Informacje o prawach do zasiłków szkockich
Ustawa o Szkocji z 2016 r. umożliwiła rządowi szkockiemu opracowanie poniższych
systemów świadczeń socjalnych. Są one przyznawane dodatkowo do zasiłków oferowanych
przez rząd brytyjski, np. emerytury państwowej. Więcej informacji na temat zasiłków
regulowanych przez rząd brytyjski na stronie https://www.gov.scot/publications/responsibility-for-benefits-overview/.
Dostęp do świadczeń: Obywatele UE posiadający status osoby osiedlonej [ang. settled status]
Obywatele UE posiadający status osoby osiedlonej mogą korzystać z zasiłków społecznych
na takich samych zasadach co obywatele brytyjscy pod warunkiem, że spełniają kryteria
kwalifikujące do otrzymywania danego świadczenia.
Dostęp do świadczeń: Obywatele UE posiadający status tymczasowy [ang. pre-settled status]
Obywatelowi UE o statusie tymczasowym musi przysługiwać prawo pobytu, aby
kwalifikować się do otrzymywania zasiłków społecznych. Więcej informacji na temat prawa
do pobytu na stronie https://www.gov.uk/right-to-reside.
Więcej informacji na temat prawa obywateli UE do zasiłków społecznych na:
https://citizensrightsproject.org/wp-content/uploads/2022/05/Access-to-benefits-pl.pdf
Lista zasiłków dostępnych w Szkocji
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

zasiłek z tytułu niepełnosprawności dziecka [ang. Child Disability Payment]
dodatek dla dzieci na ogrzewanie w zimie [ang. Child Winter Heating Assistance]
5 płatności szkockiego zakładu ubezpieczeń społecznych
zasiłek na dobry start dla kobiet w ciąży i niemowląt [Best Start Grant Pregnancy and
Baby Payment], żywność na dobry start [ang. Best Start Foods], szkocki dodatek na
dziecko [ang. Scottish Child Payment]
zasiłek na dobry start, [ang. Best Start Grant], zasiłek na dobry start na dziecko w
wieku przedszkolnym [ang. Best Start Grant Early Learning Payment], zasiłek na
dobry start na dziecko w wieku szkolnym [ang. Best Start Grant School Age
Payment]
dodatek dla młodych opiekunów [ang. Young Carer Grant]
dodatek do zasiłku dla opiekunów osób wymagających szczególnej opieki [ang.
Carer’s allowance suplement]
dodatek na rozpoczęcie pracy [ang. job start payment]
dodatek na pogrzeb [ang. Funeral support payment]
Renta inwalidzka dla dorosłych

Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dziecka [ang. Child Disability Payment]
Czym jest?
Zasiłek wypłacany w celu pokrycia części dodatkowych kosztów, związanych z
niepełnosprawnym dzieckiem. Zasiłek jest wolny od podatku i składa się z dwóch
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elementów: opieki i zdolności do poruszania się. Dzieci powyżej 3 miesiąca życia
kwalifikują się do komponentu związanego z opieką. Dzieciom powyżej 3 lat przysługuje
komponent na pokrycie kosztów związanych z poruszaniem się.
Element opieki składa się z trzech różnych stawek: najniższej (£24.45 tygodniowo), średniej
(£61.85tygodniowo) i najwyższej (£92.40 tygodniowo). Wysokość stawek zależy od
poziomu opieki, jakiej wymaga dziecko.
Komponent związany z poruszaniem się ma 2 różne stawki płatności: niższą (£24.45
tygodniowo) i wyższą (£64.50 tygodniowo). Stawki te zależą od stopnia mobilności dziecka.
Podane kwoty dotyczą stawek z kwietnia 2022 roku i wzrastają co roku.
Więcej informacji na temat stawek na stronie - https://www.mygov.scot/child-disabilitypayment.
Więcej informacji na temat dzieci z chorobami nieuleczalnymi na stronie:
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Child-DisabilityPayment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf
Kto może otrzymać zasiłek?
•
•
•
•

osoby w wieku poniżej 16 roku życia z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną,
świadczenie to wypłacane jest przez szkocki system ubezpieczeń społecznych [ang.
Social Security Scotland] do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
nie ma konieczności by niepełnosprawnemu dziecku została postawiona diagnoza,
wystarczy, aby wnioskodawca poinformował Social Security Scotland o objawach
występujących u dziecka.
więcej informacji o tym, kto może złożyć wniosek, na stronie https://www.mygov.scot/child-disability-payment/applicants.

