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Praca w Wielkiej Brytanii 
Jak znaleźć pracę w Wielkiej 
Brytanii? 
Agencje pośrednictwa pracy 
Agencje pośrednictwa pracy znajdują ludziom 
zatrudnienie. Firmy płacą agencjom za wynajem 
pracowników . 
Osoby, które znalazły pracę za pośrednictwem 
agencji,  prawdopodobnie podpiszą umowę z 
agencją, a nie z firmą, w której pracują. 
Każda osoba pracująca dla agencji powinna otrzymać 
umowę na piśmie. W umowie tej powinny zostać 
określone główne warunki zatrudnienia. Osoba 
zatrudniona jako „employee” (zatrudniony pracownik) 
otrzyma „contract of employment”, czyli umowę 
o pracę, osoba zatrudniona jako „worker” (osoba 
wykonująca pracę), otrzyma „contract  for services”, 
czyli umowę o świadczeniu usług (dalsze informacje 
na temat różnicy pomiędzy „employee” a „worker” 
podane są na stronie 6). 
Osoby pracujące dla agencji mają prawo do 
wynagrodzenia za urlop, przerw na odpoczynek, 
krajowej płacy minimalnej i do tego, aby nie 
dokonywano żadnych sprzecznych z prawem 
potrąceń z ich zarobków. Podlegają one 
także prawodawstwu dotyczącemu zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy oraz przepisom anty-
dyskryminacyjnym. Mogą one być uprawnione do 
zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego. 
W każdej chwili można zgłosić się do innych agencji 
pośrednictwa pracy, aby zwiększyć swoje szanse na 
znalezienie pracy; można jednocześnie zarejestrować 
się w kilku agencjach. 
Jeżeli ktoś uważa, że jest przez agencję 
traktowany niesprawiedliwie, może skorzystać z 
Employment Agency Standards Helpline (infolinii 
ds. standardów działalności agencji pośrednictwa 
pracy) pod numerem telefonu 0845 955 5105 
(w godzinach 09:30–16:30 od poniedziałku do 
piątku), lub porozmawiać z doradcą ds. zatrudnienia 
(employment adviser). 

● W Wielkiej Brytanii pobieranie przez agencję opłat 
za znalezienie zatrudnienia od osób szukających 
pracy jest niezgodne z prawem. Jeżeli agencja żąda 
od ciebie opłaty za znalezienie ci pracy, zadzwoń 
pod numer infolinii Employment Agency Standards 
Helpline, aby uzyskać poufną poradę. 

Dostawcy siły roboczej/
Pośrednicy pracy „Gangmasters”  
Pośrednicy pracy są czasami zwani „gangmasters”. 
Dostarczają oni pracodawcom siły roboczej i często 
działają w sektorze rolniczym i żwnościowym oraz w 
przemyśle budowlanym. 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej 
Brytanii, „gangmasters” działający w rolnictwie, 
ogrodnictwie, leśnictwie, zbieraniu owoców morza 
oraz w przetwórstwie i pakowaniu żywności muszą 
posiadać zezwolenie wydane przez Gangmasters’ 
Licensing Authority - GLA (agencję rządową ds. 
licencjonowania pośrednictwa pracy w regulowanych 
sektorach gospodarki). Jeżeli takiego zezwolenia nie 
posiadają, łamią prawo. 
Aby sprawdzić, czy „gangmaster” posiada takie 
zezwolenie, można odwiedzić witrynę internetową 
www.gla.gov.uk lub zadzwonić pod numer telefonu 
0845 602 5020. 
● Pobieranie opłaty za znalezienie pracy przez 
dostawców siły roboczej/ „gangmasters” od osób 
szukających pracy jest niezgodne z prawem. 
Jeżeli ktoś uważa, że jest niesprawiedliwie 
traktowany przez pośrednika „gangmaster” lub 
nie podobają mu się metody działania takiego 
pośrednika, może zwrócić się do Gangmasters’ 
Licensing Authority (GLA). 
Aby nie dać się wykorzystać podejrzanym agencjom 
i pośrednikom pracy zarówno we własnym kraju, 
jak i w Wielkiej Brytanii, postaraj się jak najwięcej 
dowiedzieć o danej organizacji, zanim zgodzisz 
się podjąć pracę. Sprawdź, czy któryś z twoich 
znajomych miał do czynienia z daną agencją i jakie 
warunki agencja tak naprawdę oferuje. 
Jeżeli oferta agencji wydaje się zbyt piękna, żeby była 
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prawdziwa, to prawdopodobnie tak właśnie jest! 
●  Żaden pracodawca, żadna agencja ani żaden 
„gangmaster” nie powinien przetrzymywać paszportu 
ani innych dowodów tożsamości. Agencja może 
poprosić o paszport, by zrobić fotokopię do swoich 
akt, ale musi ten paszport oddać. Jeżeli agencja 
nalega i chce go zatrzymać, należy jak najszybciej 
zwrócić się o odpowiednią poradę. 

Doradcy EURES (Europejskich 
Służb Zatrudnienia)  
Doradcy EURES to przeszkoleni specjaliści świadczący 
trzy podstawowe rodzaje usług zarówno dla 
osób poszukujących pracy, jak i dla pracodawców 
zainteresowanych europejskim rynkiem pracy:
• usługi informacyjne
• usługi doradcze
• pośrednictwo pracy. 
Doradcy EURES są fachowcami, jeśli chodzi o 
wszelkie praktyczne, prawne i administracyjne 
sprawy dotyczące mobilności pracowników na 
poziomie krajowym i ponadgranicznym. Działają oni 
w ramach publicznych służb zatrudnienia w każdym 
kraju członkowskim, lub w ramach innych organizacji 
Poniższy link pomoże w znalezieniu doradcy 
EURES w twoim kraju: http://europa.eu.int/
eures/main.jsp?acro=eures&lang=en& 
catId=3&parentCategory=3

Ogłoszenia w prasie  
Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy, zwanych 
czasami „vacancies” pojawiają się regularnie w 
krajowej prasie, na przykład w „Guardianie” http://
jobs.guardian.co.uk 
i w „Timesie” www.timesonline.co.uk/tol/life_and_
style/career_and_jobs
Ogłoszenia o pracy można także znaleźć w gazetach 
lokalnych. Niektóre ogłoszenia znajdują się na 
tablicach informacyjnych w supermarketach i na 
oknach sklepów. Zwykle są to prace w niepełnym 
wymiarze godzin i o niskim wynagrodzeniu. Wiedząc 
w jakiej firmie chcielibyśmy pracować, można udać 
się na stronę internetową firmy i tam poszukać 
aktualnych ogłoszeń.   

Job Centre Plus  
Job Centre Plus to brytyjska agencja rządowa 
pomagająca znaleźć zatrudnienie; w jej 
biurach można także starać się o przyznanie 
niektórych zasiłków. Agencja zajmuje się również 
organizowaniem tłumaczeń ustnych. 
Witryna internetowa Job Centre Plus to www.
jobcentreplus.gov.uk. Można również skorzystać z 
taniej usługi telefonicznej, zwanej Jobseeker Direct, 
dostępnej pod numerem 0845 6060234 czynnej od 

9:00 do 18:00 w dni tygodnia oraz od 9:00 do 13:00 
w soboty. 

Kwalifikacje 
Osoby ubiegające się o pracę na danym stanowisku 
wymagają odpowiedniego przeszkolenia i 
kwalifikacji. Kwalifikacje zdobyte w innym kraju, 
można porównać z obowiązującymi w Wielkiej 
Brytanii przy pomocy Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (NARIC), 
strona internetowa: www.naric.org.uk, telefon: 0870 
9904088.

Witryny internetowe 
Ogłoszenia o pracy pojawiają się w wielu witrynach 
internetowych w Wielkiej Brytanii. Poniżej podanych 
jest kilka z nich:
www.jobs24.co.uk -różne rodzaje pracy we 
wschodnim regionie Anglii 
www.jobsearch.co.uk -różne rodzaje pracy 
www.toplanguagejobs.co.uk -oferty pracy 
dla osób znających języki obce we wszystkich 
dziedzinach na terenie całej Wielkiej Brytanii www.
multilingualvacancies.com -oferty pracy dla osób 
znających języki obce we wszystkich dziedzinach na 
terenie całej Wielkiej Brytanii
www.jobserve.co.uk -oferty pracy w sektorze IT 
www.cwjobs.co.uk -oferty pracy w sektorze IT 

Czy mogę legalnie pracować w 
Wielkiej Brytanii? 
Kraje członkowskie UE z pełnymi 
prawami
Kraje członkowskie UE z pełnymi prawami 
członkowskimi przed 1 maja 2004r. oraz te, które 
zostały członkami UE 1 maja 2004r. to: Malta, Cypr, 
Luksemburg, Belgia, Niemcy, Francja, Szwecja, 
Hiszpania, Grecja, Portugalia, Włochy, Finlandia, 
Dania, Holandia oraz Wielka Brytania.
Obywatele tych państw mogą mieszkać i pracować 
w Wielkiej Brytanii jako obywatele UE z pełnymi 
prawami. Wymagany jest ważny dowód osobisty lub 
paszport.

Obywatele krajów europejskich z 
grupy A8 
Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, 
Polska i Węgry tworzą grupę 8 krajów akcesyjnych 
(A8), które przyłączyły się do UE 1 maja 2004 roku. 
Obywatele tych państw mogą legalnie pracować w 
Wielkiej Brytanii jako osoby zatrudnione lub samo-
zatrudnione.
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Osoby zatrudnione: 
● Wszyscy zatrudnieni obywatele krajów grupy 
A8 muszą zarejestrować się zgodnie z zasadami 
Workers’ Registration Scheme (WRS, Programu 
Rejestracji Pracowników) w ciągu miesiąca od 
rozpoczęcia pracy w Wielkiej Brytanii. Opłata za 
rejestrację WRS wynosi obecnie 90 funtów. 
Po upływie 12 miesięcy ciągłego zatrudnienia i 
znajdowania się w rejestrze WRS obywatel kraju z 
grupy A8 uzyskuje pełne prawa do mieszkania i 
pracy w Wielkiej Brytanii a dalsza rejestracja w WRS 
nie jest 

Jak dostać formularz WRS>  
Formularz WRS można pobrać ze strony internetowej
www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk
Formularz ten musi być wypełniony w języku 
angielskim. Istnieją również inne wersje formularza 
i można nabyć wersję zawierającą wskazówki w 
wymaganym języku. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.
ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/
wrs/workers/

Jestem samo-zatrudniony, czy 
także muszę się zarejestrować?  
Obywatele krajów grupy A8 oraz obywatele Bułgarii 
i Rumunii mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii i 
pracować jako osoby samo-zatrudnione. Od osób 
samo-zatrudnionych nie jest wymagana rejestracja 
WRS. 

Obywatele krajów europejskich z 
grupy A2  
Rumunia i Bułgaria przyłączyły się do UE 1 stycznia 
2007 roku. W Wielkiej Brytanii kraje te są określane 
mianem krajów akcesyjnych z grupy A2. 
Obywatele Rumunii i Bułgarii pragnący legalnie 
pracować w Wielkiej Brytanii mogą wykorzystać 
następujące możliwości:

Osoby zatrudnione przez 
pracodawcę lub agencję 
pośrednictwa pracy
Obywatele krajów z grupy A2 zatrudnieni do pracy 
w Wielkiej  Brytanii przez agencję lub pracodawcę 
w swoim kraju rodzinnym, zanim wyjadą z kraju 
muszą uzyskać za pośrednictwem swojej agencji lub 
pracodawcy kartę pracownika dla obywateli nowych 
państw członkowskich (Accession Worker Card) lub 
wizę dla uczestników Programu dla Sezonowych 
Pracowników Rolnych (Seasonal Agricultural Workers’ 
Scheme Visa).

Osoby samo-zatrudnione
Obywatele Rumunii i Bułgarii mogą przyjechać do 
Wielkiej Brytanii jako osoby samo-zatrudnione w 
celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Informacje o tym, jak rozpocząć własną działalność 
gospodarczą są dostępne na stronie internetowej

Program dla Migrantów o 
Wysokich Kwalifikacjach (Highly 
Skilled Migrant Programme)
Program ten ma umożliwić osobom wysoko 
wykwalifikowanym migrację do Wielkiej Brytanii w 
celu znalezienia zatrudnienia lub samo-zatrudnienia. 
Program ten różni się od systemu zezwoleń na 
pracę i wiz, ponieważ do udziału w programie nie 
jest wymagana konkretna oferta pracy w Wielkiej 
Brytanii. Dalsze informacje można uzyskać na stronie 
internetowej
www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/
tier1/hsmp/

Podatki i składki na 
ubezpieczenie społeczne
Osoby mieszkające i pracujące w Wielkiej Brytanii 
muszą uzyskać numer ubezpieczenia społecznego 
(National Insurance/NI number).
●  Można rozpocząć pracę bez numeru 
ubezpieczenia społecznego i pracować bez 
niego przez okres do 6 miesięcy. Warto jednakże 
uzyskać go jak najszybciej po podjęciu pracy, gdyż 
uprawnienia do otrzymania zasiłków (tax credits) i 
innej pomocy finansowej są uwarunkowane opłatą 
składek na ubezpieczenie społeczne. 
Numer ubezpieczenia społecznego jest potrzebny 
do ubiegania się o zasiłki oraz do potwierdzenia 
uprawnień do korzystania z pewnych rodzajów 
usług, takich jak usługi świadczone przez 
państwową służbę zdrowia (National Health Service). 
Dalsze informacje na temat podatków i 
ubezpieczenia społecznego można uzyskać na 
podanych poniżej stronach internetowych 
www.worksmart.org.uk/money/ www.direct.
gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/
BeginnersGuideToTax/DG_4015904

Jak ubiegać się o numer 
ubezpieczenia społecznego?
Aby otrzymać numer ubezpieczenia społecznego 
należy zadzwonić pod numer infolinii Job Centre 
Plus ds. przyznawania numerów ubezpieczenia 
społecznego (Job Centre Plus NI allocationservice 
helpline): 0845 600 0643 
Niezbędne będzie wypełnienie odpowiedniego 
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formularza i stawienie się na rozmowę. Wymagane 
jest także przedstawienie dokumentów, takich jak: 
• paszport 
• dowód osobisty 
• wiza lub zaświadczenie o rejestracji WRS   

(jedynie w przypadku obywateli krajów z grupy A8) 
• niebieskie zaświadczenie o rejestracji (Blue 

Registration Certificate) w przypadku obywateli 
krajów grupy A2

• inne posiadane dokumenty wydane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, potwierdzające 
status prawny w Wielkiej Brytanii

• paski wypłaty z miejsca pracy 
• dokumenty potwierdzające status osoby
samo-zatrudnionej (dokumenty wydane przez urząd 
skarbowy i celny - HM Revenue & Customs). 

