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Wstęp (Introduction and District Map)
Informator Witamy w północno-zachodnim Leicestershire został przygotowany z myślą o
osobach polskiego pochodzenia, które osiedliły się w naszym rejonie.
Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte okażą się pomocne i pozwolą Państwu szybko
zaaklimatyzować się w nowym miejscu zamieszkania.
W trakcie prac nad informatorem korzystaliśmy z wielu publikacji. Wspominamy o nich w poszczególnych
rozdziałach. Staraliśmy się przygotować dokument, który w jak najszerszy sposób odpowie na potrzeby
mieszkańców północno-zachodniego Leicestershire. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że niektóre
informacje, takie jak nazwiska osób odpowiedzialnych za usługi czy adresy mogą się dezaktualizować.
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie wszystkich użytecznych informacji na adres email
agnieszka.wlodarczyk@nwleicestershire.gov.uk, co pomoże uaktualnić kolene wydanie informatora.
Dokument podzielony jest na tematyczne rozdziały zawierające niezbędne informacje i użyteczne
kontakty. Niektóre rozdziały są bardziej rozbudowane, aby dać czytelnikowi lepsze zrozumienie różnic
pomiędzy sposobem działania instytucji w Zjednoczonym Królestwie a polskimi organizacjami. Na końcu
broszury odnajdą Państwo listę polskich instytucji i organizacji działających na terenie hrabstwa. Na
okładce broszurki znajduje się słowniczek. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny przy załatwianiu spraw
w urzędach i w innych instytucjach.
Pragniemy, aby czuli się Państwo częścią społeczności zamieszkującej północno-zachodnie
Leicestershire. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, na które nie odpowiada ta broszura, prosimy
skontaktować z Biurem Obsługi Klienta w Radzie Okręgu w Coalville: tel. 01530 454 545.

Witamy w północno-zachodnim Leicestershire!

1. Straż Pożarna (Fire)
W razie pożaru dzwoń pod numer 999 lub 112 i poproś o Straż Pożarną (Fire Service). Zostaniesz
poproszeni o podanie adresu, imienia i nazwiska.
Adres lokalnej Straży Pożarnej odnajdziemy na stronie:
http://www.leicestershirefire.gov.uk/map/index.shtml
Wszelką korespondencje należy kierować na adres:
Anstey Frith
Leicester Road
Glenfield
Leicester
LE3 8HD
Pomoc w nagłych przypadkach obejmuje: pożar
domu, pożary przemysłowe, pożary na otwartej
przestrzeni np. samochodów, śmieci, trawy, pomoc
w razie wypadków drogowych, wypadki przy udziale
materiałów niebezpiecznych, pomoc linowa, pomoc
w razie powodzi. Każda jednostka straży pożarnej
jest przygotowana nie tylko do pomocy w nagłych
przypadkach, ale również podejmuje działania
prewencyjne i edukacyjne. Kontakt do bezpłatnych
usług prewencyjno-edukacyjnych straży na terenie
hrabstwa:
Leicestershire Fire and Rescue Service
tel: 0116 287 2241
Email: infoservices@lfrs.org
www.leicestershire-fire.gov.uk
Informację w innych językach odnajdziesz na
stronie: http://www.leicestershire-fire.gov.uk/
fireservice/languages.shtml

Lista kontrolna
Czujniki dymu
Czujnik dymu jest zainstalowany na każdym
piętrze, baterie czujnika dymu są sprawdzane raz w
tygodniu. Baterie czujnika dymu są wymieniane raz
w roku.
Sprzęt i urządzenia elektryczne
Używając rozgałęziacza sprawdźmy czy łączne
natężenie prądu wyjściowego nie przekracza 13A.
Wielkość bezpiecznika powinna być dobrana do
typu urządzenia. Zwróćmy uwagę na luźne lub
posklejane taśmą kable i przewody. Wtyczki i
gniazdka nie powinny być nadpalone
Zasady bezpieczeństwa w kuchni
Przewody elektryczne i materialy łatwopalne
(ręczniki, ścierki) powinny znajdować się z dala od
kuchenki i opiekacza.

