
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii jest organizacjà
spo∏ecznà, której dzia∏alnoÊç oparta jest na pracy wolontariuszy. 

CCeellee  ZZPPWWBB::
• Promowanie Polski,

• Utrzymywanie tradycji i j´zyka,
• Niesienie pomocy i wsparcia w ramach naszej dzia∏alnoÊci

SSiieeddzziibbaa  ZZPPWWBB
224400  KKiinngg  SSttrreeeett,,  LLoonnddoonn  WW66  00RRFF

TTeell::  002200  88774411  11660066
FFaaxx::  002200  88774411  55776677

ee--mmaaiill::  ooffffiiccee@@zzppwwbb..oorrgg..uukk

wwwwww..zzppwwbb..oorrgg..uukk
BBiiuurroo  IInnffoorrmmaaccjjii  ZZjjeeddnnoocczzeenniiaa  PPoollsskkiieeggoo  ww  WWllkk..  BBrryyttaanniiii

UUddzziieellaa  ppoorraadd  ccooddzziieennnniiee  ww  ggooddzz::  
1111..0000  --  1133..0000  ii  1155..0000  --  1166..0000

224400  KKiinngg  SSttrreeeett,,  LLoonnddoonn  WW66  00RRFF
TTeell::  002200  88774488  11220033

PPoollsskkii  IInnffoorrmmaattoorr  
Jedyna bezp∏atna polska ksià˝ka tele-adresowa w Wielkiej 

Brytanii (ponad 230 stron) , zawiera szereg nniieezzbb´́ddnnyycchh infor-
macji. Ponadto na „Bia∏ych kartkach” Polskiego Informatora

znaleêç mo˝na wiadomoÊci o organizacji polskiego ˝ycia kultu-
ralnego i spo∏ecznego. W przygotowaniu kolejne wydanie.

Dost´pny na terenie ca∏ej Wielkiej Brytanii.
TTeell::  002200  88774488  11220033

CCeelleemm  uulloottkkii  jjeesstt  pprrzzeekkaazzaanniiee  ppooddssttaawwoowwyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  nnaa  tteemmaatt  ̋̋ yycciiaa
ccooddzziieennnneeggoo  ww WWiieellkkiieejj  BBrryyttaanniiii..  CChhcciieelliibbyyÊÊmmyy  rróówwnniiee˝̋  uussttrrzzeecc  sseettkkii
PPoollaakkóóww  pprrzzyyjjee˝̋dd˝̋aajjààccyycchh  kkaa˝̋ddeeggoo  ddnniiaa  ddoo  ZZjjeeddnnoocczzoonneeggoo  KKrróólleessttwwaa
pprrzzeedd  wwiieelloommaa  nniieebbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaammii..

PPAAMMII¢¢TTAAJJ,,  ˚̊EE  JJEE˚̊EELLII  CCHHCCEESSZZ  BBYYåå  TTRRAAKKTTOOWWAANNYY  ZZ GGOODDNNOOÂÂCCIIÑÑ  WW TTYYMM
KKRRAAJJUU  TTOO  SSZZAANNUUJJ  PPRRAAWWAA  II ZZWWYYCCZZAAJJEE  BBRRYYTTYYJJSSKKIIEE..  TTWWOOJJEE  ZZAACCHHOOWWAANNIIEE
RRÓÓWWNNIIEE˚̊  WWPP¸̧YYWWAA  NNAA  WWIIZZEERRUUNNEEKK  PPOOLLAAKKÓÓWW  WW WWIIEELLKKIIEEJJ  BBRRYYTTAANNIIII..

Pod ˝adnym pozorem nie dawaj nikomu na przechowanie swojego
paszportu, nie zgadzaj si´ na zatrzymanie go przez osoby trzecie w for-
mie depozytu. Nawet je˝eli oferta pracy wydaje si´ bardzo atrakcyjna
“pracodawca” mo˝e pos∏u˝yç si´ twoim paszportem w celach prze-
st´pczych. JeÊli sk∏adasz aplikacj´ o wiz´ studenckà lub biznesowà
paszport musi zostaç wys∏any do Home Office. Mo˝esz zrobiç to sam
bàdê za poÊrednictwem specjalizujàcej si´ w tym zakresie firmy. Upew-
nij si´ jednak, ˝e firma ta posiada wymagane zezwolenie (rejestracj´
w OISC; www.oisc.gov.uk) i wystawi ci odpowiedni dokument po-
twierdzajàcy wys∏anie twojego podania wraz z paszportem. Paszport
powinien byç wys∏any „„ssppeecciiaall  ddeelliivveerryy““ - za pokwitowaniem (zacho-
waj numer referencyjny).