Jakie są prawa osoby pracującej 
w Wielkiej Brytanii?
„Worker” czy „Employee”?
Prawa pracownicze różnią się w zależności od tego, 
czy dana osoba pracuje jako „worker”, czy jako 
„employee”. Osoby zatrudnione jako „employees” 
często mają więcej praw pracowniczych niż osoby 
pracujące jako „workers”. 
Poniższa tabelka pomoże w ustaleniu, do której 
kategorii pracowników należysz. Jeżeli odpowiesz 
„tak” na więcej pytań w kolumnie z nagłówkiem 
„worker”, prawdopodobnie należysz do tej właśnie 
kategorii pracowników.

„Worker” „Employee”
Czy otrzymałeś umowę
o świadczeniu usług
(“contract for ervices”)?

Czy otrzymałeś umowę
o pracę („contract of
employment”)?

Czy pracujesz za
pośrednictwem agencji?

Czy pracujesz
bezpośrednio dla
konkretnej firmy?

Czy za pracę płaci
ci agencja?

Czy za pracę płaci
ci konkretna firma?

Czy twoje godziny pracy
są uzależnione od
zapotrzebowania?

Czy masz ustalone 
godzinypracy?

Czy musisz pracować 
tylko wtedy, kiedy jest 
praca do wykonania?

Czy musisz być w 
pracy i otrzymujesz  
wynagrodzenie
niezależnie od tego, czy
jest praca do 
wykonania, czy nie?

.

Zarówno osoby zatrudnione jako „employees”, 
jak i „workers” mają te same ustawowe prawa 
pracownicze, takie jak prawo do minimalnej płacy 
oraz prawo do płatnego urlopu. Obie kategorie 
pracowników są także objęte prawodawstwem 
dotyczącym dyskryminacji oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy. „Employees” podlegają 
procedurom dyscyplinarnym i procedurom 
dotyczącym składania skarg. „Workers” na ogół nie 
podlegają takim procedurom. 

Płaca 
Prawie wszyscy „workers” i „employees” mają prawo 
do wynagrodzenia na poziomie lub powżyej poziomu 
krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage, 
NM W), która w październiku 2008 roku wynosiła: 
• 5,73 funta na godzinę dla osób dorosłych w 
wieku 22 lat wzwyż  
• 4,77 funta na godzinę dla osób w wieku od 18 do 
21 lat włącznie 
• 3,53 funta na godzinę dla osób powyżej 18 
roku życia, które przekroczyły wiek obowiązkowego 
nauczania. 
(Stawki płacy minimalnej zmieniają się co roku, 
należy więc upewnić się, że otrzymujesz aktualną 
stawkę płacy minimalnej). 
Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii, które nie 
otrzymują krajowej płacy minimalnej mogą 
zadzwonić pod numer infolinii ds. krajowej płacy 
minimalnej (National Minimum Wage Helpline), aby 
otrzymać bezpłatną poradę: 0845 6000 678 
Wszystkie rozmowy są poufne. Pod tym numerem 
telefonu można otrzymać pomoc w wyegzekwowaniu 
swojego prawa do płacy minimalnej i ubieganiu się u 
pracodawcy o zwrot ewentualnej zaległej płacy. 
Dalsze informacje dostępne są na stronie www.
hmrc.gov.uk/nmw

Godziny pracy  
Zgodnie z prawodawstwem europejskim pracownicy 
mają prawo do przerw na odpoczynek w ciągu 
tygodnia pracy i nie powinni pracować więcej niż 48 
godzin tygodniowo chyba, że wyrażą na to zgodę. 
Europejskie przepisy dotyczące czasu pracy 
(European Working Time Regulations) gwarantują 
wszystkim pracownikom („workers”) następujące 
podstawowe prawa: 
• Tygodniowy czas pracy, którego można wymagać 

od pracownika jest ograniczony do 48 godzin 
(jeżeli pracownik pracuje więcej niż 48 godzin 
tygodniowo, musi to być jego decyzja). 

• Liczba godzin pracy, których można wymagać od 
osób pracujących w godzinach nocnych nie może 
być większa niż przeciętnie 8 godzin pracy na 
dobę. 
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• Osoby pracujące w godzinach nocnych są 
uprawnione  do bezpłatnej okresowej kontroli 
stanu zdrowia. 

• Wszyscy pracownicy mają prawo do 11 godzin 
odpoczynku na dobę. 

• Wszyscy pracownicy mają prawo do 1 dnia 
odpoczynku na tydzień. 

• Wszyscy pracownicy mają prawo do przerwy na 
odpoczynek w trakcie pracy, jeżeli dzień pracy 
jest dłuższy niż 6 godzin.  

• Prawo do 4 tygodni płatnego urlopu w ciągu roku:
Dalsze informacje można uzyskać w witrynie 
internetowej: www.berr.gov.uk/whatwedo/
employment/employment-legislation/working-
time-regs/index.html 
Jeżeli ktoś uważa, że wymagane od niego godziny 
pracy są zbyt długie, może zadzwonić na infolinię 
ds. krajowej płacy minimalnej, by uzyskać bezpłatną 
poufną poradę.  

Urlop wypoczynkowy 
Prawo do urlopu wypoczynkowego obowiązuje od 
pierwszego dnia pracy, a wymiar urlopu zależy od 
tygodniowego wymiaru czasu pracy. 
Osobom pracującym w pełnym wymiarze godzin 
zgodnie z prawem przysługuje 4,8 tygodnia urlopu 
wypoczynkowego w ciągu roku (od 1 października 
2007 roku). Od 1 kwietnia 2009 przysługiwać będzie 
5,6 tygodni (28 dni). 
Osobom pracującym w niepełnym wymiarze godzin 
przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
proporcjonalnym do rocznego wymiaru czasu pracy.
Dalsze informacje na temat ustawowego urlopu 
wypoczynkowego monża znaleźć na stronie 
internetowej
www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/
Timeoffandholidays/index.htm

Zdrowie i bezpieczeństwo w 
pracy  
Pracodawcy są odpowiedzialni za zdrowie i 
bezpieczeństwo swoich pracowników. Ponoszą oni 
również odpowiedzialność za osoby przebywające 
na terenie firmy, takie jak dostawcy czy klienci. 
Zgodnie z wymogami prawa wszyscy pracodawcy 
muszą regularnie dokonywać oceny ryzyka, aby 
upewnić się, że miejsce pracy nie stanowi zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Małe 
firmy mają zazwyczaj wyznaczonego pracownika 
wyszkolonego w przeprowadzaniu oceny ryzyka 
wyszkolonego w kwestiach związanych ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem. 
Bez względu na to, czy firma jest duża, czy mała, 
wszyscy pracodawcy muszą upewnić się, że miejsce 

pracy jest bezpieczne i nie stwarza żadnego 
zagrożenia dla zdrowia. 

Urlop i zasiłek macierzyński  
Pracownicy agencji nie mają prawa do urlopu 
macierzyńskiego (maternity leave) od pracodawcy, 
ale może im przysługiwać ustawowy zasiłek 
macierzyński (Statutory Maternity Pay) pod 
warunkiem, że agencja potrąca z ich zarobków 
podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. 
Aby dowiedzieć się, czy przysługuje ci ustawowy 
zasiłek macierzyński i jak się o niego starać, odwiedź 
poniższą stronę internetową:  
www.worksmart.org.uk/rights/im_an_agency_
worker_do_i_get 
„Employees” mają prawo do urlopu macierzyńskiego. 
Wymiar ustawowego urlopu macierzyńskiego 
(Statutory Maternity Leave) wynosi 52 tygodnie.
Prawo do ustawowego zasiłku macierzyńskiego 
może przysługiwać przez okres do 39 tygodni 
urlopu macierzyńskiego. 
Informacje na ten temat można znaleźć w 
witrynie internetowej Direct Gov
www.direct.gov.uk/en/Parents/Workingparents/
DG_10029285 

Zasiłek chorobowy  
Nie ma takiego prawa, które zobowiązuje 
pracodawcę do  wypłacania zasiłku chorobowego 
poza ustawowo przysługującym pracownikowi 
zasiłkiem chorobowym, czyli SSP (Statutory Sick Pay), 
do którego pracownik ma prawo z tytułu płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne.
Niektóre prywatne firmy wypłacają zasiłek 
chorobowy na warunkach ustalonych w umowie 
o pracę. Warunki wypłacania i wysokość takiego 
zasiłku mogą się znacznie różnić w poszczególnych 
firmach. Niektóre prywatne firmy mogą wypłacać 
zasiłki chorobowe na zasadach, które nie są 
określone w umowie o pracę – są to tak zwane „ex-
gratia payments”, czyli wypłaty dobrowolne.  

Czy agencje/ pracodawcy  mogą 
dokonywać potrąceń zarobków? 
Potrącenia dokonywane zgodnie z prawem
Pracodawcy mogą dokonywać potrąceń zarobków, 
jedynie w przypadku, gdy:  
• pracownik uprzednio wyraził zgodę na piśmie 

na potrącenia 
• umowa zawarta z pracodawcą pozwala na lub 

wymaga dokonywania określonych potrąceń 
• dokonywanie potrąceń jest wymagane przez 

prawo, na przykład podatek dochodowy i 
składki na ubezpieczenie społeczne
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Mieszkanie
Jeżeli pracodawca/agencja zapewnia pracownikowi 
mieszkanie, koszty mieszkania mogą być odliczone 
od wynagrodzenia. 
Jednakże suma, jaką pracodawca lub agencja może 
potrącić z wynagrodzenia jest ściśle ograniczona. 

Transport
Pracodawca/agencja może potrącać z zarobków 
koszty transportu pod warunkiem, że zarobki 
pracownika po potrąceniach nie są niższe niż krajowa 
płaca minimalna. 
Na wszystkie potrącenia z zarobków pracownik musi 
uprzednio wyrazić zgodę.  
●  Agencja/pracodawca nie może potrącać z 
zarobków żadnych opłat za obsługę płac lub za 
zapewnienie pracownikom sprzętu ochronnego.
Wyjaśnienie spraw związanych z potrąceniami 
zarobków można znaleźć w dokumencie 
Ministerstwa Handlu i Przemysłu zawierającym 
informacje dla pracowników z Polski (informacje 
te odnoszą się również do pracowników z innych 
krajów grupy A8) na stronie internetowej: 
www.berr.gov.uk/whatwedo/employment/
employment-legislation/employment-guidance/
index.html 

Przydatne kontakty
ACAS jest organem publicznym promującym 
dobre stosunki pracownicze w miejscu pracy. Aby 
uzyskać bezpłatną poradę w sprawach pracy, należy 
zadzwonić pod numer telefonu 08457 474747 lub 
odwiedzić witrynę internetową www.acas.org.uk 
Citizens Advice (biura porad obywatelskich) 
udzielają bezstronnych i poufnych porad w kwestiach 
pracy, mieszkania czy uprawnień socjalnych. Wejdź 
na stronę: www.citizensadvice.org.uk lub
www.adviceguide.org.uk
Community Legal Service Direct (CLS Direct) to 
krajowe biuro doradztwa prawnego. Można się tu 
dowiedzieć, jak skontaktować się z lokalnym doradcą 
prawnym. W witrynie internetowej tej organizacji 
można znaleźć ulotki w kilku językach. CLS Direct 
udziela także bezpłatnych porad osobom, którym 
przysługuje pomoc prawna (legal aid) – CLS Direct 
poinformuje, czy taka pomoc ci przysługuje. 
Jeżeli to konieczne, CLS Direct zapewnia pomoc 
tłumacza ustnego. Zadzwoń pod numer telefonu 
0845 3454345 w godzinach od 09:00 do 18:30 od 
poniedziałku do piątku.
www.clsdirect.org.uk
direct.gov.uk
Witryna internetowa rządu Wielkiej Brytanii, 
zawierająca informacje na wiele różnych tematów, w 
tym na temat praw pracowniczych www.direct.gov.
uk/en/Employment/index.htm

