
 

W ramach Krajowego Programu Opieki nad Dziećmi dostępne są dwa rodzaje dotacji: 

Dotacje uniwersalne są dostępne dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku poniżej 3 lat. Są 

one również dostępne dla rodzin z dziećmi powyżej 3 lat, które nie zakwalifikowały się jeszcze 

do programu bezpłatnych przedszkoli (ECCE). Dotacja przyznawana jest bez względu na 

dochody i wynosi 50¢ na godzinę w stosunku do kosztów zarejestrowanego miejsca opieki 

nad dziećmi przez maksymalnie 40 godzin tygodniowo. 

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek przez Internet? 

• Zweryfikowane konto MyGovID 

• Data urodzenia i indywidualny numer usługi publicznej (PPSN) dla każdego dziecka, dla 

którego ubiegamy się o dotację. 

 

Dotacje według dochodu (ang. Income Assessed Subsidies) są dostępne dla rodzin z dziećmi 

w wieku od 24 tygodni do 15 lat. Tę dotację przyznaje się zależnie od dochodu i oblicza na 

podstawie indywidualnej sytuacji. Stawka dotacji będzie uzależniona od dochodu rodziny, 

wieku i etapu edukacyjnego dziecka oraz liczby dzieci w rodzinie. 

Jeśli osoba wnioskująca (wraz z partnerem / partnerką, jeśli jest) pracuje, studiuje lub szkoli 

się, maksymalna liczba dotowanych godzin tygodniowo wynosi 40. 

Jeśli osoba wnioskująca (lub partner / partnerka, jeśli jest) pracuje, studiuje lub szkoli się, 

maksymalna liczba dotowanych godzin tygodniowo wynosi 15. 

W obu przypadkach dotowane godziny obejmują czas spędzony w szkole lub przedszkolu. 

Pozostałe godziny można następnie wykorzystać na „opiekę kompleksową.” Więcej o opiece 

kompleksowej można dowiedzieć się w odpowiedziach na Często zadawane pytania na stronie 

www.ncs.gov.ie/faqs. 

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek przez Internet? 

• Zweryfikowane konto MyGovID 
• Dane dzieci, jak data urodzenia i indywidualny numer usługi publicznej PPSN 
• Dane dotyczące zatrudnienia i dochodu 



• Indywidualny numer usługi publicznej PPSN partnera lub partnerki** 
• Dane dotyczące zatrudnienia i dochodu partnera lub partnerki** 

** dotyczy osób posiadających partnera lub partnerkę 

Aby sprawdzić, jakie dotacje mogą przysługiwać można skorzystać z kalkulatora dotacji na opiekę 

nad dziećmi na witrynie internetowej www.ncs.gov.ie. 

Aby ubiegać się o dotację według dochodu, całkowity dochód rodziny ze wszystkich źródeł 

nie może przekraczać €60 000 rocznie. 

Całkowity dochód ze wszystkich źródeł oblicza się, biorąc dochód netto rodziny i odejmując 

wszelkie dozwolone pozycje w ramach programu, jak zniżka za wielodzietność. 

Innymi słowy, jest to dochód rodziny, w tym świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, 

po odliczeniu podatku, składki na ubezpieczenie społeczne zależne od wynagrodzenia PRSI, 

powszechnej składki socjalnej USC i wszelkich dozwolonych pozycji w ramach programu. 

Aby obliczyć całkowity dochód ze wszystkich źródeł, od dochodu netto można odliczyć co 

następuje: 

• Zniżka za wielodzietność w wysokości €4 300 dla rodzin z 2 dziećmi w wieku poniżej 

15 lat 

• Zniżka za wielodzietność w wysokości €8 600 dla rodzin z co najmniej 3 dzieci w wieku 

poniżej 15 lat 

• Składki emerytalne, do limitu dozwolonego przez Urząd Skarbowy jako odliczenie od 

podatku. Więcej informacji na temat składek emerytalnych można znaleźć na witrynie 

internetowej Urzędu Skarbowego (ang. Revenue Commissioners). 