Informacja Przeciwpożarowa
Większości pożarów w domu można zapobiec.
Posługując się listą kontrolną sprawdź stan
bezpieczeństwa pożarowego w swoim domu. Miej
ją zawsze pod ręką aby pamiętać o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Są to
rzeczy oczywiste, ale mogą uratować ludzkie życie.
Podstawowa zasada – nie odkładaj na później! Jeśli
wykryłeś problem, popraw to teraz!
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2. Pogotowie Ratunkowe (Ambulance and Emergency)
W krytycznej lub zagrażającej życiu sytuacji udaj
się wprost do najbliższego szpitala, na oddział
pogotowia (Accident and Emergency - A&E)
lub zadzwoń pod numer 999 lub 112 po karetkę
pogotowia (ambulans).
Postępuj tak jedynie w przypadkach krytycznych lub
zagrażających życiu!
By pomóc ocenić, co jest sytuacją krytyczną
podajemy kilka przykładów:

przedawkowanie

uraz głowy połączony z utratą przytomności

niemożność poruszania się po upadku

utrata przytomności

podejrzenie wylewu

duże krwawienie

podejrzenie złamania kości

otwarte złamanie

głęboka rana, np. rana od pchnięcia nożem

podejrzenie ataku serca

trudności w oddychaniu

rozległe oparzenia

gwałtowna reakcja uczuleniowa
(NHS Direct, 27 czerwca 2007)

Adresy najbliższych szpitali z oddziałami
pogotowia ratunkowego:
Queen’s Hospital, Burton Upon Trent
Belvedere Road,
Burton -on- Trent,
Staffordshire,
DE13 0RB
Tel: 01283 566333
Fax: 01283 593032
George Eliot Hospital - Acute Services
College Street,
Nuneaton,
Warwickshire,
CV10 7DJ
Tel: 02476 351 351
Fax: 024 76865175
email: enquires@geh.nhs.uk

3

Royal Derby Hospital
Uttoxeter Road,
Derby, Derbyshire,
DE22 3NE
Tel: 01332 340131
Fax: 01332 785566
email:contactus@derbyhospitals.nhs.uk
Leicester Royal Infirmary
Infirmary Square,
Leicester, Leicestershire,
LE1 5WW
Tel: 0300 303 1573
Fax: 0116 258 5631
email: communications@uhl-tr.nhs.uk
Birmingham Children’s Hospital
Steelhouse Lane,
Birmingham, West Midlands,
B4 6NH
Tel: 0121 333 9999
Fax: 0121 333 9998
email: webmaster@bch.nhs.uk

Pogotowie d/s mniejszych urazów (Minor
injuries unit)
Jeśli twój uraz nie jest krytyczny, skorzystaj z
Pogotowia d/s mniejszych urazów (MIU). Robiąc
tak umożliwisz personelowi medycznemu zajęcie
się przypadkami krytycznymi i prawdopodobnie
skrócisz swój czas oczekiwania na pomoc.
MIU są zwykle prowadzone przez pielęgniarki
i wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna.
Lokalny oddział tego pogotowia odnajdziesz na
stronie NHS
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
Loughborough Health Centre,
Pinfold Gate,
Loughborough,
LE11 1BE,
Tel: 01509 553998
Swadlincote Health Centre,
Civic Way,
Swadlincote,
DE11 0AE


Leicester Urgent Care Centre
Leicester Royal Infirmary
Infirmary Close
Leicester
Leicestershire
LE1 5WW
Oto przykładowa lista urazów, z którymi możesz
udać się do pogotowia d/s mniejszych urazów:









Skręcenia i naciągnięcia mięśni/stawów
Złamania
Infekcje ran
Mniejsze oparzenia i skaleczenia
Mniejsze urazy głowy
Ukąszenia owadów i zwierząt
Mniejsze urazy oczu
Urazy pleców, ramion i klatki piersiowej

numer poza godzinami służbowymi. Zobacz więcej
w rozdziale Zdrowie.
Walk in Centre w Loughborough
Najbliższe Walk in Centre czynne całą dobę
znajduje się w Loughborough
Loughborough Health Centre,
Pinfold Gate,
Loughborough,
LE11 1BE,
Tel: 01509 553998
Walk in Centre w Swadlincote
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.
18:30-22:00 oraz w soboty, niedziele i święta
pomiędzy 9:00 a 22:30.
Swadlincote Health Centre,
Civic Way,
Swadlincote,
DE11 0AE