Inspektorat ds. standardu działalności agencji 
pośrednictwa pracy (Employment agency 
standards Inspectorate)
Jest to organ rządowy kontrolujący działalność 
agencji pośrednictwa pracy. Organizacja ta obsługuje 
infolinię dostarczającą bezpłatnych porad dla 
pracowników, pracodawców, najemców siły roboczej 
i agencji.
Infolinia: 0845 955 5105
Gangmaster’s Licensing Authority (GLA), agencja 
rządowa ds. licencjonowania pośrednictwa pracy w 
regulowanych sektorach gospodarki www.gla.gov.uk. 
Inspektorat ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w 
Pracy (Health & Safety Executive - HSE), Można tu 
uzyskać porady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
w pracy. Zadzwoń pod numer telefonu 08701 545 
500
Infolinia ds. krajowej płacy minimalnej 
National Minimum Wage Helpline) dostarczająca 
bezpłatnych i poufnych informacji na temat płacy, 
godzin i warunków pracy. Zadzwoń pod numer 
telefonu: 0845 6000 678
Związki zawodowe (Trade Unions)
W Wielkiej Brytanii związki zawodowe są 
niezależne od rządu, a ich celem jest ochrona 
praw pracowniczych. Dalsze informacje na temat 
związków zawodowych można znaleźć na stronie 
internetowej
www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/
TradeUnions/index.htm
Trade Unions Congress (TUC) know your rights 
helpline - infolinia „znaj swoje prawa” obsługiwana 
przez Stowarzyszenie związków zawodowych (TUC) 
– można tu uzyskać porady i informacje dotyczące 
praw pracowniczych oraz dowiedzieć się, jak zostać 
członkiem związku zawodowego. Numer telefonu 
0870 600 4882
Witryna internetowa TUC www.worksmart.org.uk 
zawiera informacje na temat praw pracowniczych 
oraz pomaga znaleźć związek zawodowy.
Ulotkę „Znaj swoje prawa („Know Your Rights”), 
dostępną w kilku europejskich językach, można 
znaleźć na stronie internetowej
www.tuc.org.uk/international/index.
cfm?mins=288 
Vulnerable Workers Project (VWP) to pilotażowy 
projekt mający na celu uzyskanie dla pracowników 
(„workers”) pełnych praw pracowniczych
www.vulnerableworkersproject.org.uk 
Worker Registration Team
Dostarcza formularzy WRS do zatrudnienia w Wielkiej 
Brytanii
08705 210 224 www.ukba.homeoffice.gov.uk/
workingintheuk/eea/wrs/workers
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Mieszkanie
Czy pracodawca zapewnia 
zakwaterowanie? 
Niektórzy pracodawcy zapewniają zakwaterowanie 
dla pracowników z zagranicy, ale nie ma gwarancji, 
że tak będzie. Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii 
należy sprawdzić, czy pracodawca zapewnia 
zakwaterowanie i dowiedzieć się, jakiego rodzaju 
zakwaterowanie jest zapewnione.  
● Ustawa mieszkaniowa z 1985 roku (Housing Act 
1985), określa minimalny zadowalający standard 
zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę. 
Nie należy godzić się na mieszkanie w niezdrowych 
warunkach lub w przeludnionym mieszkaniu.  

Jaki rodzaj zakwaterowania 
zapewnia pracodawca? 
To zależy od pracodawcy.
Agencje pośrednictwa pracy czasami kwaterują 
pracowników z zagranicy w pokojach typu „bed and 
breakfast” (B&B, nocleg ze śniadaniem). Za mały lub 
średniej wielkości pokój trzeba zapłacić około 65-75 
funtów tygodniowo (cena aktualna we wschodnim 
regionie Anglii w 2009 roku). Często trzeba ten 
pokój dzielić z drugą osobą. Ceny są zróżnicowane w 
zależności od standardu zakwaterowania. 
Pracownicy rolni mogą otrzymać zakwaterowanie w 
przyczepach kempingowych. 
Osoby pracujące w ośrodkach opieki nad ludźmi 
starszymi lub niepełnosprawnymi mogą otrzymać 
zakwaterowanie na terenie ośrodka. 
Rodzaje, ceny i standard zakwaterowania 
zapewnianego przez pracodawców są różne, 
ale istnieje minimalny zadowalający standard 
takiego zakwaterowania, egzekwowany przez 
wydział mieszkaniowy lub wydział ds. zdrowia 
środowiskowego w lokalnych władzach 
samorządowych w miejscu zamieszkania. 

Jak znaleźć pokój, mieszkanie lub 
dom do wynajęcia?  
• Korzystając z witryn internetowych, takich jak: 
www.moveflat.com www.gumtree.com 
www.homes24.co.uk www.rightmove.co.uk 
• w prasie lokalnej 
• w gazecie „LOOT” lub na stronach internetowych 

tej gazety www.loot.com/property 
• w ogłoszeniach zamieszczanych w witrynach 

sklepów  
• w agencjach nieruchomości/wynajmu 

nieruchomości (estate/letting agents). Agencje 
te pobierają dodatkowe opłaty za wynajęcie 
mieszkania. 

Jakie są opłaty za wynajęcie 
własnego mieszkania?  
Kaucja (deposit)  
Kaucja to suma pieniędzy, którą płaci się 
właścicielowi wynajmowanego lokalu (landlord) 
na początku umowy najmu, jako zabezpieczenie 
na wypadek wyrządzenia przez najemcę szkód w 
mieszkaniu. 
Wysokość kaucji może być różna, ale większość 
właścicieli żąda miesięcznego czynszu jako kaucji. 
Od osób płacących czynsz co tydzień właściciel może 
zażądać jedynie tygodniowego czynszu jako kaucji. 
Jeżeli najemca wyrządzi w wynajmowanym lokalu 
jakieś szkody, lub lokal nie zostanie zwrócony 
właścicielowi czysty i posprzątany, właściciel może 
odmówić zwrotu kaucji wykorzystać ją na zapłacenie 
za ewentualne naprawy i sprzątanie. 
● Jeżeli właściciel wynajmowanego przez ciebie 
lokalu odmawia zwrotu kaucji bez uzasadnionej 
przyczyny, zwróć się o poradę do specjalisty ds. 
mieszkaniowych. 

Płacenie czynszu za miesiąc z 
góry  
Osoby płacące czynsz co miesiąc, zazwyczaj płacą 
czynsz tego samego dnia w każdym miesiącu za 
następny miesiąc z góry. 



10

Honorarium agencji nieruchomości  
Agencje pobierają honorarium od osób, którym 
pomogły znaleźć mieszkanie. Wysokość honorarium 
pobieranego przez taką agencję może być różna. 

Czy przy wynajęciu pokoju, 
mieszkania lub domu konieczne 
jest podpisanie umowy? 
Tak, zwykle właściciel lub agencja wymagają 
od najemcy podpisania dokumentu zwanego 
umową najmu (tenancy agrement). Jest to umowa 
zawarta pomiędzy najemcą i właścicielem lokalu, 
określająca warunki wynajęcia i mieszkania w danej 
nieruchomości. 
W żadnym wypadku nie należy podpisywać żadnego 
dokumentu, którego treści nie rozumiesz. W 
przypadku problemów ze zrozumieniem treści 
umowy najmu, zanim ją podpiszesz, postaraj się 
znaleźć znajomego lub inną osobę, która może ci 
wytłumaczyć jej treść. 
Umowa najmu określa między innymi, jaki jest okres 
wypowiedzenia, które najemca musi dać zanim 
opuści wynajmowany lokal i okres wypowiedzenia, 
które właściciel musi dać najemcy lokalu. 

Co należy zrobić, jeżeli 
wynajmowany lokal jest w złym 
stanie? 
W przypadku tego typu problemów należy 
porozmawiać z właścicielem  lokalu lub z 
pracownikiem agencji nieruchomości. 
Zgodnie z prawem właściciel lokalu mieszkalnego 
ma obowiązek utrzymywać go w dobrym stanie i 
upewnić się, że osoby wynajmujące lokal mogą w nim 
bezpiecznie mieszkać. Do obowiązków właściciela 
lokalu należy dopilnowanie, by wszystkie urządzenia 
gazowe i elektryczne były regularnie sprawdzane tak, 
by można było ich bezpiecznie używać. 
Jeżeli nie da się dojść do porozumienia z 
właścicielem lokalu, można zwrócić się o bezpłatną 
poradę do lokalnego biura porad obywatelskich, lub 
do biura doradztwa mieszkaniowego (housing advice 
service). 
W witrynie internetowej www.shelter.org.uk można 
znaleźć najbliższe biuro doradcze (advice centre); 
można także zadzwonić pod numer infolinii Shelter 
National Advice line 0808 800 4444 po bezpłatną, 
poufną poradę (infolinia jest czynna od godziny 
08:00 do 24:00, siedem dni w tygodniu). 
Można także skontaktować się z wydziałem ds. 
zdrowia środowiskowego w lokalnych władzach 
samorządowych. 

Ile osób może wspólnie mieszkać 
w jednym domu?  
Niektóre osoby mieszkają w lokalach 
wieloosobowych (HMO, Houses in Multiple 
Occupation). Są to domy wspólnie zamieszkiwane 
przez kilka osób na dwóch lub więcej piętrach. Ilość 
osób, które mogą wspólnie zamieszkiwać w jednym 
domu jest ograniczona, nie należy więc zgadzać się 
na mieszkanie w bardzo przeludnionym lokalu.
● Osoby pobierające czynsz za wynajmowanie 
przeludnionego lokalu mogą postępować 
niezgodnie z prawem. Najemcy także mają pewne 
zobowiązania. Nie wolno im proponować innym 
osobom mieszkania w tym samym lokalu, gdy może 
to stanowić niedotrzymanie warunków umowy najmu 
i spowodować przeludnienie. 
Przeludnione lokale mieszkalne są niebezpieczne 
i mogą reprezentować zagrożenie pożarowe. 
Jeżeli ktoś uważa, że lokal, w którym mieszka jest 
przeludniony i mieszkanie w nim nie jest bezpieczne, 
może uzyskać pomoc w wydziale mieszkaniowym w 
lokalnych władzach samorządowych. 

Ile kosztuje życie w Wielkiej 
Brytanii?  
Czynsz (Rent)  
W styczniu 2009 roku średnia wysokość czynszu 
w Wielkiej Brytanii wynosiła 601 funtów za miesiąc 
kalendarzowy. Czynsz za mieszkanie z jedną 
sypialnią wynosił 363 funty za miesiąc kalendarzowy, 
czynsz za mieszkanie z dwoma sypialniami wynosił 
550 funtów za miesiąc kalendarzowy, czynsz 
za „bliźniak” z trzema sypialniami wynosił 639 
funtów za miesiąc kalendarzowy, a czynsz za dom 
wolnostojący z czterema sypialniami wynosił 1108 
funtów za miesiąc kalendarzowy. Wyłączając Londyn, 
średnia wysokość czynszu wynosiła 696 funtów za 
miesiąc kalendarzowy. 
Informacje dotyczące wysokości czynszu pochodzą 
z raportu o wynajmie lokali mieszkalnych RICS 
Residential Lettings Survey z października 2008r., 
który można znaleźć na stronie internetowej
www.rics.org/NR/rdonlyres/4D279DIB-6CF9-
4802-8290-F7E14CE34E31/0/rls_1008.pdf
Większość właścicieli lokali mieszkalnych podpisuje 
umowy najmu na 6 lub 12 miesięcy. Osoby chcace 
wynająć mieszkanie na krótszy okres, na przykład, 
na 3 miesiące, mogą być zmuszone zapłacić wyższy 
czynsz.

Podatek lokalny (council tax)
Podatek lokalny (council tax) to podatek od 
nieruchomości mieszkalnych, który należy płacić co 
miesiąc lokalnym władzom samorządowym. Ogólnie, 
im większa nieruchomość, tym większy podatek. 
Niektóre nieruchomości są zwolnione z podatku. 
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Informacje przygotowane przez biuro porad 
obywatelskich można znaleźć na stronie internetowej
www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/council_
tax.htm# Whatiscounciltax  

Rachunki za energię elektryczną, 
gaz, wodę  
Ich wysokość będzie uzależniona od wielkości lokalu 
mieszkalnego, liczby mieszkańców i zużycia prądu i 
gazu.  Na przykład, opłata za gaz w domu z trzema 
sypialniami, w którym mieszkają trzy osoby, wyniesie 
około 50 funtów na miesiąc, czyli około 17 funtów na 
jednego mieszkańca. Opłaty za energię elektryczną 
są podobne.  
Za wodę również trzeba płacić. Wysokość tych opłat 
jest uzależniona od miejsca zamieszkania i dostawcy 
wody. Większość osób otrzymuje rachunki za energię 
elektryczną, gaz i wodę raz na kwartał. 
Abonament telewizyjny (TV Licence)  
Osoby posiadające telewizor muszą wykupić 
abonament telewizyjny. Nie wykupienie abonamentu 
może grozić pozwem do sądu i karą grzywny. 
Abonament telewizyjny kosztuje 139,50 funtów 
za telewizor kolorowy i 47,00 funtów za telewizor 
czarno-biały. Abonament można wykupić na różne 
sposoby, może to być miejscowy punkt Pay Point 
lub online na stronie internetowej www.tvlicensing.
co.uk. Dalsze informacje dostępne są pod numerem 
0870 5763763. 
Ceny żywności  
Ceny podstawowych artykułów żywnościowych, 
takich jak mleko czy chleb, można znaleźć w 
internecie. Informacje na temat cen żywności i 
innych artykułów w różnych sklepach na terenie 
Wielkiej Brytanii dostępne są na poniższych stronach 
internetowych: www.mysupermarket.co.uk/ www.
tesco.com/todayattesco/pricecheck.shtml 
Koszty transportu  
Warto także pomyśleć o kosztach transportu w 
Wielkiej Brytanii, zwłaszcza jeśli odbywasz każdego 
dnia długą podróż z domu do pracy. Na stronie 
internetowej „transportdirect” podane są informacje o 
wszystkich możliwych sposobach dotarcia od punktu 
A do punktu B w Wielkiej Brytanii różnymi środkami 
transportu, czyli autobusem, pociągiem, piechotą, 
autokarem, czy samolotem. Podane są wszystkie 
możliwe trasy i związane z nimi koszty. Sprawdź 
poniższy link:
www.transportdirect.info/Web2/Home.aspx?aban
don=true&CurrentLanguage=Englis
Obecnie (dane ze stycznia 2009 roku) cena benzyny 
bezołowiowej wynosi około 83,9 pensów za litr, a 
cena oleju napędowego wynosi 95,9 pensów za litr. 
Ceny paliwa w Wielkiej Brytanii można sprawdzić na 
stronach internetowych www.petrolprices.com

