
Najlepszym Ÿród³em informacji na temat ¿ycia i pracy w Wielkiej
Brytanii jest Internet. Podajemy kilka adresów, które watro
odwiedziæ:

Ambasada Brytyjska Sekcja Konsularna
Warsaw Corporate Centre, ul. Emilii Plater 28

00-688 Warsaw,  (00 48) 22 311 00 00

Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place, London W1N 4JH

(00 44) 870 774 2700

Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS 

(00 44) 870 774 2800

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 
240 King Street, London W6 0RF

Tel. (00 44) 208 741 1606

Biuro Porad dla Osób z Europy Wschodniej
241 King Street, London W6 9LP

Tel. (00 44) 208 741 1288

Polski Oœrodek Spo³eczno Kulturalny POSK
238 King Street, London W6 0RF

Tel. (00 44) 208 741 1940

Home Office
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych WB

Lunar House, 40 Wellesley Road
Croydon CR9 2BY

Tel. (00 44) 870 606 7766

Informacje dotycz¹ce Rejestracji Pracowników:
Tel. (00 44) 114 259 6262

ZANIM
PODEJMIESZ
DDECYZJÊ

ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII PRZY WSPÓ³PRACY

KONSULATU GENERALNEGO RP W WIELKIEJ BRYTANII

WA¯NE INFORMACJE DLA OSÓB WYJE¯D¯AJ¥CYCH
DO WIELKIEJ BRYTANII

www.britishembassy.pl

www.praca.gov.pl

www.europa.eu.int/eures

www.jobcentreplus.gov.uk

Brytyjska Prasa
www.jobsunlimited.co.uk

www.independent.co.uk

www.the-times.co.uk

www.appointments-plus.co.uk

www.loot.com

www.tntmagazine.com

Polska Prasa
www.dziennikpolski.co.uk

www.goniec.com

www.alternately.com

www.polishexpress.co.uk

www.cooltura.co.uk

www.pracaidom.com

Portale Internetowe
www.networkpl.com

www.polacy.strefa.pl

www.londynek.net

WA¯NE AADRESY

Sk³ad i opracownie graficzne przy wspó³pracy  magazynu
Goniec Polski
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ZANIM SIÊ 

ZDECYDUJESZ
Czy wiesz, gdzie spêdzisz pierwsz¹ noc po 
przyjeŸdzie do WB?

ZAPLANUJ SWÓJ POBYT! Upewnij siê przed wyjazdem, ¿e
masz zapewnione mieszkanie. Ceny wynajmu pokoi w
Londynie wahaj¹ siê od £80 do £140 za tydzieñ, musisz
byæ te¿ przygotowany na wp³acenie zwrotnego depozytu
(na ogó³ za dwa tygodnie) oraz op³acenie dwóch tygodni z
góry. Zatem, najni¿sza kwota, która pozwoli Ci na wynajê-
cie w³asnego pokoju to £320.  Ceny noclegu w hostelach
zaczynaj¹ siê od £20 za noc. Aby wynaj¹æ mieszkanie
musisz dysponowaæ referencjami z banku i od pracodawcy.
Pamiêtaj, ¿e obywatele polscy nie s¹ uprawnieni do
¿adnych zasi³ków. Musisz daæ sobie radê sam, nie licz na
pomoc organizacji charytatywnych.
Czy wiesz, gdzie bêdziesz pracowa³?

PRZYGOTUJ SIÊ PRZED WYJAZDEM. Jeœli nie masz
zapewnionej pracy, musisz byæ zabezpieczony finansowo
na okres min. 4 tygodni. Przygotuj swoje CV oraz
przet³umacz wszystkie dokumenty œwiadcz¹ce o Twoich
kwalifikacjach. Wystrzegaj siê podejrzanych poœredników. 
Czy znasz jêzyk angielski na tyle dobrze, aby porozumieæ
siê z potencjalnym pracodawc¹?

REALNIE OCEÑ SWOJE SZANSE. Znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego jest podstaw¹ Twojego pobytu w Wielkiej Brytanii i
otwarciem drogi do pracy. Nie licz na zajêcie, przy którym
znajomoœæ jêzyka nie jest konieczna. Nara¿asz siê w ten
sposób na oszustów, którzy chêtnie wykorzystaj¹ Twoj¹
s³aboœæ. 

Czy wykupi³eœ bilet powrotny?
LICZ SIÊ Z PORA¯K¥. Pomimo wielu wolnych miejsc pracy

wci¹¿ roœnie liczba osób, którym nie powiod³o siê i zmus-
zone s¹ wracaæ do Polski. Podejmuj¹c decyzjê o wyjeŸdzie
podejmujesz równie¿ ryzyko niepowodzenia.
Czy wiesz ile kosztuje...?

MUSISZ UTRZYMAÆ SIÊ SAM. ¯ycie w Wielkiej Brytanii jest
bardzo kosztowne, nie licz na to, ¿e zaczniesz zarabiaæ od
pierwszego dnia i utrzymasz siê z zarobionych pieniêdzy.
Szukanie zatrudnienia to praca, za ktor¹ nikt Ci nie
zap³aci! Oto kilka przyk³adowych cen w Londynie: chleb -
ok. £1, jednorazowy przejazd autobusem - £1, metrem- ok.
£2,5,  mleko - 60p, telefonowanie z budki - 20p, 1 godz.w
kawiarni internetowej - £1.

UPEWNIJ SIÊ, ¯E PRZYGOTOWA£EŒ NASTÊPUJ¥CE 
DOKUMENTY:

FORMULARZ E303, jeœli przys³uguje Ci zasi³ek dla bezrobot-
nych i chcia³byœ go odbieraæ w WB. 

FORMULARZ E119, który uprawnia do korzystania z
Brytyjskiej S³u¿by Zdrowia osoby zarejestrowane jako
bezrobotne.

FORMULARZ E111, który uprawnia do korzystania z
Brytyjskiej S³u¿by Zdrowia osoby przebywaj¹ce na terenie
WB w celach turystycznych.

FORMULARZ E128, który uprawnia studentów do korzysta-
nia z Brytyjskiej S³u¿by Zdrowia.
CV w jêzyku angelskin
DYPLOMY oraz inne œwiadectwa kwalifikacji
wraz z t³umaczeniem. Informacje dotycz¹ce
uznawalnoœci kwalifikacji: (00 48) 22 828 8161

PRAWO JAZDY, zw³aszcza jeœli posiadasz zawodowe
uprawnienia.

DOWÓD OSOBISTY, który jest uznawany na równi z pasz-
portem.

BILET POWROTNY, w razie koniecznoœci powrotu.

KILKA
NIEZBÊDNYCH 
RAD
1. Koniecznie zaopatrz siê w telefon komórkowy,
mapê miasta, do którego siê wybierasz, s³ownik jêzy-
ka angielskiego oraz zdjêcia paszportowe.

2. W Wielkiej Brytanii pobieranie op³at za znalezie-
nie pracy jest NIELEGALNE, dlatego wystrzegaj siê
poœredników, którzy za swoje us³ugi ¿¹daj¹ zap³aty.

3. Nikt nie powinien zatrzymywaæ Twojego paszpor-
tu, nawet w postaci depozytu. Na wszelki wypadek
przygotuj kilka fotokopii.

4. Zabierz ze sob¹ podrêczn¹ apteczkê. Leki w WB s¹
bardzo drogie a na wizytê u lekarza mo¿na czekaæ ok.
tygodnia.

5. Jeszcze w Polsce zapisz siê na przyspieszony kurs
jêzyka angielskiego, który mo¿esz kontynuowaæ po
przyjeŸdzie.
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