W ˝adnym wypadku nie p∏aç osobom prywatnym za poÊrednictwo
w znalezieniu mieszkania.
Szukanie odpowiedniego lokum to cz´sto trudne i czasoch∏onne zaj´-
cie, warto jednak zajàç si´ tym z odpowiednià starannoÊcià. Nierzadko
zdarza si´ “kupowanie kota w worku”, dlatego zanim zap∏acisz depo-
zyt uuppeewwnniijj  ssií́ , ˝e w twoim “single room” nie ma innych lokatorów,
porozmawiaj z pozosta∏ymi mieszkaƒcami, spróbuj podpisaç umow´
i sprawdê, czy w twoim pokoju jest zamontowany zamek. Korzystanie
ze “Êciany p∏aczu” (witryna sklepowa na King Street w Londynie) po-
traktuj jako konieczne z∏o. Szereg og∏oszeƒ z zakwaterowaniem znaj-
dziesz w polskiej prasie i portalach internetowych (patrz dalej) oraz
w prasie londyskiej np: Loot - najwi´ksza gazeta z og∏oszeniami lub
TNT - bezp∏atny tygodnik (wydawany w ka˝dy poniedzia∏ek) do znale-
zienia w wielu pubach w Londynie.

Nikt nie powinien pracowaç w Anglii nielegalnie. Istnieje kilka mo˝-
liwoÊci uzyskania pozwolenia na prac´ na ÊciÊle okreÊlonych warun-
kach. Minimalna stawka za 1 godzin´ pracy to £ 4,50 (dla osób po-
wy˝ej 21 roku ˝ycia); oferowanie wynagrodzenia poni˝ej tej stawki
jest ∏amaniem prawa. Nale˝y wystrzegaç si´ równie˝ osób prywat-
nych, które proponujà za odpowiednià odp∏atnoÊcià poÊredniczenie
w znalezieniu pracy (tzw. odsprzedawanie miejsc pracy); poÊrednicy
cz´sto wspó∏pracujà z nniieeuucczzcciiwwyymmii  pprraaccooddaawwccaammii. Z nale˝ytà
ostro˝noÊcià nale˝y podejÊç tak˝e do ofert pracy, które mo˝na zna-
le˝ç na przys∏owiowej „Êcianie p∏aczu“. Oferty te wielokrotnie sà po-
wodem wielu rozczarowaƒ i strat finansowych. Mo˝esz uzyskaç po-
moc w firmach poÊredniczàcych w znalezieniu pracy; wiele z nich re-
klamuje si´ w polskiej prasie.

••  TTWWOOJJAA  PPRRAACCAA

••  TTWWOOJJEE  MMIIEESSZZKKAANNIIEE

••  TTWWÓÓJJ  PPAASSZZPPOORRTT

BBUUSSIINNEESSSS  VVIISSAA
Najpopularniejszym sposobem wykonywania legalnej pracy (jako
samozatrudniajàcy si´) w Wielkiej Brytanii jest z∏o˝enie aplikacji
o wiz´ biznesowà. Choç podanie takie mo˝na z∏o˝yç samemu (wy-
maga to jednak bardzo dobrej znajomoÊci j´zyka oraz umiej´tnoÊci
ksi´gowych - nale˝y m.in. sporzàdziç biznes plan) to wi´kszoÊç osób
decyduje si´ na korzystanie z firm poÊredniczàcych, gdzie mogà sko-
rzystaç z fachowej porady ksi´gowego i prawnika. Op∏aty za takà
us∏ug´ sà ró˝ne, ró˝na jest te˝ jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, dlatego
upewnij si´, ˝e firma do której si´ zwrócisz jest wiarygodna, posiada
odpowiednie uprawnienia i jest zarejestrowana w OISC - organiza-
cji skupiajàcej poÊredników imigracyjnych (rejestracja taka jest obo-
wiàzkowa) . Pami´taj, ˝e posiadacz wizy biznesowej nniiee  mmoo˝̋ee  bbyyçç
zzaattrruuddnniioonnyy, pracuje bowiem na w∏asny rachunek i sam rozlicza si´
z Urz´dem Podatkowym. Radzimy zasi´gnàç szczegó∏owych infor-
macji na temat wizy biznesowej przed podj´ciem decyzji; wi´kszoÊç
firm udziela je bezp∏atnie przy pierwszym spotkaniu. Adresy firm zaj-
mujàcych si´ za∏atwianiem wiz biznesowych sà dost´pne w Polskim
Informatorze oraz polskiej prasie i portalach informacyjnych. - Patrz
równie˝ Polang - czyli Polak w Anglii w wa˝nych adresach.

