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 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy  

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Polskiej 

Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w sprawie realizacji 

świadczeń Dobry start oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, przekazuję tabelę z dostępnymi danymi gromadzonymi przez 

MRiPS.  

Ad. I. 

Lp. Wyszczególnienie 
Dane liczbowe 

na dzień 
15.09.2020 r. 

Dane liczbowe 
na dzień 
15.09.2021 r. 

1. 
Liczba złożonych wniosków o świadczenie 
„Dobry start”: 

2 912 055 2 899 789 

2. Liczba przyznanych świadczeń :Dobry start” 3 703 706 3 952 155 

3. 
Liczba złożonych wniosków o świadczenie 
„Dobry start”, w których występuje opieka 
naprzemienna wnioskodawcy 

x x 

4. 
Liczba przyznanych  świadczeń „Dobry start”, w 
których występuje opieka naprzemienna 
wnioskodawcy 

x 1 251 

 

 

Ad II pkt 1 i 2.  

Przyczyną szczątkowej już w zasadzie wypłaty ww. świadczeń w formie gotówkowej 

nie jest brak dostępności czy też obciążenie związane konicznością ponoszenia opłat 



 

związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Należy przypomnieć bowiem, 

że proponowane w nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

rozwiązanie dla ww. niewielkiej grupy osób nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po ich 

stronie gdyż ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 

794), zakłada dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, prowadzonego nieodpłatnie 

(59ie ust. 1 ustawy) i w walucie polskiej (art. 59id ustawy). Zgodnie z powyższymi regulacjami, 

dostawcy usług płatniczych tacy jak: banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje 

kredytowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – o ile w ramach swojej 

działalności oferują usługi związane z prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów 

– mają obowiązek oferowania i jak najbardziej oferują bezpłatny Podstawowy Rachunek 

Płatniczy konsumentom, którzy nie mają żadnego innego rachunku płatniczego w 

złotówkach na terytorium Polski.  

 Natomiast wiedza o przyczynach wypłaty ww. świadczeń w formie gotówkowej  nie 

jest wynikiem ankiet/sondaży przeprowadzanych przez MRiPS, pochodzi natomiast z 

praktycznej wiedzy po ponad 17 latach realizacji świadczeń rodzinnych, po ponad 12 latach 

realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po ponad 5 latach realizacji świadczenia 

wychowawczego i po ponad 3 latach realizacji świadczenia dobry start. Same organy właściwe, 

w wyniku własnych inicjatyw zlikwidowały już kosztowne w utrzymaniu punkty kasowe w 

swoich jednostkach organizacyjnych lub odeszły od kosztownych przekazów pocztowych, 

przechodząc na wyłącznie bezgotówkową formę wypłaty powyższych świadczeń, w tym np. 

na karty przedpłacone w przypadku osób nie posiadających własnego rachunku bankowego. 

 

 

 

Dorota Gierej 

Zastępca Dyrektora 

Departamentu Polityki Rodzinnej 

 
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 
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