Gdzie można uzyskać porady w 
kwestiach mieszkaniowych  
Infolinia META dostarcza informacji oraz pomocy dla 
społeczności zmieniających miejsce zamieszkania w 
zapuszczeniu korzeni szybko i skutecznie.  
www.transportdirect.info/Web2/Home.aspx?aban
don=true&CurrentLanguage=Englis  
Aby uzyskać poradę w jednym z następujących 
języków: czeskim, litewskim, polskim, portugalskim, 
rosyjskim i angielskim należy wejść na stronie www.
keystonetrust.org.uk/META
• Organizacja Shelter zapewnia porady w sprawach 
mieszkaniowych w całym kraju. Zadzwoń pod 
bezpłatny numer telefonu 0808 800 4444
Strony internetowe Shelter zawierają informacje dla 
obywateli UE w języku angielskim www.shelter.org.
uk
Biura porad obywatelskich (Citizens Advice 
Bureau – CAB)  
Są to lokalne biura doradcze, znajdujące się w 
centrum wielu miast, w których można uzyskać 
ogólne porady na wiele różnych tematów, lub 
zostać skierowanym do odpowiedniego doradcy 
specjalistycznego. 
Możliwe, że trzeba będzie umówić się na wizytę. 
Biura mogą nie być w stanie zapewnić pomocy 
tłumacza ustnego. Strony internetowa CAB zawierają 
informacje w wielu językach. Najbliższe biuro 
CAB można znaleźć w Internecie na stronie www.
adviceguide.org.uk 
Wydział ds. Zdrowia środowiskowego w lokalnych 
władzach samorządowych (Local Council 
Environmental Health Departament) Wydział ten 
przeprowadza inspekcje i podejmuje odpowiednie 
działania mające na celu naprawę złego stanu 
otoczenia, stanowiącego „niedogodności”. Zły stan 
otoczenia stanowiący niedogodności może: 
-mieć wpływ na zdrowie
-stanowić problem dla ludzi
-przeszkadzać mieszkańcom sąsiedniego lokalu
-sprawić, że lokal nie nadaje się do zamieszkania.
Wydział ds. mieszkaniowych w
lokalnych władzach samorządowych (Local 
Council Housing Departament)
Osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub którym 
grozi utrata mieszkania w ciągu najbliższych 
28 dni, mogą zwrócić się o pomoc do wydziału 
ds. mieszkaniowych w lokalnych władzach 
samorządowych. Zgodnie z prawem władze lokalne 
mają obowiązek udzielić takim osobom porady i 
pomóc znaleźć mieszkanie. W zależności od sytuacji 
osoby takie mogą mieć prawo do otrzymania 
zakwaterowania.
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Zdrowie
Czy za opiekę zdrowotną trzeba 
płacić?  
TTo zależy od tego, z jakiego kraju pochodzisz, 
jaki jest twój status imigracyjny (residence status) 
w Wielkiej Brytanii i z jakiego rodzaju usług chcesz 
skorzystać. Od osób pragnących skorzystać z 
bezpłatnej opieki zdrowotnej może być wymagane 
potwierdzenie, że mają one pozwolenie na pobyt 
w Wielkiej Brytanii. 
Osoby, które przyjechały do Wielkiej Brytanii z 
kraju znajdującego się w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (European Economic Area) i 
mieszkają tu legalnie, mają normalnie prawo 
do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej 
świadczonej przez państwową służbę zdrowia 
NHS. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia 
www.dh.gov.uk/en/Healthcare/
Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/
index.htm

trzeba starać się o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (European Health 
InsuranceCard)?  
Warto postarać się o Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego zanim wybierzesz 
się na krótkie wakacje lub wycieczkę do kraju UE. 
Kartę tę można otrzymać za darmo. 
Osoby, które zamierzają legalnie mieszkać i 
pracować w Wielkiej Brytanii mogą zarejestrować 
się w lokalnej przychodni lekarskiej, jak tylko 
znajdą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie 
będzie wtedy potrzebna do korzystania z opieki 
lekarskiej. 
Dalsze informacje o Europejskiej Karcie 

Ubezpieczenia Zdrowotnego są dostępne w 
internecie na stronie
http://ec.europa.eu/employment_social/
healthcard/ index_en.htm    

Czy trzeba płacić za pomoc 
lekarską w nagłych wypadkach?  
Bez względu na status imigracyjny i narodowość, 
pomoc lekarska w nagłych wypadkach jest 
bezpłatna. 
Do takiej pomocy zalicza się pomoc w nagłych 
wypadkach udzielona: 
• w placówce podstawowej opieki zdrowotnej 
(Primary Care Practice), czyli u lekarza 
pierwszego kontaktu (GP) lub w lokalnej 
przychodni lekarskiej

• w oddziale pomocy doraźnej (Accident and 
Emergency/A&E) w szpitalu

• w poradni typu „walk-in clinic” świadczącej 
doraźną pomoc medyczną, podobną do tej 
świadczonej przez szpitalne oddziały pomocy 
doraźnej.

W przypadku osób, które normalnie nie są 
uprawnione do korzystania z bezpłatnej opieki 
medycznej, taka pomoc przestaje być bezpłatna 
w momencie, gdy nie jest ona traktowana jako 
„doraźna pomoc w nagłych wypadkach”. 
Na przykład, opieka zdrowotna przestanie być 
bezpłatna w momencie, gdy ktoś jest formalnie 
przyjęty do szpitala jako pacjent hospitalizowany 
(in-patient) (także wtedy, gdy zostanie przyjęty na 
nagłą operację), lub zostanie zarejestrowany jako 
pacjent leczony ambulatoryjnie (outpatient). 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia 
www.dh.gov.uk/en/Healthcare/ 
Entitlementsandcharges/ OverseasVisitors/index.
htm
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Jak można umówić się na 
wizytę u lekarza? 
Większość osób w Wielkiej Brytanii jest 
zarejestrowana u miejscowego lekarza 
państwowej służby zdrowia (NHS doctor) zwanego 
lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem 
ogólnym (General Practitioner/GP). Lekarze 
pierwszego kontaktu przyjmują pacjentów w 
przychodniach (surgeries) lub ośrodkach zdrowia 
(health centres). W przypadku jakiegokolwiek 
problemu zdrowotnego należy najpierw zgłosić 
się właśnie do lekarza pierwszego kontaktu (z 
wyjątkiem drobnych dolegliwości, którym może 
zaradzić farmaceuta (pharmacist) oraz poważnych 
wypadków, gdzie pomocy udzielają szpitalne 
oddziały pomocy doraźnej). 
Lekarze pierwszego kontaktu leczą i udzielają 
porad w przypadku ogólnych fizycznych i 
psychicznych problemów zdrowotnych. Jeżeli 
wymagane jest leczenie specjalistyczne, 
potrzebne będzie skierowanie (referral) od lekarza 
pierwszego kontaktu. 
Aby zarejestrować się u lekarza ogólnego, należy 
udać się do najbliższej przychodni lekarskiej i 
poprosić o rejestrację. W przychodni otrzymasz 
odpowiedni formularz do wypełnienia, a następnie 
będzie można umówić się na wizytę u lekarza. 

Jak można dowiedzieć się, 
gdzie znajduje się najbliższa 
przychodnia lekarska?  
Pożytecznym źródłem informacji mogą być: 
• witryna internetowa NHS Direct: www.nhsdirect.

nhs.uk 
• witryna internetowa NHS Choice: www.nhs.uk/

Pages/homepage.aspx
• Dzwoniąc na infolinię NHS Direct: 0845 4647
• katalog usług/firm „Yellow Pages” lub witryna 

internetowa www.yell.com 
• lokalna książka telefoniczna 
• lokalna biblioteka. 
Wizyty u lekarza są bezpłatne i poufne.
W razie potrzeby, należy zawsze pytać czy istnieje 
możliwość pomocy tłumacza ustnego. 
Jeżeli ktoś nie może przyjść na umówioną wizytę 
u lekarza, należy o tym wcześniej zawiadomić 
przychodnię lekarską.

Pomoc medyczna poza 
godzinami urzędowania 
przychodni (out-of-hours)
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy lekarza w nocy lub 
podczas weekendu, należy zadzwonić do lokalnej 
przychodni lekarskiej i wysłuchać nagranej 
wiadomości z informacją, jak skontaktować się z 
lekarzem.
W przypadku kiedy nie można znaleźć numeru 
telefonu do lekarza pracującego poza godzinami 
urzędowania przychodni, należy zadzwonić na 
infolinię państwowej służby zdrowia NHS Direct 
pod numer 0845 4647 i zapytać o numer telefonu 
do lekarza pracującego poza godzinami w pobliżu 
miejsca zamieszkania.

Gdzie można kupić lekarstwa 
dostępne bez recepty i 
otrzymać poradę w przypadku 
drobnych dolegliwości?  
Jeżeli ktoś kaszle, jest przeziębiony, lub cierpi 
na inną drobną dolegliwość, może otrzymać 
odpowiednią poradę oraz kupić lekarstwa 
dostępne bez recepty w lokalnej aptece
(pharmacy/chemist). W wielu większych 
aptekach można także nabyć awaryjne środki 
antykonceptyjne (morning-after pill) czyli pigułka 
„po”. 

Co należy zrobić, jeśli 
potrzebna jest wizyta u 
dentysty?  
Za leczenie stomatologiczne w Wielkiej Brytanii 
w większości wypadków trzeba płacić i może 
być ono bardzo drogie. Przed wyjazdem z kraju 
rodzinnego warto więc przeprowadzić u swojego 
dentysty odpowiednie badania kontrolne i 
niezbędne leczenie. 
Jeżeli ktoś musi skorzystać z usług 
stomatologicznych w Wielkiej Brytanii, lokalnego 
dentystę państwowej służby zdrowia (NHS dentist) 
można zlokalizować dzwoniąc do NHS Direct 
pod numer 0845 4647, szukając w lokalnej 
książce telefonicznej, katalogu „Yellow Pages” 
lub pytając w lokalnej bibliotece. Dentystę można 
także znaleźć online w witrynie internetowej NHS 
Choices
www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/
ServiceSearch.aspx 
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Co należy zrobić, by skorzystać 
z usług optyka?  
Optyk (optician) może zbadać wzrok i przepisać 
odpowiednie okulary lub soczewki kontaktowe. Za 
badanie wzroku i za okulary lub soczewki trzeba 
zapłacić, ale warto zapytać, czy przysługuje ci 
jakaś zniżka. 
Zakłady optyczne znajdują się na głównych 
ulicach w większości dużych miast.  
Adresy takich zakładów można także znaleźć 
w katalogu „Yellow Pages” lub na stronach 
internetowych www.yell.co.uk oraz w witrynie 
internetowej NHS Choices
www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/
ServiceSearch.aspx 

Gdzie szukać pomocy, jeśli ktoś 
ma problemy emocjonalne lub 
psychiczne?  
Jeżeli ktoś cierpi z powodu stresu, depresji lub 
innych problemów ze zdrowiem psychicznym, 
może zwrócić się o pomoc do lekarza pierwszego 
kontaktu. Lekarz ten może pomóc w otrzymaniu 
odpowiedniego leczenia oraz innych form 
pomocy, na przykład pomocy psychologa, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba.
Istnieje wiele organizacji, które oferują porady, 
pomoc, lub po prostu kontakt z kimś, z kim 
można porozmawiać. Informacje o kilku z nich są 
podane poniżej.  
Organizacja MIND ma lokalne oddziały na terenie 
całej Wielkiej Brytanii i obsługuje krajową infolinię 
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 
09:15 do 17:15 – numer telefonu 08457 660163
Organizacja Samaritans (Samarytanie) pomaga 
ludziom przeżywającym problemy emocjonalne i 
udziela bezpłatnej i poufnej pomocy przez telefon 
lub email 24 godziny na dobę. Jeśli chciałbyś z 
kimś porozmawiać, zadzwoń pod numer 08457 
909090 (bezpłatny telefon zaufania czynny całą 
dobę) lub prześlij wiadomość emailową na adres: 
jo@samaritans.org
www.samaritans.org
Organizacja Sane również oferuje bezpłatną i 
poufną pomoc i wsparcie oraz może udzielić 
informacji o dostępnych w pobliżu usługach, 
jeśli ty lub ktoś ci znajomy cierpi na problemy 
psychiczne. 
www.sane.org.uk
Telefon zaufania Saneline jest czynny codziennie 
od 13:00 do 23:00 08457 678000

Co należy zrobić w nagłym 
wypadku, kiedy potrzebna jest 
doraźna pomoc medyczna?
W nagłych wypadkach, gdy potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc medyczna, należy 
dzwonić pod numer 999 lub 112 i prosić o 
pogotowie ratunkowe.
Można także pojechać bezpośrednio do oddziału 
pomocy doraźnej w lokalnym szpitalu. W razie 
potrzeby należy poprosić
● Na numer 999 należy dzwonić tylko i 
wyłącznie w rzeczywiście nagłych przypadkach 
– w naprawdę poważnej lub zagrażającej życiu 
sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy. 
To samo dotyczy korzystania z pomocy w 
szpitalnych oddziałach pomocy doraźnej. Do 
oddziału pomocy doraźnej przyjeżdżaj TYLKO w 
nagłych, wymagających natychmiastowej pomocy 
wypadkach.
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Transport
Jakie są zasady prowadzenia 
samochodu w Wielkiej Brytanii 
W Wielkiej Brytanii obowiązuje lewostronny ruch 
pojazdów, a dozwolona prędkość jazdy jest 
określona w milach (1 mila = 1,60 km). 
Dla samochodów i motocykli obowiązują 
następujące ograniczenia prędkości: 
Tereny zabudowane* 30mph / 48km/h 
Drogi jednopasmowe 60mph /96km/h 
Drogi dwupasmowe 70mph /112km/h Autostrady 
70mph /112km/h 
Ograniczenie prędkości do 30 mph na ogół obowiązuje na 
wszystkich oświetlonych drogach, o ile znaki drogowe nie 
wskazują innego ograniczenia prędkości. 

