe b?dzie uzyskanie pomocy w z?o?eniu drog? elektroniczn? wniosku o tzw. ?wiadczenie 300+
w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomaga? b?d? pracownicy ZUS.
Od 1 lipca br. mo?na b?dzie sk?ada? wnioski w tegorocznej edycji programu „DOBRY START”.
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
wszystkim podejmuj?cym nauk? w szko?ach podstawowych, liceach, szko?ach policealnych oraz innych
placówkach
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W tym roku wnioski b?dzie mo?na sk?ada? w okresie od 1 lipca do 30 listopada tylko drog?
elektroniczn?, z portalu Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS, za po?rednictwem portalu
Empatia lub przez serwisy bankowo?ci elektronicznej banków, które udost?pni? tak? mo?liwo??.
?wiadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „DOBRY START” b?dzie przyznawa? i wyp?aca?
ZUS.
W zwi?zku ze zmian? sposobu sk?adania wniosków (dotychczas mo?na by?o sk?ada? wnioski równie?
na papierowym formularzu) Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych podj?? wspó?prac? z Poczt? Polsk?
oraz Kas? Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, która ma u?atwi? z?o?enie wniosków tym osobom,
które mog? mie? trudno?ci z elektronicznym wnioskowaniem o ?wiadczenie z programu „DOBRY
START”.
Na podstawie podpisanych listów intencyjnych pracownicy ZUS b?d? pe?nili dy?ury w wybranych
placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Podczas dy?urów pracownicy Zak?adu b?d? zak?ada?
zainteresowanym profile na PUE ZUS i b?d? pomaga? w z?o?eniu wniosków o ?wiadczenie w ramach
programu „DOBRY START” za po?rednictwem PUE ZUS. Tak? pomoc b?dzie mo?na uzyska? tak?e
w placówkach ZUS oraz innych wybranych miejscach, z którymi ZUS b?dzie wspó?pracowa? w tym
zakresie.
– Dzi?ki porozumieniom mi?dzy Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych, Poczt? Polsk? oraz Kas?
Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego w wybranych placówkach Poczty i KRUS mo?liwe b?dzie
jeszcze szersze udzielanie wsparcia w sk?adaniu elektronicznych wniosków w ramach programu
„DOBRY START”. W tym roku po raz pierwszy wnioski b?dzie mo?na sk?ada? wy??cznie elektronicznie,
a przyznawaniem i wyp?at? ?wiadcze? 300+ b?dzie zajmowa? si? ZUS. Chcemy zapewni? wszystkim
osobom, które b?d? sk?ada? wnioski, odpowiednie wsparcie i obs?ug?. Dlatego staramy si? by?
dost?pni w ró?nych miejscach i jak najbli?ej naszych klientów – podkre?la prof. Gertruda U?ci?ska,
prezes Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.
– Wymogami dzisiejszego czasu s? technologie cyfrowe i Poczta Polska bardzo mocno stawia na t?
form? wymiany korespondencji. Musimy jednak pami?ta?, ?e istnieje grupa osób, które nie chc? lub nie
mog? korzysta? z cyfrowych technologii. Dla nich Poczta Polska te? musi i powinna by? dost?pna jako
zaufany i wiarygodny partner w komunikacji. Mam nadziej?, ?e udost?pnienie placówek pocztowych
konsultantom ZUS b?dzie pomocne przy sk?adaniu wniosków w ramach programu „Dobry Start”
i wesprze rodziców w procesie zakupu niezb?dnych przedmiotów do szko?y – podkre?la Andrzej
Bodziony, wiceprezes zarz?du Poczty Polskiej S.A.

– Wspó?czesna technika cyfrowa w coraz wi?kszym stopniu pozwala na komunikacj? zdaln?, równie?
z administracj? publiczn?. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, maj?c na uwadze struktur?
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dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego.
Pracownicy ZUS b?d? obecni w wybranych placówkach Poczty i KRUS na terenie ca?ego kraju.
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