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284 tys. dzieci z województwa śląskiego z wyprawką szkolną 300+

Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim konieczność zakupu wyprawki szkolnej. 
Na konta rodziców i opiekunów z województwa śląskiego wpłynęło już ponad 85 mln zł dla 284 tys. dzieci w
ramach programu „Dobry Start” . W całej Polsce kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 724 mln zł.
Zasilanie rachunków bankowych osób, które złożyły wnioski o świadczenie 300 plus, odbywa się na bieżąco, a 
ZUS realizuje kolejne przelewy. W województwie śląskim złożono przeszło 261 tys. wniosków za 363 tys. 
dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń w Śląskim przekroczyła 85 mln 381 tys. zł. Najwięcej wniosków na 
Śląsku wpłynęło do rybnickiego oddziału ZUS, bo aż 64 tysiące za 91 tys. dzieci. Drugim pod względem 
wysokości liczby wpływu wniosków był Oddział ZUS w Zabrzu, z terenu którego wpłynęło 45 tys. 
elektronicznych dokumentów za  63 tys. dzieci. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej wpłynęło ponad 40 tys. 
wniosków za blisko 58 tys. dzieci, z terenu chorzowskiego Oddziału wpływ wniosków o świadczeni 300+ 
wyniósł blisko 41 tys. i dotyczył 56 tys. dzieci. W Oddziale ZUS w Częstochowie liczba złożonych wniosków 
przekroczyła 32 tys. za 44,5 tys. dzieci. W sosnowieckim Oddziale elektroniczny wpływ wniosków przekracza 
37 tys. za blisko 50 tys. dzieci.   
Termin na złożenie wniosku na „wyprawkę szkolną” w ramach programu „Dobry Start” rodzice i opiekunowie 
mają do końca listopada, ale nie warto zwlekać. Pieniądze przyznane w ramach wsparcia na pewno pomogą w
sfinansowaniu zakupu rzeczy niezbędnych do szkoły. 

Wypłaty w Oddziałach ZUS w woj. śląskim (stan na 12.08.2021 r.)

Oddział Liczba wypłaconych świadczeń Kwota 
Bielsko-Biała 44 627 13 388 100 
Chorzów 44 751 13 425 300
Częstochowa 33 931 10 179 300
Rybnik 71 817 21 545 100
Sosnowiec 38 960 11 688 000
Zabrze 50 520 15 156 000
WOJ.ŚLĄSKIE 284 606 85 381 800

Dla kogo 300+
Świadczenie przysługuje raz w roku na uczące się dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wnioski składane są tylko elektronicznie. Można to 
zrobić na trzy sposoby, poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Empatia bądź bankowość 
elektroniczną  - taką usługę udostępniło piętnaście banków w Polsce.
ZUS w terenie
Oddziały ZUS w województwie śląskim już od pierwszych dni lipca uruchomiły dla swoich klientów specjalne 
mobilne punkty wsparcia ZUS na terenach miast i gmin w całym województwie. – Chcemy pomóc naszym 
klientom w złożeniu wniosku o 300 plus, jak też w założeniu profilu PUE, przy pomocy którego taki wniosek 
można wysłać. Za nami półtora miesiąca dyżurów, ale wciąż pozostajemy do dyspozycji naszych klientów w 
mobilnych punktach ZUS. Aktualny harmonogram naszych dyżurów w terenie można znaleźć na stronie 
internetowej ZUS www.zus.pl, pod hasłem „Dobry Start”, w zakładce „Dyżury Dobry Start” – dodaje 
rzeczniczka.
Po wybraniu danego Oddziału wyświetlą się konkretne miejscowości, wraz z terminami i adresem, gdzie  w 
najbliższym czasie dyżurować będą pracownicy ZUS.  - Prosimy rodziców i opiekunów, by na spotkanie z 
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naszymi ekspertami zabrali ze sobą swój dowód osobisty, numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do 
której uczęszcza. Muszą też mieć przy sobie numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone 
świadczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku 
życia i jest osobą z niepełnosprawnością – przypomina Beata Kopczyńska.
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