SSTTUUDDEENNTT  VVIISSAA
Odpowiednie firmy poÊredniczà w sk∏adaniu podaƒ o wizy studenc-
kie, choç pomagajà w tym (bezp∏atnie) tak˝e szko∏y, w których wy-
kupisz kurs. Posiadacze wiz studenckich mogà pracowaç 20 godzin
tygodniowo; wiele szkó∏ pomaga w znalezieniu pracy i mieszkania.
Wype∏nionà aplikacj´ i niezb´dne dokumenty mo˝esz wys∏aç do
Home Office (wysy∏ajàc aplikacj´ nale˝y uiÊciç op∏at´ w wysokoÊci
£155) lub uuddaaçç  ssii´́  ttaamm  ssaamm, gdzie po kilku godzinach oczekiwania
mo˝esz dostaç wiz´ „od r´ki“ (przy sk∏adaniu wniosku bezpoÊrednio
w HO op∏ata wynosi £250).
Wi´cej informacji na stronie www.ind.homeoffice.gov.uk

PPRRAACCAA  SSEEZZOONNOOWWAA
Ogólnie mówiàc to ci´˝ka i ma∏o p∏atna praca przy zbiorach wa-
rzyw, owoców i sadzonek lub pakowaniu ich dla supermarketów.
W biurze Zjednoczenia dost´pna jest lista poÊredników pracy sezo-
nowej autoryzowanych przez Home Office. Lista ta dost´pna jest
równie˝ na stronach Home Oficce.

SSZZAANNSSAA  DDLLAA  PPIIEELL¢¢GGNNIIAARREEKK
Polskie piel´gniarki, które ukoƒczy∏y przynajmniej trzyletni kurs pie-
l´gniarski i odby∏y rok praktyki mogà napisaç do Nursing and Midwi-
fery Council, 23 Portland Place, Londyn W1B 1PZ Tel: 020 7333
9333 z proÊbà o form´ zg∏oszeniowà na prac´ w Wielkiej Brytanii.
Wi´cej szczegó∏ów na stronie www. nmc-uk. org

Wybór odpowiedniej szko∏y nie nale˝y do ∏atwych zadaƒ. Zdarza∏y
si´ przypadki, kiedy znakomicie prosperujace szko∏y zamyka∏y si´
z dnia na dzieƒ pozostawiajàc studentów bez mo˝liwoÊci kontynu-
owania nauki. Dla wielu szkó∏ priorytetem nie jest ju˝ nauczanie je-
zyka lecz „pomoc” przy uzyskaniu wizy studenckiej. Prawdopodob-
nie taka sytuacja nie potrwa zbyt d∏ugo, tym bardziej, ˝e sprawà za-

••  TTWWOOJJAA  SSZZKKOO¸̧AA



Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
przy wspó∏pracy 

z Polskim OÊrodkiem Spo∏eczno Kulturalnym

BEZPIECZNY
START

ULOTKA INFORMACYJNA

interesowa∏y si´ odpowiednie w∏adze. Radzimy dobrze pprrzzeemmyyÊÊlleeçç
wwyybbóórr  sszzkkoo∏∏yy, niezale˝nie jakimi celami si´ kierujesz. Pami´taj, ̋ e za
nauk´ p∏aci si´ z góry, warto wi´c mieç pewnoÊç, ̋ e za wydane pie-
niàdze otrzymasz odpowiednià us∏ug´. Istnieje kilka instytucji akre-
dytujàcych szko∏y j´zykowe min. British Council (www. britishcoun-
cil.com). JeÊli masz jakieÊ wàtpliwoÊci zawsze mo˝esz zadzwoniç do
Zjednoczenia i poprosiç o informacje na temat danej szko∏y. Przed
podj´ciem decyzji dowiedz si´ jak najwiecej o sposobie nauczania
w wybranej szkole, zapytaj studentów i uwa˝nie przeczytaj umow´.

W sytuacji wymagajàcej natychmiastowej interwencji dzwoƒ pod
numer 999 lub 112 z komórki. Lekarz rodzinny tzw. GP, Êwiadczy
us∏ugi bezp∏atnie, nale˝y si´ wczeÊniej zarejestrowaç w przychodni
znajdujàcej si´ najbli˝ej miejsca zamieszkania (obowiàzuje rejoniza-
cja).  Aby znaleêç adresy oraz inne informacje na temat s∏u˝by zdro-
wia nale˝y dzwoniç na infolini´ NNHHSS  DDiirreecctt  ((2244  ggooddzz//ddoobb´́))  tteell..  00884455
44664477, gdzie mo˝na poprosiç o po∏àczenie z „language line“ i rozmo-
w´ ww jj´́zzyykkuu  ppoollsskkiimm.