Pogotowie to nie może leczyć:














Dzieci poniżej jednego roku życia
Bólów klatki piersiowej
Trudności w oddychaniu
Większych urazów
Problemów, którymi zwykle zajmują się GP
Bólów żołądka
Problemów ginekologicznych
Problemów związanych z ciążą
Reakcji alergicznych
przedawkowania
problemów związanych z alkoholem
problemów psychicznych
przypadków kwalifikujących się do przyjęcia
do szpitala

Inne Walk in Centra znajdziesz w wyszukiwarce na
stronie
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
wybierając opcję „other services”. Strona
internatowa Pogotowia East Midlands:
http://www.emas.nhs.uk/services/999-services

Przychodnie poza godzinami (Walk in
Centres)
Jeśli potrzebujmy natychmiastowej porady lub
zabiegu poza godzinami pracy przychodni tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 18.30 do 20.00 lub
w soboty, niedziele i święta, można dzwonić do
NHS Direct, tel. 0845 4647 lub do lekarza GP na
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3. Policja Hrabstwa Leicestershire
(Leicestershire Police)
Kontakt z policją
W razie znalezienia
się w bezpośrednim
niebezpieczeństwie, w
przypadkach nagłego
zagrożenia życia, poważnych
przestępstw lub kiedy jest się świadkiem
popełnianego właśnie przestępstwa, gdy konieczna
jest natychmiastowa interwencja policji należy
dzwonić na numer 999 (istnieje możliwość rozmowy
także w języku polskim). Rozmowy z tym numerem
są bezpłatne z jakiegokolwiek telefonu. Z telefonu
komórkowego można również dzwonić pod numer
112.

Zatrzymanie (Stop and Search)
Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą
osobę. Osoba zatrzymana musi być traktowana
z szacunkiem i może poprosić o kopię formularza
5090 z danymi oficera dokonującego zatrzymania
oraz wyjaśnieniem powodu zatrzymania. Kontrola
osobista może zostać przeprowadzona wyłącznie
przez funkcjonariusza tej samej płci.
W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku posiadania
przy sobie dokumentów tożsamości. W razie
zatrzymania należy jedynie podać imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania.
Skargi na policję
Skargę na funkcjonariusza policji można złożyć
osobiście w każdym komisariacie. Można również
skontaktować się z Independent Police Complaints
Commission pod numerem telefonu 0845 3002
002, wypełniając formularz na stronie www.ipcc.
gov.uk lub wysyłając skargę mailem na adres email:
enquires@ipcc.gsi.gov.uk.

Policja Hrabstwa Leicestershire
Pragniemy, abyście Ty i Twoja rodzina czuli się
bezpiecznie w hrabstwie Leicestershire. Policja
jest po to, by Ci pomagać. Przede wszystkim
powinieneś wiedzieć jak się z nią kontaktować:
W razie nagłej potrzeby dzwoń na numer alarmowy
tel: 999. Używajmy tego numeru w następujących
sytuacjacgh: zagrożenia życia, poważnego
przestępstwa z użyciem przemocy, włamania,
które właśnie trwa lub ma się niebawem odbyć,
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wypadków drogowych, w których są ranni lub
niebezpieczeństwo grozi innym użytkownikom drogi
lub w sytuacji, w której bezbronna osoba potrzebuje
natychmiastowego wsparcia. W sytuacjach innych
dzwonimy po numer tel: 0116 222222. Dzwonimy
pod ten numer, gdy nie ma nagłej potrzeby np. gdy
miało miejsce włamanie, ale sprawców nie ma już
na miejscu.
Policja zapewnia 24 godzinny serwis. Oznacza
to, że istnieje możliwość skontaktowania się z
centralnym posterunkiem w ciągu całej doby.
Poszczególne posterunki są czynne tylko w
określonych godzinach. Jeśli zachopdzi pilna
potrzeba kontaktu z policją a posterunek jest
zamknięty, korzystamy z telefonu publicznego na
zewnątrz budynku posterunku policji, który połączy
z osobą mogącą udzielić porady.