Kiedy jest wypłacany?
Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dziecka jest wypłacany co 4 tygodnie na konto podane
we wniosku.
Jeśli dziecko jest nieuleczalnie chore, zasiłek wypłacany jest co tydzień z góry.
Najwcześniejsza możliwa data wypłaty to:
•
•

data złożenia pierwszej części wniosku przez Internet
data pierwszej rozmowy telefonicznej z Social Security Scotland w celu wypełnienia
wniosku, jeśli wniosek został złożony telefonicznie lub w formie papierowej.

Po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia, Social Security Scotland skontaktuje się z
wnioskodawcą w celu ustalenia czy dziecko może samodzielnie dysponować zasiłkiem lub
otrzymywać go bezpośrednio.
Jak złożyć wniosek?
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Proces składania wniosku, jest dwuetapowy można zrobić to przez Internet lub telefonicznie i
w formie papierowej (wniosek składamy najpierw przez telefon, a następnie wypełniony
formularz odsyłamy w opłaconej z góry kopercie).
W przypadku nieuleczalnie chorego dziecka, aby przyspieszyć proces składania wniosku,
przeprowadzany jest tylko jeden etap.
Oba etapy powinny zostać zakończone w ciągu 6 tygodni.
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek, na stronie https://www.mygov.scot/childdisability-payment/how-to-apply.
Nie zgadzasz się z decyzją?
•
•

Osoby niezadowolone z decyzji wydanej w sprawie ich wniosku mogą zwrócić się do
Social Security, prosząc o "ponowne rozpatrzenie". [ang. redetermination].
W ciągu 31 dni od ponownego rozpatrzenia wniosku można złożyć apelację do
Trybunału Pierwszej Instancji (ang. First Tier Tribunal for Scotland). Więcej
informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie, na stronie:
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/disagree-decision.

Dodatek na dzieci na ogrzewanie w zimie [ang. Child Winter Heating Assistance]
Czym jest?
Dofinansowanie w wysokości £214.10, wypłacane co roku w listopadzie rodzinom
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, aby pomóc ogrzać ich dom. Podana stawka dotyczy
listopada 2022 roku i jest rocznie weryfikowana.
Kto może otrzymać zasiłek?
Niepełnosprawne dzieci i młodzież w Szkocji, które kwalifikują się do otrzymania:
•
•
•

najwyższej stawki składnika opieki w ramach zasiłku Disability Living Allowance for
children,
najwyższej stawki składnika opieki w ramach zasiłku Child Disability Payment,
zwiększonego komponentu na życie codzienne w ramach zasiłku Personal,
Independence Payment dla osób w wieku od 16 do 18 lat.

Więcej informacji o tym, kto może ubiegać się o zasiłek, na stronie:
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heatingassistance.
Jak złożyć wniosek?
•
•

Social Security Scotland będzie automatycznie dokonywać płatności na podstawie
informacji z Ministerstwa Pracy i Emerytur [ang. Department for Work and
Pensions].
Płatności będą wpływały na to samo konto bankowe, na które dana osoba otrzymuje
zasiłek Disability Living Allowance for Children lub Personal Independence
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•

Payment. Po ukończeniu przez młodą osobę 16 roku życia, pieniądze będą
przekazywane bezpośrednio jej lub osobie, która ją reprezentuje.
Więcej informacji na temat składania wniosków poza granicami Szkocji na stronie:
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winterheating-assistance.

Nie zgadzasz się z decyzją?
Do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym terminie
zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Od decyzji tej można następnie odwołać się do: Social Security Chamber of the First-Tier
Tribunal for Scotland.
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie oraz dane
kontaktowe na stronie: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision.
5 dodatków szkockiego zakładu ubezpieczeń społecznych
1. Zasiłek na dobry start dla kobiet w ciąży i niemowląt [Best Start Grant Pregnancy and
Baby Payment]
Zasiłek w wysokości £642.35 za narodziny pierwszego dziecka i £321.20 za wszystkie
kolejne dzieci. Dodatkowe £321.20 będą wypłacane w przypadku wieloraczków. O zasiłek
ten można ubiegać się od 24 tygodnia ciąży do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia.
Powyższe wartości dotyczą stawek z kwietnia 2022 roku.
Więcej informacji na stronie: - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/howit-works
2. Żywność na dobry start [ang. Best Start Foods]
Płatność w wysokości £18.00 co 4 tygodnie w czasie ciąży i dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
W przypadku dzieci poniżej 1 roku życia kwota ta jest zwiększona do £36.00 co 4 tygodnie.
Płatność przekazywana jest za pomocą przedpłaty na kartę Mastercard z chipem i pinem, na
wyszczególnione zdrowe produkty żywnościowe. Podane kwoty dotyczą stawek z kwietnia
2021 roku.
Więcej informacji na stronie - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/howit-works
3. Szkocki dodatek na dziecko [ang. Scottish Child Payment]
Zasiłek w wysokości £80.00 wypłacany co 4 tygodnie na każde dziecko w wieku poniżej 6
roku życia. Jest on przeznaczony dla rodzin otrzymujących określone zasiłki, aby pomóc w
pokryciu kosztów opieki nad dziećmi. Podana kwota dotyczy stawek z kwietnia 2022 roku.
Więcej informacji na stronie https://www.mygov.scot/scottish-child-payment.
4.

