
Bydgoszcz, dnia 14.06.2018 r. 

Szanowni Państwo! 

Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (tzw. wyprawka 

300+). Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 

roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną 

lub będą kontynuować  naukę w szkole od 1 września 2018 r. Przyznanie świadczenia nie jest zależne od 

dochodu rodziny i przysługuje raz w roku. Zadania związane z realizacją programu wykonywać będzie 

Urząd Miasta Bydgoszczy, a szacowana liczba dzieci zamieszkałych na terenie Bydgoszczy, które będą 

objęte programem wynosi ok. 40.000. 

W związku z tym, w uzgodnieniu z Panią  Iwoną Waszkiewicz- Zastępcą Prezydenta, zwracam się 

z prośbą o pomoc w realizacji zadania.  

Wobec bardzo krótkiego czasu na organizację, wdrożenie i kampanię informacyjną, uprzejmie 

proszę o rozdystrybuowanie wśród uczniów lub rodziców ulotki informacyjnej dotyczącej 

najpopularniejszych świadczeń tj. „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego 500+. Proponowaną 

formą przekazania ulotek mogłoby być ich wręczenie wraz ze świadectwami szkolnymi oraz dodatkowo 

rozesłanie ich rodzicom poprzez np.  dziennik elektroniczny. Wzór ulotki do powielenia  w załączeniu. 

Ponadto zwracam się z prośbą o umożliwienie rodzicom pobrania druków wniosków 

o przyznanie ww. świadczeń oraz złożenia ich w sekretariacie Państwa szkoły w sierpniu 2018 r. 

Pracownicy sekretariatów nie będą zobowiązani do udzielania klientom żadnych informacji, jedynie 

potwierdziliby przyjęcie wniosku poprzez postawianie pieczęci wpływowej na wniosku, który następnie 

byłby przekazywany do Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Do dyspozycji pracowników szkół będzie 

koordynator świadczenia, który zorganizuje odbiór wniosków oraz dostarczenie pustych druków 

wniosków, gdyby ich zabrakło.  

Bardzo proszę również o zamieszczenie na stronie szkoły informacji o możliwości złożenia 

wniosków wraz z linkiem do strony Urzędu Miasta Bydgoszczy:  

https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/ 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres email: wsr@um.bydgoszcz.pl 

Pomoc z Państwa strony  stanowi dla nas nieocenione wsparcie w sprawnej realizacji nowego 

zadania. Jednocześnie składam podziękowania za okazaną w tej kwestii przychylność.  

        
Sylwia Wronka 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Świadczeń Rodzinnych 

https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/