Komisariat Policji w Coalville
Ashby Road, Town Centre, Coalville, LE67 3LA
Jest to główny komisariat dla północnozachodniego Leicestershire, czynny 7 dni w
tygodniu w godz. 9:00 do 21:00 oprócz pierwszego
dnia świąt oraz Nowego Roku. W bank holidays
czynne od 9:00 do 17:00. Telefon w godzinach
urzędowania 0116 222222 Telefon alarmowy
np. w przypadku zagrożenia życia lub w sprawie
zgłoszenia
trwającego przestępstwa 999.
http://www.leics.police.uk/policing/3_north_bcu/10_
north_west_leicestershire/stations/3_coalville

Posterunek Policji w Ashby
South Street Ashby-de-la-Zouch ,Leicestershire,
LE65 1BS
Lokalni posterunkowi dostępni są w biurze w każdy
poniedziałek od 18:00 do 20:00. Korespondencję
należy kierować na adres w Coalvile. W razie
potrzeby korzystać z telefonu w żółtej budce przed
budynkiem posterunku.
Telefon w godzinach urzędowania 0116 222222.
Telefon alarmowy np. w przypadku zagrożenia życia
lub w sprawie zgłoszenia trwającego przestępstwa
999. Strona internetowa:
http://www.ashbypolice.org/index.cfm
W Castle Donington i Kegworth znajdują się

posterunki policji, które działają w oparciu o
współpracę z lokalnymi wolontariuszami.
Oznacza to, że otwarte są tylko przez kilka
godzin i obsługiwane są przez przeszkolonych
wolontariuszy, zwykle w godzinach rannych.

(Partnership in Safer Communities). Przykłady
zachowań aspołecznych: nadużycie słowne,
zachowania mające na celu poniżenie osoby,
uporczywy hałas, graffiti, sprzedaż i nadużywanie
narkotyków. Zgłoszenia wspomnianych problemów
kierujemy bezpośrednio na policję. Jeśli masz
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa
pytania możesz skontaktować się również
społeczności w północno-zachodnim
z Zespołem Bezpieczeństwa Społecznego
Leicestershire (North West Leicestershire (Community Safety Team) tel: 01530 454831 lub
email: community.safety@nwleicestershire.gov.uk
Partnership in Safer Communities).
Warto podkreślić, że policja nie jest jedyną
Przemoc domowa
instytucją zajmującą się obniżaniem poziomu
Zgodnie z prawem przemoc domowa to groźby,
przestępczości i zachowań antyspołecznych.
przemoc lub nękanie (fizyczne, psychiczne,
Współpraca z Radą Okręgu północno-zachodniego
seksualne, emocjonalne lub ekonomiczne)
i z innymi lokalnymi agencjami pozwala na
pomiędzy dorosłymi, którzy są w związku
szersze zaangażowanie w problemy lokalnych
partnerskim lub są członkami tej samej rodziny.
mieszkańców, zrozumienie ich priorytetów oraz
Przemoc może mieć miejsce w małżeństwie,
szybsze reagowanie na zgłoszenia. Jeżeli jesteś
bądź konkubinacie. Ofiarami mogą być zarówno
zainteresowany wzięciem udziału w jednym z
kobiety, jak i mężczyźni. Przemoc bardzo często
Forum na rzecz Bezpiecznych Społeczności (Safer
skierowana jest również przeciwko dzieciom.
Communities Forum) lub masz pytania dotyczące
Dotyczy również wymuszonych małżeństw i tak
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
zwanych przestępstw ze względu na honor. Ludzie
skontaktuj się z nami. Tel. 0116 2222222
doświadczają przemocy domowej bez względu
na narodowość, wiek, orientację seksualną,
Rasizm i zachowania aspołeczne
pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność.
Przestępstwa na tle nienawiści (hate crime)
Mimo że napastnik za tę sytuację często
popełniane są przeciwko innej osobie lub jej
obwinia swoją ofiarę, należy pamiętać, że nie
majątkowi i motywowane są nienawiścią sprawcy
ma
usprawiedliwienia dla przemocy domowej,
do ludzi z uwagi na ich „inność”. Może to być z
odpowiedzialność zawsze ponosi osoba
powodu rasy, religii, orientacji seksualnej, płci,
dopuszczająca się opisanych wyżej zachowań.
wieku lub ułomności. Mogą one przybierać różne
Pamiętaj, że masz prawo czuć się bezpiecznie
formy na przykład, agresji werbalnej, fizycznej lub
we własnym domu. Przemoc domowa rzadko jest
pisemnej. Przestępstwa na tle nienawiści można
przypadkiem jednorazowym. Akty przemocy zwykle
zgłaszać policji telefonicznie tel. 0116 222222 lub
stają się coraz częstsze i poważniejsze.
wypełniając raport “True Vision” dostępny m.in. w
bibliotekach publicznych, biurach samorządowych
Przypadki przemocy w rodzinie należy zgłaszać
np. w Victim Suport Leicestershire, Connexions i
na policję (pytaj o Victim Liaison Oficer) tel. 0116
innych. Istnieje możliwość pobrania druku raportu
222 2222, która może pomóc ochronić ofiary
lub zgłoszenia przestępstwa drogą online ze strony przemocy przed dalszą krzywdą oraz skierować je
hrabstwa Leicestershire:
do właściwych organizacji, które udzielają wsparcia:
http://www.leics.gov.uk/index/reporthate.htm
Linia ds. Przemocy Domowej w Leicestershire
Zachowaniami aspołecznymi (anti social behavoiur/ (Leicester Domestic Violence Helpline) 0116 255
ASB) lub osobami dokuczliwymi zajmuje się policja 000, Pomoc kobietom i uchodźcom (Women’s Aid &
we współpracy z przedstawicielem Rady Okręgu
Refuges) tel. 01509 23720, Pomoc Kobietom
(District Council) oraz innymi patnerami w ramach
Współpracy dla Bezpieczeństwa Społeczności
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4. Praca (Work)
oddział w Loughborough (Women’s Aid
Loughborough) tel. 01509 237 206, Pomoc
Społeczna (Social Services) 01530 275200,
Wparcie dla Ofiar (Victim Support) 01530 830708,
Agencja Zasiłków Socjalnych (Welfare Benefits
Agency) 01509 831000, Projekt Zintegrowanej
Reakcji na przemoc Domową (Domestic Violence
Integrated Response Project) tel. 0116 255 0004,
Child Line 0800 1111, Agencja d/s przemocy wobec
dzieci NSPCC Help Line 0800 800 500, Samaritans
0345 909090.