Zasiłek na dobry start na dziecko w wieku przedszkolnym [ang. Best Start Grant
Early Learning Payment]
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Świadczenie w wysokości £267.65 na dzieci w wieku od 2 do 3,5 roku. Można się o nie
ubiegać, nawet jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola. Podane kwoty dotyczą stawek z
kwietnia 2022 roku.
Więcej informacji na stronie- https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/howit-works
5. Zasiłek na dobry start na dziecko w wieku szkolnym [ang. Best Start Grant School
Age Payment]
Świadczenie w wysokości £267.65 na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem przez
dziecko nauki w szkole. Podane kwoty dotyczą stawek z kwietnia 2022 roku.
Więcej informacji na stronie- https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/howit-works
Jak złożyć wniosek
Wniosek można złożyć online, za pomocą bezpłatnej infolinii lub drogą pocztową. Więcej
informacji na temat składania wniosków na stornie - https://www.mygov.scot/best-startgrant-best-start-foods/how-to-apply.
Informacje o tym, które zasiłki uprawniają do otrzymania powyższych płatności na stronie: https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/best-start-apply
Nie zgadzasz się z decyzją?
Do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym terminie
zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Od decyzji tej można następnie odwołać się do: Social Security Chamber of the First-Tier
Tribunal for Scotland (z wyjątkiem zasiłku Best Start Foods)
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie oraz dane
kontaktowe na stronie: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Dodatek dla młodych opiekunów [ang. Young Carer Grant]
Czym jest?
Świadczenie w wysokości £326.65 wypłacane co roku młodym opiekunom w wieku od 16 do
18 lat, którzy opiekują się osobą otrzymującą zasiłek dla niepełnosprawnych. Płatność
dokonywana jest na wskazane przez młodego opiekuna konto. Podane kwoty dotyczą stawek
z kwietnia 2022 roku.
Kto może otrzymać zasiłek?
Opiekun musi sprawować opiekę nad osobą otrzymującą zasiłek dla niepełnosprawnych
przez przynajmniej 16 godzin tygodniowo w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Więcej informacji o
tym, kto kwalifikuje się do otrzymania zasiłku, na stronie:
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https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Young-Carer-Grantfactsheet-English.pdf.
Jak złożyć wniosek:
Wniosek można złożyć online, za pomocą bezpłatnej infolinii lub drogą pocztową. Więcej
informacji na temat składania wniosków na stornie - https://www.mygov.scot/young-carergrant/how-to-apply
Nie zgadzasz się z decyzją?
Do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym terminie
zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Od decyzji tej można następnie odwołać się do: Social Security Chamber of the First-Tier
Tribunal for Scotland (z wyjątkiem zasiłku Best Start Foods)
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /apelację oraz dane
kontaktowe na stronie: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision

Dodatek do zasiłku dla opiekunów osób wymagających szczególnej opieki [ang. Carer’s
allowance suplement]
Czym jest?
Płatność w wysokości £245.70 dla osób, które w określonych dniach otrzymują
pełny/częściowy Carer's Allowance, wypłacana automatycznie co 6 miesięcy. Powyższa
kwota dotyczy stawek z kwietnia 2022 roku i poddawana jest corocznej weryfikacji.
Kto może otrzymać zasiłek?
Płatność przysługuje opiekunom mieszkającym w Szkocji, którzy dwa razy do roku
otrzymują Carer's Allowance.
Jak złożyć wniosek:
Wniosek można złożyć online, za pomocą bezpłatnej infolinii lub drogą pocztową. Więcej
informacji na temat składania wniosków na stronie - https://www.mygov.scot/carersallowance-supplement/applying-outside-of-scotland
Nie zgadzasz się z decyzją?
W sprawie decyzji dotyczącej dodatku do ww. zasiłku można zwrócić się o ponowne
rozpatrzenie lub odwołanie, jeżeli dana osoba jest wystarczająco związana ze Szkocją i
mieszka poza Wielką Brytanią, w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii.
Do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym terminie
zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.
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Od decyzji tej można następnie odwołać się do: Social Security Chamber of the First-Tier
Tribunal for Scotland
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie oraz dane
kontaktowe na stronie: - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefitdecision
Dodatek na rozpoczęcie pracy [ang. Job Start Payment]
Czym jest?
Dodatek w wysokości £267.650 dla osób w wieku 16-24 lat, które podejmują nową pracę po
6 miesiącach lub dłuższym okresie bezrobocia. Osoby wychowujące dzieci otrzymają
£428.25; Podane kwoty dotyczą stawek z kwietnia 2022 roku.
Kto może otrzymać zasiłek?
•

