Ulotka informacyjna o zasiłku Universal Credit
Universal Credit to zasiłek wypłacany przez rząd, mający na celu pomoc w zakresie kosztów
utrzymania. Jest on przeznaczony dla osób, które nie pracują lub które otrzymują niskie
dochody.
Zasiłek Universal Credit jest podzielony na sześć części:
1. Świadczenie podstawowe w wysokości od £265.31 do £525.72 miesięcznie.
2. Świadczenie na dzieci poniżej 16 roku życia lub, jeśli uczęszczają do szkoły lub
college’u, poniżej 20 roku życia.
3. Pieniądze na pokrycie kosztów mieszkaniowych.
4. Pieniądze z tytułu niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych, ograniczających
zdolność do pracy.
5. Pieniądze na opiekę nad osobą o wysokim stopniu niepełnosprawności.
6. Pieniądze na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w czasie pracy.
Obowiązujące wymagania
Aby ubiegać się o Universal Credit, należy:
1. Mieć ukończone 18 lat (W niektórych przypadkach możesz się zakwalifikować jężeli
masz 16 lub 17 lat)
2. Być poniżej wieku emerytalnego (czyli pomiędzy 60 a 68 rokiem życia, w zależności
od daty urodzenia i płci – informacje o wieku emerytalnym na stronie:
https://www.gov.uk/state-pension-age),
3. Mieszkać na stałe w Wielkiej Brytanii lub Irlandii (więcej informacji na ten temat w
oddzielnej ulotce informacyjnej o prawach do zasiłków socjalnych),
4. Studiować w niepełnym wymiarze godzin (choć istnieją wyjątki)
5. Przyjąć zobowiązanie wnioskodawcy oraz
6. Nie posiadać ponad £16 000 oszczędności.
Pary mogą ubiegać się o Universal Credit, nawet jeśli jedna z osób jest powyżej wieku
emerytalnego lub studiuje.
W przypadku, gdy jeden z partnerów nie ukończył 18 roku życia, nie posiada stałego miejsca
zamieszkania w Wielkiej Brytanii, przebywa w więzieniu lub jest wykluczony z
otrzymywania zasiłków ze względu na swój status imigracyjny, można ubiegać się o
Universal Credit jako osoba samotna. Ubiegający się o zasiłek wnioskodawcy nie będą
traktowani jako pozostające w związku pary, jeżeli druga osoba będąca w związku nie
mieszka z wnioskodawcą i przewiduje się, że nieobecność ta będzie trwała lub trwa od ponad
6 miesięcy.
Zobowiązania wnioskodawcy
Zobowiązanie wnioskodawcy określa, na co zgadzamy się, aby przygotować się do podjęcia
czy znalezienia pracy lub zwiększenia zarobków, jeżeli osoba już pracuje. Zobowiązanie
dostosowywane jest do indywidualnej sytuacji po przeprowadzeniu rozmowy z
wnioskodawcą. Będzie ono regularnie weryfikowane i uaktualniane, aby zapewnić, że jest w
dalszym ciągu dostosowane do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy i lokalnego rynku
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pracy. Nieprzestrzeganie związanych z pracą wymogów, zawartych w zobowiązaniu, może
prowadzić do zmniejszenia wysokości zasiłku.
Wymóg dotyczący pracy nie będzie nałożony, jeśli np.:
•
•
•
•
•

osoba jest niepełnosprawna lub jej stan zdrowia, ogranicza zdolność do pracy,
osoba opiekuje się osobą o wysokim stopniu niepełnosprawności
osoba opiekuje się dzieckiem w wieku poniżej 1 roku życia,
osoba jest w ciąży, a do terminu porodu pozostało 11 tygodni lub mniej,
zarobki wnioskodawcy są na odpowiednio wysokim poziomie.