Informacje na temat ograniczeń prędkości na 
brytyjskich drogach można znaleźć na stronie 
internetowej 
www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/
Highwaycode/ DG_070304 
W Wielkiej Brytanii wszyscy kierowcy i 
pasażerowie, zarówno z przodu, jak i z tyłu 
samochodu MUSZĄ mieć przez cały czas zapięte 
pasy bezpieczeństwa. 
Zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii 
prawem wszystkie niemowlęta i dzieci poniżej 
12 lat muszą używać specjalnych dziecięcych 
fotelików. Osoby przyłapane na kierowaniu 
samochodem, w którym dziecko nie siedzi w 
takim specjalnym foteliku poniosą konsekwencje 
karne. 
Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu 
jest w Wielkiej Brytanii niezgodne z prawem. Nie 
wolno prowadzić samochodu po wypiciu alkoholu. 
Osoby przyłapane na prowadzeniu pojazdu pod 
wpływem alkoholu mogą zostać ukarane bardzo 
wysoką karą grzywny (do 5 000 funtów) i dostać 
zakaz prowadzenia samochodu lub otrzymać karę 
pozbawienia wolności. 

Informacje na temat zasad prowadzenia pojazdów 
w Wielkiej Brytanii można znaleźć w Kodeksie 
Ruchu Drogowego (Highway Code) na stronie 
internetowej
www.highwaycode.gov.uk/00.htm 

Czy w Wielkiej Brytanii można 
prowadzić samochód na 
podstawie europejskiego prawa 
jazdy?  
Aby legalnie prowadzić pojazdy w Wielkiej 
Brytanii, trzeba spełnić minimalne wymagania 
wiekowe – minimalny wiek dla kierowców 
samochodów i motocykli to 17 lat. 
Osoby posiadające unijne prawo jazdy (European 
Union/EU driving licence) mogą legalnie 
prowadzić samochód w Wielkiej Brytanii do 
ukończenia 70 lat albo przez trzy lata po 
zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii, którykolwiek 
z tych okresów jest dłuższy. Unijne prawo jazdy 
można wymienić na brytyjskie prawo jazdy, ale 
nie ma takiego obowiązku. 

Mam samochód i chcę go 
zabrać do Anglii – czy mogę 
nim w Anglii jeździć? 
Tak, ale należy się upewnić, że ubezpieczenie 
samochodu wykupione w kraju, z którego 
pochodzisz obejmuje podróże zagraniczne twoim 
samochodem. 
Jeżeli samochód ma unijne tablice rejestracyjne, 
można nim jeździć na terenie Wielkiej Brytanii 
przez 6 miesięcy w ciągu roku pod warunkiem, że 
w kraju pochodzenia zapłacone zostały wszystkie 
niezbędne podatki. 
Po upływie 6 miesięcy samochód należy 
zarejestrować w Urzędzie ds. rejestracji 
kierowców i pojazdów (Driverand Vehicle 
Licensing Authority, DVLA,) i zapłacić podatek.  
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Osoby zatrzymane przez policję, które nie 
zarejestrowały samochodu muszą umieć 
udowodnić, że mają prawo jeździć samochodem 
w Wielkiej Brytanii bez zarejestrowania go i/ lub 
zapłacenia podatku.  
Trzeba będzie udowodnić policji, jak długo 
samochód jest w Wielkiej Brytanii, na przykład 
pokazując odpowiedni bilet na prom lub na 
przejazd pociągiem lub tunelem pod Kanałem 
LaManche.  
Jeżeli samochód ma tablice rejestracyjne z kraju 
spoza obszaru UE, należy skontaktować się z 
urzędem skarbowym i celnym Her Majesty’s 
Revenue and Customs (HMRC) i uzyskać dokument 
HMRC Notice 3
Jeżeli ktoś będzie używał swojego samochodu 
w Wielkiej Brytanii przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy, MUSI wykupić brytyjskie ubezpieczenie 
samochodu i zarejestrować samochód w DVLA. 

Rejestracja pojazdów w DVLA 
Rejestracja pojazdów w DVLA trwa od 48 do 72 
godzin i można jej dokonać w lokalnym biurze 
DVLA. 
Adres lokalnego biura DVLA można znaleźć w 
internecie na stronie
www.dvla.gov.uk/contactus/localoffices/
findnear.aspx 
Z DVLA można skontaktować się telefonicznie 
pod numerem 0870 240 0010 (numer czynny od 
poniedziałku do soboty) 

MOT (przegląd techniczny 
pojazdu samochodowego) 
Zgodnie z prawem samochód musi przejść 
przegląd techniczny MOT raz w roku. Jeżeli nie 
masz aktualnego zaświadczenia o dokonaniu 
przeglądu technicznego (MOT certificate), twój 
samochód nie jest ubezpieczony. 
Placówki, które przeprowadzają przeglądy 
techniczne pojazdów samochodowych (MOT 
centres) można znaleźć w wielu warsztatach 
samochodowych. Cena przeglądu MOT wynosi 
około 53 funty (w cenę tą nie są wliczone koszty 
ewentualnych napraw koniecznych, aby podczas 
przeglądu samochód uznano za technicznie 
sprawny). 
Dalsze informacje są dostępne w witrynie 
internetowej DVLA
www.direct.gov.uk/en/Motoring/
OwningAVehicle/Mot/ DG_4022514  
Bez ważnego zaświadczenia o dokonaniu 

przeglądu MOT i zaświadczenia o ubezpieczeniu 
samochodu nie można zapłacić podatku 
drogowego. Jeżdżenie samochodem bez 
zapłacenia podatku drogowego jest karalnym 
przestępstwem!

Ile kosztuje benzyna i olej 
napędowy? 
Benzyna jest bardzo droga i obecnie (listopad 
2007) kosztuje około 83,9 pensów za litr, a cena 
oleju napędowego wynosi 95,9 pensów za litr. 
Ceny paliwa w Wielkiej Brytanii można sprawdzić 
na stronie internetowej www.petrolprices.com 

Nie mam własnego samochodu, 
z jakich publicznych środków 
transportu mogę korzystać?
Dostęp do różnych środków transportu 
publicznego różni się w zależności od miejsca 
zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii 
.Mieszkańcy miast zawsze znajdą odpowiednie 
połączenie autobusowe, a w zależności od 
miejsca zamieszkania mogą oni także korzystać 
z połączeń tramwajowych, kolejowych lub metra 
(tylko w Londynie).
W niektórych rejonach wiejskich transportu 
publicznego właściwie prawie nie ma. Osoby 
myślące o przyjeździe do Wielkiej Brytanii, 
aby mieszkać i pracować w rejonie wiejskim, 
powinny zawczasu pomyśleć, jak będą 
dojeżdżać do pracy i poruszać się po okolicy.
Na stronach internetowych www.transportdirect.
info można znaleźć informacje o tym, jak 
dostać się z punktu A do punktu B na terenie 
całej Wielkiej Brytanii podróżując autobusem, 
pociągiem, autokarem lub samolotem. O 
informacje na temat pociągów, należy pytać 
w National Rail Enquiry Service pod numerem 
08457484950 lub na stronie www.nationalrail.
co.uk. Informacje na temat godzin odjazdów 
miejscowych autobusów można uzyskać pod 
numerem 0870 608250. Pytania o informacje 
dotyczące autokarów, należy kierować do 
National Express pod numer 08705 80080 lub 
na stronie www.nationalexpress.com. Odjazdy 
autobusów i pociągów można także sprawdzić 
dzwoniąc pod numer 0870 608 2608 lub na 
stronie www.traveline.org.uk.
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Finanse
Co trzeba zrobić, żeby otworzyć 
rachunek w banku w Wielkiej 
Brytanii? 
W Wielkiej Brytanii można założyć konto w każdym 
popularnym banku, w banku online, lub w kasie 
oszczędnościowo¬-budowlanej (building society). 
Do założenia konta potrzebna będzie jak największa 
liczba dokumentów potwierdzających tożsamość 
i adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.  Niektóre 
osoby mają problemy z otwarciem rachunku w banku. 
Aby całą procedurę uprościć, można przed wyjazdem 
z kraju rodzinnego podjąć pewne proste kroki. 
Warto zapytać w swoim banku o następujące rzeczy:  
• dowiedz się, czy możesz używać karty do 

bankomatu wydanej w twoim kraju rodzinnym w 
bankomatach w Wielkiej Brytanii

• poproś swój bank o poradę, jak otworzyć rachunek 
w banku w Wielkiej Brytanii 

• dowiedz się, jak dokonywać przelewów pieniężnych  
• dowiedz się, czy twój bank współpracuje na 

specjalnych zasadach z jakimś bankiem w Wielkiej 
Brytanii  

• zabierz ze sobą do Wielkiej Brytanii niedawny 
wyciąg z konta w twoim banku w kraju rodzinnym 
– może on być pomocny w otwarciu rachunku 
bankowego w Wielkiej Brytanii. 

Jakie dokumenty będą mi 
potrzebne?  
• Paszport 
• Dowód osobisty  
• Pozwolenie na pobyt (residence permit) wydawane 

obywatelom UE przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

• Krajowe prawo jazdy  
• Dokumenty potwierdzające twoje miejsce 

zamieszkania w Wielkiej Brytanii, takie jak:  

• Umowa najmu 
• List od twojego pracodawcy w Wielkiej    Brytanii 

potwierdzający miejsce zamieszkania - Paski 
wypłaty od pracodawcy.  

Bank może także zażądać dokumentów 
potwierdzających twoje poprzednie lub stałe miejsce 
zamieszkania w kraju, z którego pochodzisz. 
Honorowanymi dokumentami mogą być dowód 
osobisty, prawo jazdy lub wyciągi z konta w banku 
zagranicą. 

Bezpieczne korzystanie z 
pieniędzy  
•  Nigdy nie podawaj nikomu swojego numeru 

PIN, nawet jeżeli dana osoba twierdzi, że jest 
pracownikiem banku lub policji  

• Nigdy nie zapisuj swojego numeru PIN i nie 
trzymaj go w tym samym miejscu, gdzie trzymasz 
kartę. 

• Jeżeli podejrzewasz, że ktoś zna twój numer PIN, 
możesz go zmienić w bankomacie. Powinieneś 
także natychmiast zawiadomić o tym bank, który 
wydał kartę. 

Bezpieczne korzystanie z 
bankomatów  
Zawsze na pierwszym miejscu stawiaj własne 
bezpieczeństwo. Nie korzystaj z bankomatu, jeżeli 
zauważysz w jego pobliżu kogoś, kto zachowuje 
się w sposób podejrzany lub jeżeli zauważysz 
coś podejrzanego na samym bankomacie – zgłoś 
swoje podejrzenia w odpowiednim banku lub na 
policji. Jeżeli twoja karta zostanie zatrzymana przez 
bankomat, natychmiast skontaktuj się z bankiem, 
który wydał kartę. (Powyższe informacje pochodzą z 
witryny internetowej www.welcometonorfolk.org uk) 
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Gdzie można uzyskać porady 
dotyczące finansów, kredytu i 
długów?  
Jeżeli w czasie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii 
ktoś ma jakieś problemy związane z finansami, 
kredytem, czy długami, istnieje spora liczba 
organizacji, z którymi można się skontaktować, by 
uzyskać poufną poradę.  Biura porad obywatelskich 
oferują ogólne porady dotyczące wielu spraw, w 
tym finansów i zadłużenia. Adres najbliższego biura 
porad obywatelskich można znaleźć na stronach 
internetowych tej organizacji, gdzie dostępne są także 
porady.
Adres najbliższego biura doradczego można 
znaleźć na stronie
wwwcitizensadvice.org.uk/index/getadvice.
htm#searchbox
www.adviceguide.org.uk/index/life/debt.htm
www.cccs.co.uk/budget/budget.aspx 
Porady dotyczące finansów, planowania budżetu 
oraz zadłużenia można znaleźć online na 
stronach 
www.adviceguide.org.uk/index/life/debt/ 
frequently_asked_questions_about_debt.htm 
Organizacja pod nazwą The Consumer Credit 
Counselling Service obsługuje infolinię, gdzie można 
otrzymać bezpłatną i poufną poradę w sprawach 
finansowych. Numer telefonu 0800 138 1111 czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 
20:00.Organizacja ta ma także pożyteczną witrynę 
internetową z poradami na temat planowania budżetu
Infolinia National Debtline oferuje bezpłatne i poufne 
porady dotyczące zadłużenia. Numer telefonu krajowej 
Infolinia: 0808808 4000 
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Dzieci i rodzina  
Jak zorganizować opiekę nad 
dzieckiem?  
Zorganizowanie opieki nad dzieckiem w Wielkiej 
Brytanii może okazać się trudne i kosztowne. 
Można zorganizować dla swojego dziecka (w 
zależności od jego/jej wieku) opiekę w żłobku/
przedszkolu (nursery) lub u opiekunki do dzieci 
(childminder), ale większość
żłobków/przedszkoli jest otwarta jedynie podczas 
normalnych godzin pracy od 09:00 do 17:00. 
Przeciętny koszt miejsca w żłobku/przedszkolu 
w pełnym wymiarze godzin dla dziecka w wieku 
poniżej 2 lat wynosi w Anglii 199 funtów na 
tydzień (dane te pochodzą z raportu Daycare Trust 
Survey 2009). 
Dla osób pracujących na zmiany zorganizowanie 
odpowiedniej opieki nad dzieckiem może okazać 
się bardzo trudne. 
„Childminder” to profesjonalna, zarejestrowana 
opiekunka do dzieci, która opiekuje się 
małymi dziećmi we własnym domu. Opiekunka 
„childminder” powinna być przeszkolona i 
powinna być u niej przeprowadzona ocena ryzyka. 
Większość takich opiekunek opiekuje się dziećmi 
w normalnych godzinach pracy a koszt opieki 
może być wysoki (3,50 – 5,00 funtów za godzinę). 