•

osoby w wieku 16-24 lat lub osoby w wieku 16-25 lat, które opuszczają pieczę
zastępczą. Każda z tych osób musi mieć zapewnioną ofertę pracy i w dniu jej
otrzymania mieszkać w Szkocji. Praca musi być wykonywana przez co najmniej 12
godzin tygodniowo lub przeciętnie tyle, przez okres 4 tygodni;
osoby, które przez okres 6 miesięcy lub dłużej nie pracowały zarobkowo i pobierały
zasiłek kwalifikowany. Więcej informacji na temat zasiłków kwalifikowanych na
stronie https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/JobStart-Payment-factsheet-English.pdf.

Jak złożyć wniosek:
Wniosek można złożyć online, za pomocą bezpłatnej infolinii lub drogą pocztową. Więcej
informacji na temat składania wniosków na stornie - https://www.mygov.scot/job-startpayment/how-to-apply
Nie zgadzasz się z decyzją?
Do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym terminie
zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie oraz dane
kontaktowe na stronie: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Dodatek na pogrzeb [ang. Funeral support payment]
Czym jest?
•

Jednorazowa zapomoga na pokrycie kosztów pogrzebu dla osób otrzymujących
określone zasiłki, jeśli osoba, która zmarła, żyła w Wielkiej Brytanii. Więcej
informacji na temat stawek wypłacanych w poszczególnych regionach na stronie
https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-apply-and-when.
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•

Zapomoga ta dotyczy pogrzebów, mających miejsce w Wielkiej Brytanii oraz w
określonych okolicznościach, w krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i
Szwajcarii. Pod linkiem (w części "Kto może otrzymać dodatek na pogrzeb") można
uzyskać więcej informacji o pogrzebach poza granicami Wielkiej Brytanii https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeralbenefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-supportpayment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment

Kto może otrzymać zasiłek?
•
•

osoba mieszkająca w Szkocji, która odpowiedzialna jest za pokrycie kosztów
pogrzebu,
osoba musi otrzymywać jeden z następujących zasiłków: Universal Credit, Income
Support, Income Based Jobseeker's Allowance, Income Related Employment and
Support Allowance, Pension Credit, Housing Benefit, Child Tax Credit, Credit and
Disability, Severe Disability element of Working Tax Credit.

Jak złożyć wniosek?
•
•

oficjalnie zarejestrować zgon; zakład pogrzebowy musi posiadać zgodę na omówienie
wniosku z Social Security Scotland przed jego złożeniem.
wniosek można złożyć online, za pomocą bezpłatnej infolinii lub drogą pocztową.
Więcej informacji na temat składania wniosków na stornie:
https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply

Nie zgadzasz się z decyzją?
•
•
•

do Social Security Scotland można drogą pocztową lub telefonicznie, w określonym
terminie zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji;
od decyzji tej można następnie odwołać się do: Social Security Chamber of the FirstTier Tribunal for Scotland;
więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie /odwołanie oraz
dane kontaktowe na stronie: - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-abenefit-decision

Nowa renta wypłacana z tytułu niepełnosprawności dla dorosłych
Ponadto wprowadzany jest nowy dodatek z tytułu niepełnosprawności dla osób dorosłych.
Dodatek ten otworzył się na wnioski od osób mieszkających w trzech obszarach
pilotażowych i będzie stopniowo wprowadzany etapami w całej Szkocji. Więcej informacji
znajduje się w linku poniżej: https://www.mygov.scot/adult-disability-payment
UWAGA: niniejszy biuletyn stanowi jedynie podsumowanie przysługujących praw. Nie
zawiera on pełnego opisu praw i nie powinien być traktowany jako porada prawna. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i ich wpływu
na sytuację osobistą, należy skorzystać z porady prawnika lub innego wykwalifikowanego
doradcy.
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Uwaga: Treść zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza w tym
dokumencie, są w języku angielskim
Wspólfinansowany ze środków Funduszu Szkockiego Rządu oraz SCVO's Community, Capacity and
Resilience Fund [29/04/2022]
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