Wymagania finansowe
Universal Credit nie przysługuje osobom posiadającym oszczędności, których suma
przekracza £16 000. Za każde £250 powyżej £6000, zasiłek jest obniżany o £4.35
miesięcznie.
Nie ma określonego progu zarobków uprawniającego do Universal Credit. Należy jednak
pamiętać, że 55% dochodu będzie odliczone od zasiłku, co oznacza, że osoby o bardzo
wysokich dochodach, prawdopodobnie nie otrzymają go wcale.
W przypadku UC, brany pod uwagę jest dochód po odtrąceniu podatku dochodowego,
ubezpieczenia społecznego oraz składek emerytalnych (dochód netto).
Osoby odpowiedzialne za jedno lub więcej dzieci mają prawo do „dodatku za pracę” [ang.
work allowance], w wysokości £573.00 miesięcznie (pomniejszony do £344.00 miesięcznie
w przypadku osób otrzymujących środki na pokrycie kosztów mieszkaniowych). Kwota
otrzymywanego Universal Credit jest pomniejszana o 55% dochodu przekraczającego
dodatek za pracę.
Inne otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia pieniężne takie jak: emerytura,
pozostałe zasiłki socjalne, alimenty na małżonka/ małżonkę, pożyczka studencka, środki z
funduszy powierniczych są także potrącane i odliczanych jest 100% tego rodzaju dochodów.
Dzieci
Na dzieci mieszkające z osobą ubiegającą się o UC przysługuje zasiłek, który miesięcznie
wynosi £290 na pierwsze dziecko i £244.58 na każde następne.
Jeśli dziecko jest tymczasowo poza domem, nadal uznaje się je za "normalnie
zamieszkujące” z osobą uprawnioną, o ile nieobecność trwa krócej niż 6 miesięcy. Jeśli
dziecko wyjeżdża za granicę, czas wyjazdu nie może przekraczać 1 miesiąca.
Dziecko może być uznane, za mieszkające z więcej niż jedną osobą, gdzie pod uwagę bierze
się normalny rytm życia codziennego, a nie gdzie i z kim głównie przebywa. W przypadkach,
gdy dziecko ma dwa lub więcej miejsc zamieszkania, zasiłek otrzymuje osoba mająca główną
odpowiedzialność za dziecko. Nawet, jeżeli dziecko mieszka z wnioskodawcą tylko w
weekendy, nadal można otrzymać świadczenie na dziecko, o ile osoba ta posiada
wspomnianą wyżej odpowiedzialność za dziecko.
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Osoba uważana jest za odpowiedzialną za dziecko, jeśli:
•
•
•
•

podejmuje codzienne decyzje dotyczące życia dziecka,
zapewnia dziecku odzież, obuwie, przybory toaletowe i inne przedmioty codziennego
użytku,
jest wskazana jako główny kontakt dla szkoły, lekarza i dentysty dziecka, i/lub
opiekuje się dzieckiem w czasie jego choroby.

Główna odpowiedzialność za dziecko może spoczywać tylko na jednej osobie.
W przypadku dzieci, które ukończyły 16 rok życia, należy spełnić dodatkowe wymagania.
Otrzymywanie świadczenia pieniężnego z tytułu opieki nad dzieckiem, możliwe jest do dnia
1 września po ukończeniu przez nie 19 roku życia. Dziecko musi uczęszczać do szkoły lub
college'u. Ich kurs nie może prowadzić do uzyskania stopnia naukowego, dyplomu
ukończenia studiów wyższych, brytyjskiego wyższego dyplomu państwowego (HND) ani
żadnych innych kwalifikacji powyżej zaawansowanego wyższego poziomu. Nauka musi
obejmować średnio 12 godzin tygodniowo zajęć dydaktycznych i praktycznych lub
nadzorowanej nauki. Jeśli dziecko ma 19 lat, musi zostać przyjęte na kurs przed ukończeniem
19 roku życia.
Aby otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem - takich jak przedszkole,
opiekunka do dziecka czy system opieki dziennej - należy pracować i poinformować
Ministerstwo pracy i emerytur [ang. DWP] o wysokości wydatków na opiekę.
Można to zrobić za pośrednictwem konta internetowego Universal Credit i otrzymać 85%
kwoty, zapłaconej za opiekę nad dzieckiem- maksymalnie £646.35 miesięcznie (na jedno
dziecko) lub £1108.04 miesięcznie (w przypadku dwojga lub większej liczby dzieci).
Koszty mieszkaniowe
Osoby pobierające UC mogą otrzymać dopłatę do kosztów mieszkaniowych oraz opłat
eksploatacyjnych [ang. service charges] Maksymalna kwota jaką można otrzymać na
opłacenie czynszu zależeć będzie od lokalnej stawki zasiłków mieszkaniowych co można
sprawdzić na stronie.
Istnieją różne zasiłki na domy o różnych wielkościach. Rzeczywista wielkość nieruchomości
wnioskodawcy nie jest brana pod uwagę. Uwzględniania jest natomiast liczba sypialni, do
których przysługuje prawo zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym zasiłków. Może to
spowodować, że osoba uprawniona do otrzymywania zasiłku, otrzyma mniej pieniędzy, niż
wynosi jej rzeczywisty czynsz. Każda z poniżej wymienionych osób ma prawo do jednej
sypialni:
•
•
•
•
•