Bullying
Mianem bullyingu określa się tyranizowanie
słabszych oraz przemoc w szkole. Bullying to
wszelkiego rodzaju zachowania o charakterze
prześladowania, akty fizycznej przemocy, groźby
oraz inne formy werbalnej agresji stosowane wobec
osób słabszych. Organizacje niosące pomoc:
Kidscape - organizacja udzielająca porad oraz
wsparcia dzieciom, które są ofiarami przemocy
w szkole oraz ich rodzicom tel.08451 205 204,
www.kidscape.org.uk Childline tel. 08001111 darmowa linia wsparcia dla dzieci, www.childline.
org.uk Parentline tel. 0808 800 2222 - infolinia dla
rodziców, Bullying UK www.bullying.co.uk,
Anti-Bullying Alliance (ABA)
www.anti-bullyingalliance.org.uk
email:aba@ncb.org.uk

Inne przepisy prawne, które warto znać
Niezgodne z prawem jest:

Zaśmiecanie miejsc publicznych, zakłócanie
porządku publicznego przez osobę w stanie
nietrzeźwym,
Posiadanie noża o długości przekraczającej

3 cale (7.63 cm), rozpylaczy zawierających
gaz oraz jakiejkolwiek innej broni w
miejscach publicznych nawet do obrony
własnej,

