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BIURA JOB CENTER NIE OBSŁUGUJĄ OBECNIE 

UMÓWIONYCH SPOTKAŃ

Od 19 marca osoby, które otrzymują zasiłki nie muszą stawiać 

się na wizyty w biurach Job Centre. Taka sytuacja potrwa 

przez co najmniej 3 miesiące. Wszyscy będą nadal otrzymy-

wać swoje świadczenia, tak jak dotychczas, a wymagania do-

tyczące osobistego udziału w Job Centre są zawieszone.

Istnieje możliwość aplikacji o zasiłki przez internet.

Najważniejsze zmiany:

• Osoby niepełnosprawne i chore, które nie mogą stawić się  

na spotkanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyzna-

nie Personal Independence Payment (PIP), Employment 

and Support Allowance (ESA) lub Universal Credit, będą 

nadal otrzymywać swoje świadczenia, a nowy termin spo-

tkania zostanie ustalony w przyszłości.

• Osoby, które chcą ubiegać się o ESA lub Universal Credit 

z powodu koronawirusa, nie będą zobowiązane do przed-
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stawienia zaświadczenia lekarskiego (fit note).

• Jeżeli aplikujący w odpowiednim czasie zgłosi do DWP, 

że jest poddany izolacji lub że zdiagnozowano u niego 

COVID  -19, osoba ta nie będzie objęta sankcjami – DWP 

dokona przeglądu jego zobowiązań (claimant commit-

ment), aby upewnić się, że są one wykonalne.

• Aplikant, który przebywa w domu w związku z wirusem 

COVID  -19, zostanie zwolniony z obowiązku poszukiwania 

pracy na czas choroby. 

Poddaje się izolacji i poradzono mi, abym ubiegał się 

o Universal Credit – czy jest to najlepsza opcja?

To zależy od tego, czy obecnie dostajesz inne zasiłki, które  

zostały zastąpione przez Universal Credit, w szczególności 

Tax Credits i/lub Housing Benefit. Jeśli tak, to:

• Jeżeli złożysz wniosek o Universal Credit, otrzymywane 

świadczenia – Tax Credits i/lub Housing Benefit – zostaną 

wstrzymane; 

• Będziesz musiał poczekać około 5 tygodni zanim dosta-

niesz Universal Credit; 

• Jeśli ubiegasz się o Universal Credit, możesz otrzymać 

Advance Payment, czyli przedpłatę, która będzie musiała 

zostać spłacona; 

Radzimy skontaktować się z doradcą ds. świadczeń przed zło-

żeniem wniosku o Universal Credit. Jeśli potrzebujesz pomocy 

w złożeniu wniosku o Universal Credit, skontaktuj się z nami.
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Moje wynagrodzenie zmalało i jest mi naprawdę ciężko. 

Nie wiem, czy dam rade zapłacić czynsz w tym tygodniu. 

Powiedziano mi, że jeśli złożę wniosek o Universal Credit, to 

w ciągu kilku dni mogę uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę. 

Czy to prawda?

• Osoby, które złożą nowe podanie o Universal Credit, mogą 

otrzymać zaliczkę (Advance Payment). Jej wysokość zale-

ży od dochodów i indywidualnej sytuacji.

• Zaliczka (AP) jest nieoprocentowaną pożyczką, którą trze-

ba spłacić w ciągu 12 miesięcy – rata jest odejmowana od 

regularnej wypłaty z Universal Credit. 

• Jeśli obecnie nie otrzymujesz żadnego z zasiłków, 

w szczególności Tax Credits i/lub Housing Benefit, to apli-

kacja o Universal Credit może być najlepszą opcją. Przed 

złożeniem wniosku dobrze zasięgnąć porady u doradcy 

ds. świadczeń socjalnych. 

• W sprawie czynszu skontaktuj się z właścicielem wynaj-

mowanego przez ciebie mieszkania lub pokoju i poinfor-

muj go o swojej obecnej sytuacji.

Poddaje się izolacji, a w pracy powiedziano mi, że zostanie mi 

wypłacone jedynie Statutory Sick Pay (SSP). Moja sytuacja 

materialna pogorszy się, czy mogę liczyć na jakieś wsparcie?

Polecamy zgłosić się do doradcy ds. świadczeń. 
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Skontaktuj się również z właścicielem swojego domu, aby  

poinformować go o swojej obecnej sytuacji.

Obawiam się, że zostanę zwolniony, czy mogę ubiegać się 

o Universal Credit?

• Jeżeli spełniasz podstawowe kryteria, możesz starać 

się o Universal Credit. Musisz być między innymi w wie-

ku produkcyjnym, mieć oszczędności lub kapitał poniżej 

£16,000 oraz przebywać w Wielkiej Brytanii. Warto pa-

miętać, że istnieją specjalne wymagania dla obywateli UE, 

dlatego należy skontaktować się z doradcą ds. świadczeń, 

aby sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzy-

mania Universal Credit.

• Rząd brytyjski ogłosił program Job Retention Scheme, 

który ma na celu pomoc pracodawcom w utrzymaniu 

miejsc pracy. Dzięki niemu wiele firm nie będzie musiało 

zwalniać swoich pracowników. (Więcej informacji na ten 

temat można znaleźć w naszym przewodniku na temat 

praw pracowniczych).

Pobieram Universal Credit jako osoba poszukująca pracy. 

Mam spędzać 35 godzin tygodniowo szukając pracy, ale wszy-

scy domownicy poddali się izolacji. Co powinienem zrobić?

U osób, które przebywają w domu z powodu koronawirusa, zo-

stanie usunięty obowiązek szukania pracy i dyspozycyjności 
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na okres choroby. Jeśli nie jesteś chory, skontaktuj się z two-

im trenerem pracy (work coach), aby się upewnić co zrobić 

w takiej sytuacji.

Powiedziano mi, że jeśli jestem chory na COVID -19 lub miesz-

kam z ludźmi, którzy są chorzy i muszę się izolować, to mogę 

ubiegać się o ustawowy zasiłek chorobowy, czy to prawda?

• Osoby, które nie mogą pracować z powodu koronawi-

rusa i kwalifikują się do otrzymania ustawowego za-

siłku chorobowego. Otrzymają go od pierwszego dnia, 

a nie od czwartego dnia choroby. Rząd zapowiedział, że 

chce wdrożyć ten przepis tak, aby obowiązywał z mocą 

wsteczną od 13 marca 2020 r. 

• Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany osobom, 

które przebywają w domu zgodnie z zaleceniami rządu, 

a nie tylko tym osobom, które są chore. Od dnia 13 marca 

2020 r. pracodawcy mogą skorzystać ze swobody decy-

dowania o tym, jakich dowodów, jeśli w ogóle, zażądają na 

potwierdzenie aktualnego stanu zdrowia. 

• Jeśli pracownicy będą musieli przedstawić pracodawcy 

zaświadczenie o tym, że muszą pozostać w domu z powo-

du koronawirusa mogą oni skorzystać z formularza inter-

netowego – NHS 111 Online. Nie trzeba umawiać się na 

wizytę u swojego lekarza pierwszego kontaktu. Formularz 

jest obecnie opracowywany i będzie wkrótce udostępniony.
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