
 

ul. Czachowskiego 21 a www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 

26 – 600 Radom e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 

Radom, 1 lipiec  2021 r. 

Oddział w Radomiu 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu 

Szanowny Panie Wójcie 

Dotyczy:  wsparcia w promocji informacji o świadczeniu 300+  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu, wśród mieszkańców  

z Państwa regionu, informacji dotyczących wypłaty świadczenia 300+. 

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami [1], będzie 

realizował Rządowy program „Dobry start”. Zakład będzie odpowiedzialny za utworzenie 

pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, czyli tzw. 

300+. 

Z informacją o najważniejszych zmianach w Rządowym programie 300+ chcemy dotrzeć do 

jak największej grupy społecznej, w tym do mieszkańców z terenu działania Państwa 

jednostki. Chcemy, aby wszystkie osoby uprawnione, a zwłaszcza te które do tej pory 

składały wnioski w formie papierowej, otrzymały informację: kiedy, jak i gdzie złożyć 

wniosek o wypłatę świadczenia 300+. Wiedząc, że mieszkańcy miast czy gminy wszelkich 

informacji szukają najpierw w najbliższym sobie urzędzie miasta czy gminy, zwracam się do 

Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczących świadczenia 300+. 

Kluczowe zmiany dotyczą zasad składania wniosków: 

Wniosek o świadczenie 300+ można złożyć: 
 

1) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem: 

 Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 

 bankowości elektronicznej   (15 banków), 

 portalu empatia.mpops.gov.pl  

2) Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy, 
3) Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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Wzorem lat ubiegłych, kiedy wspierali nas Państwo w promocji innych naszych projektów, 

zwracamy się do Państwa z prośbą, aby Państwo zamieścili - na stronie internetowej 

Państwa urzędu – np. w aktualnościach – informację, którą przekazaliśmy w mejlu wraz  

z linkiem do strony internetowej Zakładu, gdzie opublikowaliśmy więcej informacji 

dotyczących świadczenia 300+. 

Szanowni Państwo, 

jeśli widzą Państwo konieczność przygotowania mobilnego punku informacyjnego ZUS  

w Państwa urzędzie, gdzie mieszkańcy Państwa miejscowości będą mogli założyć profil  

na PUE i złożyć wniosek o świadczenie 300+ prosimy o kontakt.  

Osoba do kontaktu w Oddziale ZUS w Radomiu – Pani Małgorzata Zięba, tel. 48/385 6248. 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) 
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