osoba ubiegająca się o UC (lub dwoje partnerów, jeśli są parą),
dwoje dzieci poniżej 10 roku życia,
dwoje dzieci tej samej płci,
każde kolejne dziecko (np.: w przypadku 3 dzieci, z których dwoje mieszka już
razem),
inna będąca częścią domostwa osoba dorosła.
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Dzieci tej samej płci poniżej 16 roku życia, powinny współdzielić pokój. Podobnie jak dzieci
poniżej 10 lat, bez względu na płeć.
Jeżeli mieszkanie wynajmowane jest od władz lokalnych lub spółdzielni mieszkaniowej,
wysokość dopłaty będzie faktyczna z rzeczywistym czynszem, a nie kwotą lokalnej stawki
zasiłku mieszkaniowego. Dopłata jest odpowiednio obniżona, jeśli osoba wynajmująca
posiada więcej sypialni niż przysługuje. W przypadku jednej dodatkowej sypialni, jest to
redukcja o 14%., w przypadku dwóch lub większej liczy sypialni, dopłata do kosztów
mieszkaniowych jest redukowana o 25%. Powszechnie jest to określane mianem "podatku
od sypialni" [ang. bedroom tax]. W Szkocji można ubiegać się o uznaniową dopłatę do
kosztów mieszkaniowych (ang. Discretionary Housing Payment) od rządu szkockiego, aby
zminimalizować skutki podatku od sypialni. Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.scot/policies/social-security/support-with-housing-costs/.
W zależności od preferencji, element dopłaty do kosztów mieszkaniowych zasiłku Universal
Credit może być wypłacany najemcy lub bezpośrednio właścicielowi mieszkania.
Niepełnosprawność
Department for Work and Pension oceni, czy wnioskodawca jest zdolny do pracy. Należy
wypełnić formularz oceny i przedstawić dokumentację medyczną. Jeśli po przeprowadzeniu
oceny okaże się, że dana osoba jest niezdolna do pracy, otrzyma ona dodatkowe świadczenie
pieniężne w ramach zasiłku UC.
Również opiekunowie mogą otrzymać środki pieniężne, jeśli regularnie i w dużym stopniu
sprawują opiekę nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymagania dotyczące
tego elementu są takie same jak wymagania dotyczące zasiłku carer's allowance.
Więcej informacji na temat zasiłku carer’s allowance na stronie:- https://www.gov.uk/carersallowance.
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, oprócz wyżej wymienionych świadczeń na dzieci
otrzymuje się dodatkowy zasiłek w wysokości £414.88 miesięcznie. Niższa kwota jest
wypłacana, jeśli dziecko jest uprawnione do: disability living allowance, child disability
payment, or personal independence payment.
Górna granica zasiłku (limit świadczenie)
Odliczenia są dokonywane również w przypadkach, gdy przekroczona zostaje "górna granica
zasiłku", wynosząca £1116.67 miesięcznie dla osób samotnych nieposiadających dzieci.
Kwota ta wzrasta do £1666.67, jeśli osoba samotna ma dzieci lub gdy para składa wspólny
wniosek. Pułap ten jest zazwyczaj maksymalną kwotą zasiłków socjalnych, jakie może
otrzymywać dana osoba (dotyczy to wszystkich zasiłków, nie tylko Universal Credit).
Universal Credit jest wypłacany zwykle co miesiąc, osoby mieszkające w Szkocji, mogą
wybrać opcję by otrzymywać UC, co dwa tygodnie.
Co zrobić, jeżeli wniosek o UC zostanie odrzucony?
Jeśli wniosek o UC zostanie odrzucony, w ciągu miesiąca można poprosić Department for
Work and Pensions o ponowne rozpatrzenie sprawy [ang. mandatory reconsideration].
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Jeśli mandatory reconsidetation zostanie odrzucone, można w ciągu miesiąca złożyć
odwołanie do niezależnego First-tier Tribunal.
Gdzie uzyskać więcej pomocy lub porad?
•
•
•
•
•

Citizens Advice Scotland - https://www.cas.org.uk/helptoclaim
Turn2Us - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
Shelter - https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline
(porady związane z mieszkalnictwem)
Child Poverty Action Group - https://askcpag.org.uk/home
Wniosek o Universal Credit można złożyć na stronie - https://www.gov.uk/applyuniversal-credit.

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.
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 [5/5/2022]
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