Rosnà emocje w zwiàzku ze zbli̋ ajàcà sí  datà przystàpienia Polski
do Unii Europejskiej. Rzàd brytyjski zapowiedzia∏ na poczàtku roku,
˝e Polacy i obywatele pozosta∏ych krajów kandydujàcych do Unii Eu-
ropejskiej b´dà mieli prawo do pracy na Wyspach od pierwszego
dnia cz∏onkostwa w Unii, a wí c od 11  mmaajjaa  22000044 roku. 
Za tà deklaracjà powinny jednak pójÊç dzia∏ania prawne precyzujà-
ce, w jaki sposób b´dzie ona wcielona w ˝ycie i stosowana. Wiele
informacji na ten i inne tematy mo˝na na bie˝àco znajdywaç na stro-
nach internetowych Zjednoczenia oraz w polskiej prasie. Wiele
pytaƒ pozostaje jeszcze bez odpowiedzi.
Zjednoczenie planuje wydanie nowej ulotki zawierajàcej niezb´dne
informacje na temat zmian po przystàpieniu Polski do UE w maju
2004.

••  NNAASSZZAA  PPRRZZYYSSZZ¸̧OOÂÂåå

••  TTWWOOJJEE  ZZDDRROOWWIIEE

PPoollsskkiiee  sseerrwwiissyy  iinntteerrnneettoowwee
www. networkpl. com
www. polacy.strefa.pl

PPrrzzeessyy∏∏aanniiee  ppiieennii´́ddzzyy  ddoo  PPoollsskkii
Szczegó∏owe informacje i oferty firm specjalizujàcych si´
w przesy∏aniu pieni´dzy za granic´ znaleêç mo˝na w Polskim
Informatorze oraz w prasie polonijnej.

TTeelleeffoonnoowwaanniiee  ddoo  PPoollsskkii
Do Polski mo˝na dzwoniç taniej dzi´ki specjalnym numerom
telefonicznym (reklamujàcym si´ w polskiej prasie) , korzystajàc
z kart telefonicznych (dost´pne w wi´kszoÊci sklepów spo˝yw-
czych w ca∏ym Londynie) oraz z tzw. Call Shops (op∏at´ uiszcza
si´ po skoƒczeniu rozmowy) . Radzimy jednak zorientowaç si´
w taryfach operatorów przed podniesieniem s∏uchawki.

AAmmbbaassaaddaa  RRPP
47 Portland Place, London W1N 4JH

Tel 0870 774 2700
KKoonnssuullaatt  GGeenneerraallnnyy  RRPP

73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
Tel 0870 774 2800; Fax 020 7323 2320

PPoollsskkii  OOÊÊrrooddeekk  SSppoo∏∏eecczznnoo  KKuullttuurraallnnyy  ––  PPOOSSKK
PPoollsskkaa  KKssii´́ggaarrnniiaa,,  BBiibblliiootteekkaa  ,,TTeeaattrr,,  GGaalleerriiaa  ii  rreessttaauurraaccjjee

238 King Street W6
Tel 020 8741 1940

HHoommee  OOffffiiccee
Lunar House, 40 Wellesley Road

Croydon CR9 2BY
Tel 0870 606 7766

Informacja dla studentów
Tel 0870 241 0645

Taniej uzyskasz informacje na stronie
www.ind.homeoffice.gov.uk
EEaasstt  EEuurrooppeeaann  AAddvviiccee  CCeennttrree

Biuro porad dla osób z Europy Wschodniej
Room 209, Palingswick House
241 King Street, Lodon W6 9LP

Tel 020 8741 1288
BBrriittiisshh  CCoouunncciill

10 Spring Gardens
London SW1A 2BN
Tel 020 7930 8466

www.britishcouncil. com
PPoollaanngg  --  cczzyyllii  PPoollaakk    ww  AAnngglliiii

Britannia House
11 Glenthorne Road

London W6 0LH
Tel 0870 0055 915
www.polang.com
PPoollsskkiiee  KKooÊÊcciioo∏∏yy

Adresy polskich koÊcio∏ów i parafii znaleêç mo˝na w Polskim
Informatorze, wraz z godzinami niedzielnych Mszy Âw.

PPoollsskkaa  pprraassaa
DDzziieennnniikk  PPoollsskkii
TTyyddzziieeƒƒ  PPoollsskkii
GGaazzeettaa  NNiieeddzziieellnnaa -do nabycia w POSK-u i polskich parafiach 
GGoonniieecc  PPoollsskkii – bezp∏atny dwutygodnik, do zdobycia w wi´k-
szoÊci polskich sklepów, szko∏ach j´zykowych oraz w POSK – u.
AAlltteerrnnaattyywwyy - bezp∏atny miesi´cznik do zdobycia w wi´kszoÊci
polskich sklepów, szko∏ach j´zykowych oraz w POSK – u.

WWaa˝̋nnee  aaddrreessyy

} Dystrybucja w 600 punktach w Londynie
Tel 020 8740 1991
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