Jak zapisać dziecko do szkoły?  
Dzieci w wieku od 5 do 16 lat mają obowiązek 
uczęszczania do szkoły. Jeżeli masz dziecko 
w wieku szkolnym, odwiedź lokalną szkołę 
podstawową (primary school) (dzieci w wieku 5¬ 
- 10 lat) lub średnią (secondary school) (dzieci 
w wieku 11-16 lat). Personel szkoły pomoże w 
wypełnieniu formularza o przyznanie dziecku 
miejsca w szkole. Będą wymagane są następujące 
dokumenty: 
• paszport zawierający dane dziecka  
• wiza dla dziecka, jeżeli istnieje wymóg  
• dokumenty potwierdzające miejsce 

zamieszkania w Wielkiej Brytanii.  
Ze względu na bezpieczeństwo, szkoły 
wymagają, aby małe dzieci były odprowadzane 
do szkoły, a w ciągu dnia drzwi szkoły są 
zamknięte. Od rodziców wymaga się aktywnego 
udziału w edukacji dziecka, szkoła będzie więc 
utrzymywała kontakt z rodzicami w sprawach 
związanych z postępami dziecka w nauce, jego 
bezpieczeństwem i zachowaniem. 
W niektórych szkołach działają „after-school 
clubs” – kluby zapewniające opiekę i zajęcia 
odpowiednie dla dzieci w wieku szkolnym po 
godzinach lekcyjnych. Zapytaj w szkole, do której 
chodzi twoje dziecko, czy działa tam taki klub. 

Co powinnam zrobić, jeśli 
jestem w ciąży? 
Jeżeli wydaje ci się, że możesz być w ciąży, 
możesz kupić test ciążowy (pregnancy testing 
kit) w aptece lub supermarkecie, albo wykonać 
bezpłatny test u swojego lekarza lub w lokalnej 
klinice planowania rodziny (family planning clinic). 
Jeżeli jesteś w ciąży, powinnaś umówić się na 
wizytę u lekarza. Lekarz zaoferuje badania 
ultrasonograficzne oraz inne badania i regularne 
kontrole stanu zdrowia podczas ciąży. 
Jeżeli rozważasz możliwość przerwania ciąży 
(aborcja jest legalna w Wielkiej Brytanii) możesz 
tę sprawę przedyskutować w zaufaniu ze swoim 
lekarzem, lub uzyskać poradę w specjalistycznej 
klinice, takiej jak Marie Stopes (numer telefonu do 
infolinii czynnej 24 godziny na dobę: 0800 300 
8090).

Co należy zrobić w sprawie 
opieki zdrowotnej dla dzieci?  
Niezwykle ważne jest zarejestrowanie dziecka 
u lekarza zaraz po przyjeździe do Wielkiej 
Brytanii. Aby móc korzystać z pomocy medycznej, 
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe muszą być 
zarejestrowane u lekarza. 
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Należy poinformować lekarza o stanie zdrowia 
dziecka, ewentualnych przebytych chorobach 
i alergiach, na które cierpi. Trzeba pamiętać o 
zabraniu do Wielkiej Brytanii kopii zaświadczeń 
o przebytych przez dziecko szczepieniach 
ochronnych, żeby móc pokazać je lekarzowi. 

Jakie formy pomocy są 
oferowane rodzinom w Wielkiej 
Brytanii?  
Brytyjskie Ministerstwo ds. Dzieci, Szkół i Rodzin 
(Departmentfor Children, Schools and Families, 
DCSF) ma bardzo dobrą witrynę internetową, 
zawierającą informacje na wszystkie tematy 
związane z wychowywaniem dzieci w Wielkiej 
Brytanii, począwszy od znalezienia odpowiedniej 
szkoły dla dziecka, do istniejących form pomocy 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
www.parentscentre.gov.uk/  
Może ci przysługiwać pomoc finansowa od 
rządu w formie zasiłku na dziecko (Child Benefit) 
oraz/lub zasiłków Tax Credits. Zasiłki te mogą 
otrzymywać także osoby pracujące
Dalsze informacje na temat pomocy finansowej/
zasiłków dla rodziców można znaleźć w internecie 
na stronie 
www.direct.gov.uk/en/Parents 
Moneyandworkentitlements/YourMoney/index.
htm 
Informacje na temat przysługującej ci pomocy 
finansowej dla rodzin można także uzyskać w 
lokalnym biurze Jobcentre Plus. 
Sure Start to rządowa inicjatywa, której celem 
jest udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom od 
urodzenia do osiągnięcia wieku 16 lat. W ramach 
tej inicjatywy dostępne są różnego rodzaju usługi 
i zajęcia. Dalsze informacje na temat Sure Start i 
adresy lokalnych ośrodków Sure Start dla dzieci 
można znaleźć w witrynie internetowej 
www.surestart.gov.uk 
Parentline Plus oferuje informacje i porady na 
wszystkie tematy związane z wychowaniem dzieci, 
w tym na temat mobbingu wśród dzieci, edukacji 
seksualnej i używaniu narkotyków, a także 
umożliwia rodzicom kontakt z innymi rodzicami, 
którzy borykają się z tymi samymi problemami.
www.parentlineplus.org.uk  
Na infolinię Parentline Plus można dzwonić 
po poufne rady i informacje – numer telefonu 
infolinii: 0808 800 222. Pomoc można także 
uzyskać dzwoniąc pod infolinię dotyczącą dzieci 
(Childline): 0800 1111 (czynną całą dobę) 
lub na infolinię Narodowego towarzystwa ds. 
zapobiegania okrycieństwa wobec dzieci (NSPCC) 

pod numer 0808 8005000. Pomocy w kwestiach 
narkotyków można zasięgnąć dzwoniąc na 
infolinię 0800 776600, która również oferuje 
całodobową pomoc. 
Samotni rodzice mogą dzwonić na infolinię Lone 
parent helpline, aby otrzymać specjalistyczne 
porady i informacje – numer telefonu: 0800 018 
5026
Warto także odwiedzić witrynę internetową dla 
samotnych rodziców
www.oneparentfamilies.org.uk
Relate to największa i najlepiej znana w Wielkiej 
Brytanii organizacja oferująca pomoc i porady 
w zakresie problemów istniejących w związkach 
partnerskich. Osoby korzystające z usług tej 
organizacji proszone są o datek zgodny z ich 
możliwościami finansowymi – zazwyczaj w 
wysokości od 5 do 40 funtów. Można także 
uzyskać poradę przez telefon po uprzednim 
umówieniu się na rozmowę. Dalsze informacje 
na temat usług oferowanych przez Relate można 
uzyskać pod numerem telefonu 0845 456 1310 
lub na stronach internetowych www.relate.org.
uk/
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Nagłe wypadki 
Byłem świadkiem przestępstwa. 
Co powinienem zrobić? 
Jeżeli ktoś był świadkiem przestępstwa i nie 
chciałby kontaktować się w tej sprawie z policją, 
może zadzwonić anonimowo pod numer Crime 
Stoppers (STOP przestępczości) 0800 555 111 
lub odwiedzić witrynę internetową
www.crimestoppersuk.org 

Jestem ofiarą przestępstwa. Co
Można zgłosić każde przestępstwo popełnione 
przeciwko tobie lub innej osobie na lokalnym 
posterunku policji. 
W nagłych przypadkach dzwoń pod numer 999 
lub 112
Rozmowa jest bezpłatna, niezależnie skąd 
dzwonisz, także z budki telefonicznej.
Pomoc w nagłych wypadkach jest bezpłatna, 
niezależnie od tego, czy udziela jej:
• Straż pożarna (Fire service)
• Policja (Police)
• Pogotowie ratunkowe (Ambulance) 
Na numery 999 lub 112 należy dzwonić tylko i 
wyłącznie w nagłych wypadkach, wymagających 
natychmiastowej pomocy, na przykład jeżeli: 
• wybuchł pożar  
• istnieje zagrożenie życia lub ktoś odniósł 

poważne obrażenia  
• użyto przemocy  
• ktoś popełnia przestępstwo 
• podejrzewasz, że przestępca znajduje się na 

miejscu lub jest w pobliżu 
Osoba dyżurna odbierająca telefon poprosi o 
podanie następujących informacji:  
1 Jaki rodzaj pomocy jest potrzebny (straż 

pożarna, policja, pogotowie ratunkowe). 

2 Imię, nazwisko i lokalizację. 
3 Numer telefonu, z którego dzwonisz.  
4 Miejsce wypadku/gdzie potrzebna jest pomoc.
5 Informacje o tym, co się stało. 
Trzeba wystarczająco dobrze mówić w języku 
angielskim, aby określić rodzaj potrzebnej 
pomocy i podać swoje imię i nazwisko oraz 
lokalizację. Możesz zostać poproszony o nie 
przerywanie połączenia telefonicznego, podczas 
gdy pomoc będzie w drodze. 
Inne przydatne numery telefonów:
Woda – 0845 9200 800 (24 godz.)
Gaz – 0800 111 999 (24 godz.)
Prąd – 0800 7838838 (24 godz.)

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy 
domowej 
Możesz zadzwonić na najbliższy posterunek 
policji lub, w nagłych wypadkach, na numer 
999. Policja w Wielkiej Brytanii ma specjalnie 
przeszkolony personel, który może udzielić 
pomocy osobom zgłaszającym przypadki 
przemocy domowej lub seksualnej.  
W takich sytuacjach można także dzwonić pod 
numer Domestic Violence Helpline - całodobowe 
bezpłatne połączenie pod numerem telefonu 
0808 2000 247
Osobom nie mówiącym w języku angielskim 
powinno się zaoferować pomoc tłumacza ustnego. 
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Życie w Wielkiej Brytanii 
Zwierzęta domowe 
Przywiezienie ze sobą i mieszkanie ze zwierzętami 
w Wielkiej Brytanii może okazać się trudniejsze niż 
mogłoby nam się to wydawać. Zwierzaki muszą 
posiadać paszport UE, mieć aktualne szczepienia i 
badanie krwi. Więcej informacji można zasięgnąć 
na stronie DEFRA www.defra.gov.uk/animalh/
quarantine.

Urząd celny, prawa i stosowanie 
się do nich 
Usuwanie/recykling odpadów 
domowych
• W Wielkiej Brytanii dzielnice mieszkaniowe 

mają typowe dla danej okolicy dni i sposoby 
ustawiania koszów i kontenerów na śmieci, a 
wszystkie samorządy lokalne w Wielkiej Brytanii 
aktywnie promują recykling odpadów 

• W Broxbourne mieszkańcy dostają 
fioletowy worek raz w tygodniu na odpady 
nieprzetwarzalne i przezroczysty worek raz 
na dwa tygodnie na możliwy do przetworzenia 
plastik. Oba worki zbierane są z kerbside. 
Puszki, papier i szkło zbierane są z kerbside co 
dwa tygodnie.

• Rada wydają kalendarze do recyklingu, w 
których zawarte są informacje odnośnie 
terminów zbierania odpadów przetwarzalnych 
i nieprzetwarzalnych, a na stronie Rady można 
sprawdzić datę zbiórki odpadów w każdej 
okolicy: http://www2.broxbourne.gov.uk/
BoBStreetInfo/default.aspx  

• Dalszych informacji można zasięgnąć dzwoniąc 
do Broxbourne Council pod numer 01992 
785577

• Za pozostawienie worków/koszy na śmieci na 
ulicy w dni, w których nie przewidywana jest 
zbiórka grozi kara grzywny. 

Publiczne środki transportu
Poruszanie się autobusem  
• W Wielkiej Brytanii osoby wchodzące do 

autobusów czekają w kolejcej. Należy czekać z 
cierpliwością na swoją kolej przed wejściem do 
autobusu. 