• Wszelkie świadczenia alimentacyjne dokonywane na rzecz dziecka lub byłego 

małżonka / małżonki 

• Następujące świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego (obowiązujące od 

marca 2019 roku): 

English name Polska nazwa 

Aftercare Allowance Dodatek pielęgnacyjny 

Back to Education Allowance Zasiłek dla podejmujących ponownie naukę 

Back to School Clothing and Footwear 
Allowance 

Zasiłek na odzież i obuwie szkolne dla 
podejmujących ponownie naukę 

Back to Work Enterprise Allowance Zasiłek dla osób rozpoczynających własną 
działalność gospodarczą 

Back to Work Family Dividend Dywidenda rodzinna na powrót do pracy 

Blind Welfare Allowance Zasiłek socjalny dla niewidomych 

Caranua Payment Zasiłek z funduszu Caranua 

Carer’s Support Grant Dotacja dla opiekunów 

Constant Attendance Allowance Ciągły zasiłek pielęgnacyjny 

Department of Education and Skills Third 
Level Bursary Scheme Payment 

Stypendium od Wydziału Edukacji i z tytułu 
umiejętności trzeciego poziomu 
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English name Polska nazwa 

Diet Supplement payment Dodatek dietetyczny 

Domiciliary Care Allowance Dodatek na opiekę w domu 

Exceptional Needs Payments Dodatek na potrzeby specjalne 

Foster Care Allowance Dodatek na opiekę zastępczą 

FET Training Allowance Dodatek na program szkoleń zawodowych 
(FET) 

Guardian’s Payment Renta rodzinna 

Humanitarian Assistance Scheme Program pomocy humanitarnej 

Mobility Allowance Zasiłek na poprawę mobilności 

Personal Reader Grant Dotacja na osobistego lektora 

Rent Supplement Dodatek czynszowy 

Short-Term Enterprise Allowance Krótkoterminowa ulga dla przedsiębiorców 

Springboard+ Trampolina+ 

Student Assistance Fund Fundusz pomocy studenckiej 

Student Grant SUSI Grant studencki SUSI 

VTOS Training Allowance Dodatek na program szkoleń zawodowych 
(VTOS) 

Youthreach Allowance Zasiłek Youthreach 

 

U osób ubiegających się o dotację według dochodu, wyliczenie dochodu będzie zasadniczo 

opierać się na dochodzie uzyskanym w poprzednim roku podatkowym. Można jednak 

zdecydować się na wyliczenie dochodu w bieżącym roku. Można wybrać tę opcję, gdy sytuacja 

uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego i prawdopodobnie dochód 

z bieżącego roku będzie znacznie niższy niż dochód z poprzedniego roku. 

Wyliczenie dochodu może odbywać się na dwa sposoby: 

1) Można zdecydować, aby dochód był oszacowany automatycznie na podstawie informacji 

za ostatni rok w Urzędzie Skarbowym oraz Wydziale ds. Zatrudnienia i Opieki Społecznej. Taką 

metodę nazywamy Szybką Ścieżką (ang. Fast Track). Dla osób, które zdecydują się na 

przyspieszenie oceny, system informatyczny automatycznie pobierze informacje z Urzędu 

Skarbowego i Wydziału ds. Zatrudnienia i Opieki Społecznej powiązane z numerem PPS 

(również dla partnera / partnerki, jeśli jest). Jest to zazwyczaj najszybszy sposób na 

oszacowanie dochodu i rozpatrzenie wniosku i przy składaniu wniosku nie trzeba 

przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających. 

2) Można zdecydować się na przedstawienie dokumentów potwierdzających, jak odcinki 

wypłat lub zaświadczenia z wydziału opieki społecznej wykazujące dochód, które będą 

poddane ocenie i weryfikacji przez urzędnika administratora systemu. Takie dokumenty 

zawierają te same informacje, które w innym przypadku zostałyby przedstawione przez Urząd 

Skarbowy i Wydział ds. Zatrudnienia i Opieki Społecznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego w ramach opcji Szybkiej Ścieżki. Wszystkie potrzebne dokumenty 



uzupełniające znajdują się w przewodniku do formularza zgłoszeniowego Dokumenty można 

przesłać wraz z wnioskiem, skanując je do komputera lub wykonując zdjęcie. 