Posiadanie broni palnej bez zezwolenia,

Akty wandalizmu np. rysowanie graffiti

Załatwianie potrzeb fizjologicznych w
miejscach publicznych
Posiadanie, używanie oraz dostarczanie

narkotyków (np. marihuana, heroina,
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kokaina) jest niezgodne z prawem. Policja
prowadzi regularne działania przeciwko
dealerom narkotykowym.
Sprzedawanie alkoholu osobom poniżej
18-ego roku życia jest nielegalne. Nie
wolno spożywać alkoholu w miejscach
publicznych oznaczonych jako: alcohol
free zone (strefa wolna od alkoholu).
W lokalach z koncesją legalnie spożywać
alkohol mogą jedynie osoby, które ukończyły
18 lat, niezgodne z prawem jest
sprzedawanie alkoholu osobom
nietrzeźwym.
Od 1 lipca 2007 obowiązuje zakaz palenia w
miejscach publicznych. Pełne informacje
znajdują się na stronie:
www.smokefreeengland.co.uk

To tylko niektóre z norm o których powinieneś
wiedzieć mieszkając w W.Brytanii.

Poszukiwanie pracy
Większość brytyjskich pracodawców wymaga
dobrej znajomości języka angielskiego. Przy
szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,
świadectwa, wszelkie dokumenty potwierdzające
zdobyte kwalifikacje oraz umiejętności
przetłumaczone na język angielski.
Pomocne w znalezieniu zatrudnienia mogą okazać
się zarówno państwowy urząd zatrudnienia
Coalville Jobcentre Plus numer telefonu tel. 01530
503 800 (Crown House, Crown House, Withic
Road,Coalville, Leicestershire, LE67 3FB), jak
i prywatne agencje pośrednictwa pracy. Bardzo
popularnym sposobem poszukiwania pracy jest
internet. Szczegółowe porady i adresy stron
internetowych na których można szukać pracy
znajdziesz w poradniku emigranta
http://www.zpwb.org.uk/pl/poradnik_emigranta

Formalności
System Rejestracji Pracowników (WRS)
Nie ma ograniczeń dla obywateli polskich co do
przyjazdu i zamieszkania w Wielkiej Brytanii.
Jednak dla uzyskania dostępu do systemu
zasiłków społecznych należy pracować i pracę tę
zarejestrować (jest to wymogiem dla praktycznie
wszystkich polaków, którzy przyjechali do Wielkiej
Brytanii po 1/05/2004). Jeżeli nie pracujemy, nie
otrzymamy prawa do niektórych zasiłków.
Osoba pracująca musi zarejestrować się w
Systemie Rejestracji Pracowników (Workers
Registration Scheme – WRS) w ciągu miesiąca od
podjęcia pracy. Formularz i więcej informacji na ten
temat można uzyskać telefonując pod numer 08705
210224 lub na stronie internetowej Home Office
UK Border Agency, formularz zgłoszeniowy jest
dostępny wraz z wyjaśnieniami w języku
polskim na stronie internetowej: www.ukba.
homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/workers
Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się kartę
rejestracyjną oraz certyfikat. Pracodawca
otrzyma kopię dokumentu. Do rejestracji
potrzebny będzie list od pracodawcy, dwie
fotografie paszportowe, paszport lub dowód
osobisty. Opłata wynosi obecnie £90. Osoby

prowadzące własną działalność gospodarczą (selfemployed) nie muszą rejestrować się w Systemie
Rejestracji Pracowników, ale należy niezwłocznie
skontaktować się z Urzędem Skarbowym HM
Revenue & Customs. Kara za późne zgłoszenie
może wynieść nawet £ 300.

Numer Ubezpieczenia Społecznego
(NINO)
Posiadanie tego numeru jest obowiązkowe dla
każdego, kto podejmuje pracę w Wielkiej Brytanii.
Jest to pierwsza formalność, której należy dokonać
po przyjeździe do Zjednoczonego Królestwa.
Numer ten potwierdza rejestrację
w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń
społecznych. Numer ten umożliwia prawidłowe
odprowadzanie składek emerytalnych,
oraz korzystanie z zasiłków społecznych.
Pracodawca zawsze poprosi o ten numer. Osoby
samozatrudnione mają również obowiązek
uzyskania NINO. Aktualne stawki ubezpieczenia dla
osób zatrudnionych i samozatrudnionych znajdują
się na stronie: www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm.
W celu uzyskania numeru należy zadzwonić pod
numer 0845 6000 643 w godzinach od 8:00-20:00
i umówić się na spotkanie w Urzędzie Pracy. Dla
większości osób z naszego regionu będzie to urząd
w Coventry.
Więcej informacji po polsku w poradniku emigranta
http://www.zpwb.org.uk/pl/poradnik_emigranta