Informacje lokalne
• Aby zatrzymać autobus na następnym 

przystanku należy wcisnąć jeden z przycisków 
„stop” znajdujących się na niektórych rurkach do 
trzymania się. Znak umieszczony nad kierowcą 
zaświeci się, co oznacza, że autobus zatrzyma 
się na następnym przystanku zgodnie z prośbą 
pasażera. 

Kupowanie biletów 
autobusowych i autokarowych
• Poza Londynem bilety autobusowe na przejazdy 

miejscowe kupuje się u kierowcy 
• Można nabyć bilet tygodniowy, co często jest 

tańsze od kupowania biletu każdego dnia 
• Zwykle bilet powrotny jest w tej samej cenie lub 

jest tańszy od dwóch biletów jednostronnych   
• W Londynie poruszając się autobusem i/lub 

metrem można użyć wcześniej opłaconych kart 
OYSTER. Więcej informacji na temat środków 
transportu w oraz wokół Londynu można 
uzyskać na stronie Transport for London www.
tfl.gov.uk. 

• National Express i inne firmy przewozów 
autokarowych dysponują usługami 
przewozowymi na terenie Wielkiej Brytanii  

• Bilety można nabyć na ich stronach 
internetowych oraz w miejscowym punkcie 
informacji na temat kursowania autobusów  

• Bilety zwykle lepiej kupić z wyprzedzeniem.
Jest także możliwość nabycia biletu u kierowcy, 
jeśli w autokarze są miejsca dla dodatkowych 
pasażerów po zajęciu miejsc przez osoby, które 
bilet nabyły wcześniej.  

Czekanie w kolejkach 
• W Wielkiej Brytanii spokojne czekanie w 

kolejkach jest zwyczajem   
• W wielu miejscach publicznych, takich jak banki, 

poczty, oszczędnościowe kasy mieszkaniowe 
czy na stacjach obowiązuje oficjalny system 
czekania w kolejkach, widoczny poprzez znak: 
„Początek kolejki” (“Queue here”) i/lub inny 
system oznakowań - zwykle są to wstążki na 
słupkach prowadzące do okienka     

• System ponumerowanych biletów działa 
na niektórych rybnych stoiskach oraz w 
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delikatesach, supermarketach i niektórych 
dużych domach towarowych, na przykład na 
stoisku obuwniczym.  

Parkowanie i wysadzanie dzieci 
przy szkole 
• Przed szkołami zaznaczone są żółte linie oraz 

znaki “szkoła” 
• Nie wolno na nich parkować ani wysadzać tam 

dzieci  
• żółte Linie znajdują się tam dla bezpieczeństwa 

dzieci wychodzących z i wchodzących do 
budynku.  

Psy
• Zgodnie z Ustawą o psach z 1996r., jeśli pies 

załatwi się w miejscu publicznym, właściciel ma 
obowiązek posprzątać po zwierzęciu. Należy 
mieć ze sobą worek, aby włożyć do niego 
nieczystości; można je wyrzucić do kosza na 
psie odchody, zwykle w kolorze czerwonym lub 
zabrać ze sobą i wyrzucić w domu.   

• Właściciele psów mogą wyszkolić swoje 
zwierzęta, aby nie załatwiały się w miejscach 
publicznych. 

• Jeśli pies załatwi się w Państwa ogródku, należy 
zakopać nieczystości. 

Niebezpieczne narzędzia i broń  
• Niebezpieczna broń to wszelkiego rodzaju 

narzędzia posiadające ostrze lub ostro 
zakończone    

• Posiadanie noży i broni w miejscach publicznych 
jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie, 
za które grozi kara   

• Na posiadanie broni trzeba mieć licencję 
• Osobie uznanej za winną posiadania 

niebezpiecznej broni grozi kara pozbawienie 
wolności, grzywna w wysokości do 1 000 funtów 
lub obie kary    

• W przypadku uznania winnym wytwarzania, 
sprzedawania, najmu, pożyczania lub dawania 
ostrego narzędzia lub ostrza z zamiarem 
zranienia, grozi kara pozbawienia wolności, 
grzywny w wysokości do 5,000 funtów lub obie 
kary. 

Usługi tłumaczeniowe  
W wielu sprawach, ze względu na ich 
delikatną naturę lub fachową terminologię, 
dobrym pomysłem jest zasięgnięcie pomocy 
wykwalifikowanego tłumacza, który pomoże w 

komunikowaniu się z poszczególnymi osobami. 
Jeżeli organizacja, do której się zgłaszamy nie ma 
ustaleń odnośnie tych usług, osoba wymagająca 
tłumacza musi pokryć koszty. Instytucje 
zapewniające tłumaczy ustnych i pisemnych 
doradzą jak można zostać tłumaczem. Usługi 
tłumaczeniowe w Hertfordshire zapewniają:
Hertfordshire: HISAP (Hertfordshire Interpreting 
Services Access Point)
Email: hisapthita@beeb.net, telefon 01923 
233003.
Language Line z siedzibą w Wielkiej Brytanii 
jest dostawcą tłumaczeń pisemnych i ustnych 
na cały świat. Firma oferuje tłumaczenie ustne 
tzw. „twarzą w twarz” oraz przez telefon. Więcej 
informacji na temat usług Language Line oraz jak 
zostać tłumaczem w ich firmie, można znaleźć na 
stronie internetowej: www.languageline.co.uk .

Żywność i zakupy   
W miastach i w większości wiosek znajdują się 
sklepy z żywnością i innymi produktami. W 
niektórych miasteczkach w określone dni są 
targi, tzw. „markety”, na których można zakupić 
produkty wyprodukowane lokalnie, czasem taniej 
niż w sklepie. Zarówno w sklepach, jak i na targu 
zwykle nie negocjuje się cen ze sprzedawcą (po 
angielsku nazywa się to „haggling” [targowanie 
się] lub „bargaining” [pertraktowanie]).  
Duże sklepy nazywa się czasem supermarketami. 
Specjalistyczne sklepy (czasem nazywane 
delikatesami) lub specjalistyczne stoiska w 
supermarketach sprzedają żywność z całego 
świata. W niektórych miasteczkach znajdują się 
sklepy, w których można kupić produkty spoza 
Wielkiej Brytanii.
Żywność wegetariańska i wegańska jest 
bardzo popularna w supermarketach oraz w 
sklepach ze zdrową żywnością i zwykle jest 
oznaczona. Żywność organiczną produkuje się 
bez użycia nawozów sztucznych i zwykle jest 
również oznaczona. Etykietki na produktach 
żywnościowych zwykle zawierają informacje 
takie, jak zawartość soli, tłuszczu i białka oraz 
zawartość potencjalnych alergenów takich, jak 
orzechy, mleko czy gluten.  
Wszystkie opakowania z żywnością w sklepach 
posiadają etykietki z terminem do kiedy dany 
produkt można spożyć („sell by dates” [termin 
sprzedaży do] oraz „use by date” [termin użycia 
do]). Dzięki temu zapobiega się zatruciom 
pokarmowym, a kupowanie żywności, której 
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termin ważności upłynął nie jest dobrym 
pomysłem.   
Można łatwo zauważyć, że większość osób 
mieszkających w Wielkiej Brytanii kupuje mięso 
i nabiał w sklepach - nie poluje na zwierzęta i 
nie posiada zwierząt hodowlanych dla potrzeb 
żywieniowych. Odpowiednie regulacje prawne 
dotyczą obchodzenia się ze zwierzętami i 
żywym inwentarzem, a niektóre gatunki są pod 
ochroną. Samorząd lokalny doradzi w kwestii jakie 
zwierzęta można mieć w domu.     
Używane rzeczy sprzedaje się w miejscowych 
punktach sprzedaży zwanych także „jumble 
sales” [wyprzedaż rzeczy używanych] lub „car 
boot sales” [giełda rzeczy używanych]. Większość 
miasteczek posiada tzw. „charity shops” [sklepy z 
rzeczami używanymi, których dochód przeznacza 
się na cele charytatywne], także sprzedające 
używane rzeczy. W książce telefonicznej Yellow 
Pages można znaleźć więcej informacji na temat 
lokalizacji sklepów i supermarketów. Istnieją 
regulacje prawne dotyczące sposobów sprzedaży 
oraz ochrony praw kupujących. Można się o 
tym dowiedzieć w Trading Standards office 
[miejscowym biurze ds. miar i wag] (http://www.
hertsdirect.org/yourbus/tradingstandards) 

Wędkarstwo 
Każda osoba, która skończyła 12 lat łowiąca 
łososie, pstrągi, ryby słodkowodne czy węgorze w 
Anglii i Walii musi posiadać aktualne zezwolenie 
agencji ochrony środwiska zwane rod fishing 
licence.
• Licencję wędkarską można nabyć na każdej 

poczcie w Anglii i Walii. Brak posiadania licencji 
może prowadzić do wniesienia oskarżenia oraz 
do grzywny w wysokości do 2500 funtów.    

• Posiadanie licencji wędkarskiej nie oznacza, 
że jej właściciel ma prawo łowić i zabierać 
ryby z jakiegokolwiek miejsca. Zależy to od 
rozporządzeń władz lokalnych i należy uzyskać 
pozwolenie od właściciela zbiornika wodnego, 
w którym zamierzamy łowić. Jeżeli osoba 
bierze ryby bez pozwolenia może zostać za to 
wniesione oskarżenie.     

• Okresy, w których zabrania się łowić występują 
na każdej rzece i w każdym strumyku w Wielkiej 
Brytanii. Okresy te różnią się w zależności od 
regionu, a informacje na ten temat można 
uzyskać w miejscowym biurze agencji ochrony 
środwiska (08708 506506). Jeśli chodzi o kanały 
I zbiorniki wodne, takie jak jeziora czy sadzawki, 
należy skontaktować się z właścicielem, aby 
sprawdzić czy w danym zbiorniku nie występuje 
okres zakazu łowienia.    

Głosowanie
Można nabyć prawo do wzięcia udziału w 
wyborach władz lokalnych. Jedynie w ten sposób 
możemy mieć wpływ na lokalną politykę. 
Można zarejestrować się do wzięcia udziału w 
głosowaniu poprzez skontaktowanie się z biurem 
rejestracji wyborców w samorządzie lokalnym. 
Dodatkowych informacji na temat wyborów 
lub rejestracji do wyborów można zasięgnąć 
w samorządzie pod numerem 01992 785555 
wewnętrzny 5718.

Wolontariusze
Można poświęcić część swojego czasu na dobre 
cele, co nazywa się wolontariatem. Udzielając się 
jako wolontariusz można podszkolić język oraz 
zdobyć doświadczenie zawodowe i referencje. 
Czasem wolontariat może prowadzić do płatnego 
zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii znajduje się wiele 
możliwości wolontariatu. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć w miejscowym centrum 
wolontariate - CVS dla Broxbourne i East Herts, 
www.bvsda.org.uk. Można również wejść na 
stronę Volunteering England: www.volunteering.
org.uk.   

Informacje lokalne
Gmina Broxbourne ma wielkość 20 
metrów kwadratowych i znajduje się w 
południowowschodnim Hertfordshire. Liczy 
ona około 89 000 mieszkańców. Miasteczka 
Broxbourne - Waltham Cross, Cheshunt, 
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Broxbourne i Hoddesdon są umiejscowine wzdłuż 
głównych dróg i linii kolejowych Lee Valley. 
Broxbourne to dobre miejsce, aby mieszkać, 
pracować i ulokować działalność. Niektóre usługi 
dla mieszkańców, np. zbiórki śmieci i recykling 
wyświadcza samorząd Broxbourne, a inne, np. 
kwestie dotyczące szkół i bibliotek samorząd 
Hertfordshire. 38 radnych reprezentuje 13 
okręgów wyborczych w gminie.  

Sport i rekreacja
Centrum rekreacji Grundy Park w Cheshunt 
jest największym kompleksem rekreacyjnym 
w Broxbourne. Znajduje się tam siłownia 
posiadająca100 stanowisk, osobna siłownia 
dla młodzieży,  pomieszczenie dla zdrowia, 
25-metrowy basem z przylegającym basenem 
dla uczących się pływać, hala sportowa, dwa 
odkryte boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
murawą, plac zabaw dla dzieci, dwa studia do 
ćwiczeń z klimatyzacją, bar Strikers i kawiarnia, 
pomieszczenie wielofunkcyjne i miejsce spotkań.  
Centrum sportu John Warner w Hoddesdon 
posiada siłownię, studio do ćwiczeń, halę 
sportową, boiska z naturalną trawą i sztuczną 
murawą, korty do squasha, sześć siatek 
do krykieta na każdą pogodę, solarium, 
pomieszczenie konferencyjne/do spotkań, bar 
Strikers i kawiarnię. W centrum znajduje się basen 
ze stali nierdzewnej, basen do nauki pływania 
oraz miejsce zabaw dla dzieci „Scrambles”.
Pole golfowe Cheshunt Park jest polem z 18 
dziurami golfowymi z 72 torami golfowymi o 
wielkości 232 akrów w parku Chestnut Country. 
Na polu znajduje się miejsce na trening, 
nawierzchnia ze sztucznej trawy, bar i kawiarnia. 
Można tam zamówić lekcje golfa, dokonać 
naprawy sprzętu oraz zakupić sprzęt.   
Centrum sportu i sztuki Goffs School posiada 
boisko ze sztuczną murawą i oświetleniem, 
oświetlone korty tenisowe, halę sportową, 
halowe siatki do krykieta oraz nowe miejsce na 
przedstawienia, które można wynająć dla różnych 
celów.      
Herts Young Mariners Base [baza młodych 
żeglarzy] to centrum sportów wodnych i zajęć 
na powietrzu, które oferuje sporty takie jak 
windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie 
na łodziach smoczych tzw dragon boating, biegi 
na orientację czy kolarstwo terenowe. Kursy dla 
dzieci i dorosłych są prowadzone przez cały rok.    
Wędkarstwo
Lee Valley ma około 105 mil nabrzeża, gdzie 
można wędkować. W rzekach, żwirowniach i 

rezerwuarach zarówno początkujący wędkarze jak 
i eksperci w łowieniu ryb mogą złowić różnego 
rodzaju ryby słodkowodne i pstrągi. O dalsze 
informacje można pytać w Lee Valley Fisheries 
pod numerem (01992) 893345.       

