
Fact Sheet

Czym jest program Best Start Grant?
Jest to pakiet trzech płatności, które zapewnią rodzicom i opiekunom dodatkowe środki w 
pierwszych latach życia dziecka.

Czym jest świadczenie School Age Payment?
Jest to płatność w wysokości 250 £ przyznawana mniej więcej w okresie, kiedy dziecko standardowo 
zaczyna edukację w szkole podstawowej, aby pomóc w pokryciu związanych z tym kosztów.

Kto może otrzymać to świadczenie?
Jeśli mieszkasz w Szkocji, możesz ubiegać się o świadczenie School Age Payment, niezależnie 
od tego, czy pracujesz czy nie. 

Do wypłaty świadczenia może się kwalifikować rodzic lub opiekun dziecka, który otrzymuje 
określone świadczenia lub ulgi podatkowe.* 

*Universal Credit (UC), Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income related 
Employment and Support Allowance, Pension Credit, Housing Benefit, Child Tax Credit (CTC) 
oraz Working Tax Credit.  

Aby sprawdzić swoje uprawnienia do korzystania z tych świadczeń, należy zadzwonić pod 
numer 0800 085 7145 w celu odbycia bezpłatnej i poufnej rozmowy z Zespołem Money Talk.

Osobom w wieku poniżej 18 lat uprawnienie przysługuje automatycznie i nie muszą one pobierać 
kwalifikującego świadczenia.

Uprawnione są również osoby w wieku 18 lub 19 lat kształcące się lub odbywające szkolenie w 
trybie stacjonarnym, będące na czyimś utrzymaniu, np. rodzica lub opiekuna, który ubiega się o 
zasiłek na dziecko, ulgę podatkową na dziecko, dodatek emerytalny lub zasiłek powszechny z 
tytułu utrzymania takiej osoby.

Ile dzieci w rodzinie kwalifikuje się do wypłaty świadczenia School Age Payment w ramach 
programu Best Start Grant?
Świadczenie przysługuje na każde dziecko w uprawnionej rodzinie.

Jak złożyć wniosek?
W przypadku dzieci, które standardowo rozpoczęłyby naukę w sierpniu, wniosek można składać od 
dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Przyjmujemy wnioski za pośrednictwem bezpłatnej 
infolinii 0800 182 2222, pocztą lub przez Internet pod adresem mygov.scot/best-start-grant. 

Program Best Start Grant
Świadczenie School Age Payment 
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Informacje można uzyskać w różnych językach lub formatach 
pod numerem tel. 0800 182 2222.

W jakim wieku musi być dziecko, by kwalifikować się do świadczenia School Age Payment?
O świadczenie można się ubiegać, jeśli dziecko urodziło się w okresie od 1 marca 2015 r. do  
29 lutego 2016 r.  

Czy rodzice, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie rozpoczęcia kształcenia dziecka na sierpień 
2021 r., powinni ubiegać się o świadczenie?
Nawet w przypadku zgody na przesunięcie rozpoczęcia kształcenia należy ubiegać się o 
świadczenie w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Po upływie tego terminu 
wniosek będzie spóźniony i świadczenie nie zostanie wypłacone. 

Ile trwa oczekiwanie na wypłatę świadczenia od momentu złożenia wniosku?  
Świadczenie jest wypłacane w terminie od 14 do 21 dni. Jeżeli potrzebujemy więcej informacji lub 
dokumentów potwierdzających w celu sprawdzenia uprawnień do świadczenia, może to potrwać 
dłużej. 

Jakie dokumenty są wymagane?  
Większość osób może złożyć wniosek bez załączania dodatkowych dokumentów, ponieważ 
sprawdzamy w Departamencie Pracy i Emerytur oraz Urzędzie Skarbowym i Celnym (HMRC), czy 
wnioskodawca pobiera świadczenie stanowiące podstawę do nabycia uprawnień. Jednym ze 
sposobów weryfikacji praw rodzicielskich jest sprawdzenie, czy wnioskodawca pobiera zasiłek na 
dziecko Child Benefit.**

W niektórych przypadkach będziemy jednak musieli zwrócić się o dodatkowe informacje 
niezbędne do obsługi wniosku.*** 

**Zasiłek Child Benefit sprawdza się wyłącznie pod kątem praw rodzicielskich – świadczenie 
nie zostanie przyznane, jeżeli wnioskodawca nie otrzymuje innych uprawniających świadczeń.

***Na przykład postanowienie z postępowania sądowego lub rozprawy z udziałem dziecka, 
potwierdzenie adresu, tj. rachunek za media lub naliczenie podatku lokalnego.

Czy potrzebuję danych mojego partnera? 
Tak, jeśli mieszkacie w tym samym gospodarstwie domowym i:  
l  pozostajecie w związku małżeńskim  
l	pozostajecie w związku partnerskim  
l	żyjecie w konkubinacie. 

W jakiej formie nastąpi wypłata świadczenia?  
W formie przelewu środków na konto wskazane przez wnioskodawcę. Środki są bezzwrotne. 

Na co można przeznaczyć środki?  
To od świadczeniobiorcy zależy, na co przeznaczy środki. Można nimi dysponować dowolnie, np. 
przeznaczyć je na zakup tornistra, butów, kurtki, książek lub na zajęcia dodatkowe bądź wyjścia. 
Nie trzeba zachowywać paragonów.

Czy wpływa to na inne świadczenia?  
Nie, świadczenie School Age Payment nie ma wpływu na inne świadczenia ani ulgi podatkowe. 
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