Osoby, które zdecydują się na poddanie dochodu ocenie w bieżącym roku, będą musiały 

fizycznie przedstawić dokumenty potwierdzające. Czas rozpatrywania złożonych papierowych 

wniosków jest dłuższy niż wniosków złożonych w ramach Szybkiej Ścieżki.  

Rodziny o większych potrzebach, jak rodziny doświadczające bezdomności lub rodziny 

wymagające opieki nad dzieckiem lub pomocy dla rodziny w ramach opieki socjalnej, mogą 

być skierowane do programu przez wyznaczony „organ sponsorujący.” Aby uzyskać więcej 

informacji na temat skierowań sponsorowanych, prosimy skontaktować się z Centrum 

Wsparcia Rodziców lub lokalnym Miejskim Komitetem Opieki nad Dziećmi lub komitetem 

działającym w hrabstwie.   

Krajowy Program Opieki nad Dziećmi ma być elastyczny i uwzględniać fakt, że każda rodzina 

ma inne potrzeby opieki nad dziećmi. System jest tak zaprojektowany, aby zaspokajał 

potrzeby poprzez zapewnienie dopłat do kwot na opiekę uzgodnionych między rodzicami 

a świadczeniodawcami.  

Rodzice i świadczeniodawcy będą współpracować, tak jak dotychczas, uzgadniając opłaty za 

opiekę w oparciu o kombinację potrzeb rodziców i rozsądnych możliwości świadczeniodawcy. 

Świadczeniodawcy będą nadal ustalać własne opłaty, sesje i decydować o swoich własnych 

zasadach przyjmowania. Dotację można następnie przeznaczyć na uzgodnioną opiekę, do 

maksymalnej dostępnej kwoty w ramach limitu programu. 

Dotację można wykorzystać u dowolnego świadczeniodawcy opieki nad dziećmi 

uczestniczącego w programie. Przysługująca dotacja zostanie wypłacona bezpośrednio 

wybranemu świadczeniodawcy opieki nad dziećmi, po odpowiednich uzgodnieniach. Aby 

wyszukać lokalnych świadczeniodawców opieki nad dziećmi uczestniczących w programie, można 

skorzystać z wyszukiwarki opieki nad dziećmi na witrynie www.ncs.gov.ie. 

Po zatwierdzeniu wniosku otrzymuje się unikalny kod o nazwie CHICK (klucz identyfikacyjny 

do opieki nad dzieckiem — ang. Childcare Identifier Code Key). Aby zarejestrować dziecko 

w Krajowym Programie Opieki nad Dziećmi, świadczeniodawca potrzebuje jedynie kodu 

CHICK, imienia, nazwiska i daty urodzenia dziecka. Po potwierdzeniu danych 

zarejestrowanych przez świadczeniodawcę, Wydział ds. Dzieci I Młodzieży wypłaci dotację 

w imieniu wnioskodawcy. Świadczeniodawca następnie odejmie przyznaną dotację od 

rachunku za opiekę nad dzieckiem, zmniejszając tym samym koszty opieki. 

Kontakt z nami 

Centrum Pomocy Rodzicom w Krajowym Systemie Opieki nad Dziećmi jest otwarte od 9:00 

do 17:00 od poniedziałku do piątku. Zadzwoń pod numer 01 906 8530. 



Aby uzyskać informacje na temat programu lub świadczonych usług w okolicy, należy 

skontaktować się z lokalnym Miejskim Komitetem Opieki nad Dziećmi lub komitetem 

działającym w hrabstwie. Dane kontaktowe lokalnego komitetu można odnaleźć na 

witrynie www.myccc.ie. 

Śledź nas na Facebooku www.facebook.com/nationalchildcarescheme 
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