Olimpiada 2012 w Broxbourne
Broxbourne będzie miejscem, w którym odbędzie 
się wydarzenie światowej klasy -spływ kajakowy 
górskimi rzekami podczas slalomu kajakowego 
w trakcie olimpiady w 2012. Centrum spływów 
kajakowych rzekami górskimi zostanie utworzone 
dla potrzeb olimpiady w parku regionalnym Lee 
Valley w Waltham Cross. Po olimpiadzie w 2012 
centrum spływów kajakowych górskimi rzekami 
stanie się miejscem imprez o skali regionalnej, 
krajowej i możliwe, że również międzynarodowej, 
będzie to także miejsce wielu rozrywek na 
świeżym powietrzu.     

Kluby i działania ochotnicze
Rada miejska wydaje coroczny katalog 
lokalnych organizacji. Jest on wyczerpującym 
przewodnikiem po ponad 700 organizacjach, 
w tym miejscowych i krajowych klubach, 
społecznościach i organizacjach ochotniczych. 
Katalog nożna nabyć w sklepie Rady „One Stop 
Shop” w cenie jednego funta. Dostępna jest 
także elektroniczna wersja katalogu na stronie 
internetowej Rady w części „community and 
living” [społeczność lokalna i życie].   

Interesujące miejsca w regionie
Park Lee Valley 
Park Lee Valley rozciąga się na długości całej 
gminy i ma do zaoferowania szeroką gamę 
aktywności ruchowych na powietrzu, w tym 
spacerowanie, kolarstwo, żeglarstwo czy 
wycieczki statkiem. Jeziora znajdujące się w parku 
są miejscem zamieszkiwania wielu gatunków 
ptaków, a niektóre części są wyznaczone jako 
miejsca o szczególnej wartości naukowej. Aby 
dowiedzieć się więcej na ten temat należy 
dzwonić pod numer (01992) 702200 lub udać się 
na stronę www.leevalleypark.org.uk. Boat Centre 
Lee Valley zapewnia wycieczki oraz możliwość 
wynajmu łódek. Dalsze zapytania prosimy 
kierować do Boat Centre Lee Valley Boat Centre 
pod numer (01992) 462052.
Schronisko YHA 
Schronisko młodzieżowe, w którym znajduje się 
5 samodzielnych drewnianych pokoji  w stylu 
skandynawskim z sześcioma łóżkami, otoczone 
jest parkiem Lee Valley i znajduje się przy drodze 
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Windmill Lane w Cheshunt. Ta maleńka wioska 
była pierwszą tego typu wioską w Wielkiej Brytanii. 
O dalsze szczegóły należy pytać w Youth Hostel 
Association dzwoniąc pod numer 0870 770 6118 
lub email: leevalley@yha.org.uk.   
Park Paradise Wildlife 
Park usytuawany jest w sercu Broxbourne Woods 
i znajdują się w nim lwy, tygrysy, pytony, małpy i 
zebry. Inne atrakcje to adventure land playground 
[plac zabaw z przygodami] woodland railway 
[kolejka leśna] oraz crazy golf [zwariowany golf]. 
Dalsze informacje dostępne są pod numerem 
(01992) 470490 lub na stronie www.pwpark.
com.
Stadion Rye House Carting i Greyhound 
Stadion Rye House znajduje się przy stacji Rye 
House. Stadion Rye House jest torem wyścigów 
chartów, jak również miejscem sportów 
motorowych, na którym odbywają się wyścigi 
samochodowe i motorowe. O szczegóły można 
pytać pod numerem (01992) 469000.    
Rezerwat przyrody RSPB Rye Meads Nature 
Rezerwat Rye Meads jest także wyznaczonym 
jako miejsce o szczególnej wartości naukowej. 
Charakteryzuje się różnorodnością siedlisk. Fauna 
obejmuje największą londyńską kolonię rybitw 
rzecznych,  zimorodków, cyranek, bekasów, 
kukułek, ptaków z rodziny gajówek oraz 
wszystkich trzech brytyjskich gatunków dzięcioła, 
czernice, krakiew  i shovellerów. Aby dowiedzieć 
się więcej należy dzwonić pod 708380.     

Biblioteki 
Opening times vary, visit www.hertsdirect.org/
libsleisure/libraries for more information.
Godziny otwarcia ulegają zmianom, więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.
hertsdirect.org/libsleisure/libraries.
Biblioteka Główna 
Turners Hill,Cheshunt, 
Herts. EN8 8LB
Helpline (01438) 737333
Biblioteka Goffs Oak
Goffs Lane, Goffs Oak,
Herts. EN7 5ET
Biblioteka Hoddesdon
98a High Street, Hoddesdon,
Herts. EN11 8HD
Biblioteka Waltham Cross
123 High Street, 
Waltham Cross, Herts.
Obszerne informacje lokalne dostępne są na 
stronie Rady, www.broxbourne.gov.uk.  

Edukacja
Kursy języka angielskiego dla obcokrajowów 
(ESOL) prowadzone są w NextStep, 66-67 The 
Pavillion, High Street, Waltham Cross. Należy 
mieć ze sobą paszport oraz jakikolwiek dowód na 
otrzymywanie zapomogi zależnej od wysokości 
dochodów, aby można było zostać przydzielonym 
na kurs. O dalsze informacje prosimy pytać 
pod numerem 01992 301050 i kontaktować 
się poprzez email info@next-step.org.uk. 
Kursy ESOL odbywają się również w Broxbourne 
Campus, Hertford Regional College w Turnford. 
Więcej informacji można nabyć pod numerem 
01992 411411 oraz drogą mailową info@hrc.
ac.uk.     

Informacje dla polskiej 
społeczności
Polska szkoła
Dzieci mające za rodziców Polaków uczęszczają 
do angielskich szkół od poniedziałku do piątku. W 
soboty wiele z nich przychodzi do polskiej szkoły 
sobotniej im. Adama Mickiewicza w Enfield, aby 
tam uczyć się języka polskiego, nabyć wiedzę 
o historii, kulturze i geografii kraju. W szkole 
obowiązuje program ustanowiony przez Polską 
Macierz Szkoloną, wieloletnią instytucję w Wielkiej 
Brytanii. Dalsze informacje dostępne są na stronie 
www.polskaszkolaenfield.com
Msze Święte w języku polskim
W rzymsko-katolickich mszach w języku polskim 
można uczestniczyć w kościele Our Lady of the 
Immaculate Conception and St Joseph na 204 
High Street, Waltham Cross. Więcej informacji 
można nabyć na stronie www.walthamcrossrc.
org.uk/masstimes.html 
Sklepy z polską żywnąścią 
Duży wybór produktów wschodnioeuropejskich 
można znaleźć w Kaunas, 17, High Street Waltham 
Cross.
Informacje zawarte w niniejszym biuletynie 
są ważne od lutego 2009r. EISODOS jest 
źródłem aktualnych informacji dla społeczności 
emigracyjnych dostępnym w bibliotekach 
w Hertfordshire i osoby posiadające karty 
biblioteczne mogą mieć do nich dostęp drogą 
internetową.
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DOBRE RADY… 
od osób, które mieszkają i pracują we wschodnim 
regionie Anglii i same doświadczyły, co oznacza 
migracja! 
• Dowiedz się o warunkach zatrudnienia, płacy, 
zakwaterowaniu i transporcie
Jeżeli otrzymałeś ofertę pracy, postaraj się zgromadzić 
jak najwięcej informacji przed wyjazdem z kraju. 
Jaka panuje opinia o twoim pracodawcy? Ile godzin 
tygodniowo będziesz pracował? Ile będziesz zarabiał 
na godzinę? 
Policz, ile zapłacisz za żywność, transport i mieszkanie 
tak, byś mógł podjąć przemyślaną, sensowną decyzję! 
Jeżeli pracodawca zapewnia zakwaterowanie, jaki 
będzie tego koszt? Z iloma osobami będziesz dzielił 
mieszkanie? 
•Jeżeli pracujesz w swoim kraju rodzinnym, nie składaj 
od razu wymówienia; poproś o bezpłatny urlop
Jeżeli masz pracę w swoim rodzinnym kraju, warto 
postarać się
o bezpłatny urlop na kilka miesięcy tak, byś mógł 
przyjechać do Wielkiej Brytanii i zorientować się, jakie 
tu istnieją możliwości. Jeżeli ci się nie uda, będziesz 
mógł wrócić do pracy w swoim kraju.
•Jeżeli szukasz dobrze płatnej, wymagającej 
kwalifikacji pracy, potrzebne będzie potwierdzone 
tłumaczenie na język angielski zaświadczeń o 
posiadanych kwalifikacjach 
Przywieź ze sobą wyciąg ze swojego konta w banku z 
rodzinnego kraju z podanym na nim twoim adresem 
zamieszkania. Pomoże to w otwarciu rachunku w 
banku w Wielkiej Brytanii. Aby otworzyć rachunek w 
banku potrzebne będą także inne dokumenty, takie 
jak: prawo jazdy, dowód osobisty i paszport. 
• W Wielkiej Brytanii będzie ci potrzebne konto w 
banku 
Przywieź ze sobą potwierdzone tłumaczenie na język 
angielski zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach. 
W stolicy twojego kraju rodzinnego mogą działać 
placówki, które będą mogły ocenić posiadane przez 
ciebie kwalifikacje i podać ich angielski odpowiednik. 
Jeżeli w twoim kraju nie ma takich placówek, przywieź 
ze sobą potwierdzone angielskie tłumaczenie swoich 
kwalifikacji i postaraj się o ocenę kwalifikacji (letter 
of comparability) z podaniem ich angielskiego 
odpowiednika. Taką usługę oferuje NARIC w cenie 47 
funtów. 
W Anglii tłumaczenie będzie drogie (około 200 
funtów). Należy pamiętać, że nie wszystkie 
zagraniczne kwalifikacje są uznawane, np. kwalifikacje 
prawne lub nauczycielskie. 
• Osoby mieszkające i pracujące w Wielkiej Brytanii 
mogą na ogół korzystać z bezpłatnej opieki 

zdrowotnej, ale leczenie stomatologiczne jest bardzo 
drogie! 
Zanim wyjedziesz do Wielkiej Brytanii, skontroluj 
zęby u dentysty; opieka stomatologiczna w Wielkiej 
Brytanii nie jest bezpłatna i może okazać się bardzo 
kosztowna. 
• Transport publiczny we wschodnim regionie Anglii 
nie jest tak dobry, jak w Londynie; w niektórych 
rodzajach zatrudnienia może być wymagane 
prowadzenie samochodu 
Osoby, które będą musiały w Wielkiej Brytanii 
dojeżdżać do pracy samochodem lub prowadzić 
samochód w czasie pracy, powinny zrobić prawo jazdy 
w swoim kraju rodzinnym. Lekcje jazdy samochodem 
w Wielkiej Brytanii są drogie (20 funtów za godzinę lub 
więcej). Posiadanie prawa jazdy będzie także pomocne 
w założeniu konta w banku w Wielkiej Brytanii.
• Znajomość języka angielskiego zwiększa szanse na 
zdobycie zatrudnienia
Ważne jest, aby nauczyć się prowadzić choćby proste 
rozmowy w języku angielskim. Bez znajomości języka 
angielskiego narażasz się na zwiększone ryzyko 
wykorzystania przez pozbawionych skrupułów 
pracodawców i agencje. Osobom, które nie mówią w 
języku angielskim, bez względu na posiadane przez 
nie kwalifikacje, trudno będzie znaleźć dobrą pracę.
Warto także umieć czytać po angielsku, aby móc 
przeczytać treść dokumentów, przed złożeniem 
podpisu!
• Trzymaj rezerwę finansową na czarną godzinę
Jeżeli wyjeżdżasz z rodzinnego miejsca do pracy w 
innym kraju europejskim, upewnij się, że masz ze 
sobą jakąś rezerwową kwotę na wypadek nagłego 
kryzysu –nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziesz się w 
potrzebie!
• Bądź dobrze poinformowany. Nie polegaj jedynie na 
znajomych
Znajomi, którzy już mieszkają w Wielkiej Brytanii 
są oczywiście ważnym źródłem informacji przy 
podejmowaniu decyzji o wyjeździe do pracy w tym 
kraju, ale nie polegaj jedynie na nich. Tak naprawdę 
nigdy nie poznasz realiów życia, dopóki sam się tam 
nie przeprowadzisz.
Zanim zdecydujesz się na tak poważny krok jak 
emigracja, upewnij się, że wiesz jak najwięcej o życiu i 
pracy w Wielkiej Brytanii.
Bądź ostrożny i mądry. Jeżeli coś wydaje się 
zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, to tak 
prawdopodobnie jest! Ale też nie obawiaj się zanadto 
– jeżeli jesteś dobrze przygotowany i poinformowany, 
będziesz mógł wykorzystać nowe możliwości wierząc 
w swoje siły.
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