Prawa Pracownicze
Pracownicy w UK korzystają z szerokiego
wachlarza przywilejów i praw takich jak płatny urlop,
limit godzin pracy, ochrona przeciw dyskryminacji,
oraz prawo do pracy w zdrowych i bezpiecznych
warunkach. Pomoc dostępna pod numerem
telefonu do Biura Porad Pracowniczych (ACAS)
08457474747 lub na stronie
www.direct.gov.uk/employees.
Istnieją również prawa obowiązujące agencje
zatrudniające pracowników. Prawo to zostaje
ustalane przez Inspektorat d/s Agencji
Pracowniczych (EAS). Więcej informacji na
www.direct.gov.uk/payandworkrights
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Organizacja Gangmasters Licensing Authority
(GLA) reguluje działalność agencji, które
zapewniają usługi między innymi w zakresie
rolnictwa, leśnictwa, oraz przetwórstwa i pakowania
żywności. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania
dotyczące działalności GLA, mogą Państwo
skontaktować się z osobą mówiącą po polsku:
Hannah Robinson tel: 01159008922, pn-pt 9.0017.00, email: hannah.robinson@gla.gsi.gov.uk,
http://www.gla.gov.uk

Umowa o pracę
Sprawdź swą umowę o pracę i inne dokumenty o
podpisanie, których jesteś proszony. Nie podpisuj
niczego czego nie rozumiesz! Umowa o pracę
powinna być zawarta na piśmie.
W umowie powinny znaleźć się:

nazwa stanowiska i jego opis,

nazwisko bezpośredniego przełożonego,

miejsce pracy,

liczba godzin do przepracowania
tygodniowo,
godziny pracy,


wysokość wynagrodzenia, nadgodzin,
częstotliwość i sposób wypłaty
wynagrodzenia

prawo do urlopu

warunki rozwiązania umowy.
Podpisując umowę, pamiętaj, że pracodawca ma
prawo zrobić kopie twoich dokumentów tożsamości,
ale nie może zatrzymać oryginałów. Pracodawca
odlicza z pensji, opłaca w twoim imieniu składki na
ubezpieczenie społeczne i odprowadza podatki.

Płaca Minimalna
Prawie wszyscy pracownicy w wieku od 16 lat
uprawnieni są do Minimalnej
Płacy Ogólnokrajowej (National Minimum Wage
– NMW). Od 1 października 2010 obowiązują
następujące stawki: 22 lata i powyżej £5.93
brutto,18 - 21 lat £4.92 brutto, 16/17 lat £3.64
brutto.
Specjalne warunki stosuje się do zatrudnionych w
rolnictwie. Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady
- linia pomocy NMW nr tel. 0800 917 2368. Czynne
w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku
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i od 9.00 do 13.00 w soboty. Istnieje możliwość
rozmowy przy pomocy tłumacza.

Potrącenia z pensji
Na odcinku z wypłatą (Payslip), który pracodawca
powinien przekazać pracownikowi przy
każdej wypłacie, oprócz kwoty brutto i netto
wynagrodzenia, powinny być wyszczególnione
wszystkie odliczenia. Odcinki z wypłatą są bardzo
ważne i mogą okazać się przydatne w różnych
sytuacjach (np. przy składaniu wniosku o kredyt,
wynajmowaniu mieszkania lub staraniu się o
zasiłki). Na stronie www.zpwb.org.uk znajduje się
kalkulator, dzięki któremu możemy sprawdzić,
czy potrącenia zostały dokonane prawidłowo.
Jeżeli pracodawca oferuje pracę bez konieczności
opłacania ubezpieczenia społecznego i podatku
(tzw. gotówka do ręki bez odcinków z wypłatą)
łamie prawo. Taki pracownik również naraża się na
konflikt z wymiarem sprawiedliwości, a dodatkowo
traci prawo do zasiłków socjalnych. Sytuacja taka
stawia go także w słabszej pozycji w przypadku
jakichkolwiek nieporozumień z pracodawcą lub
dociekania swoich praw jako pracownika.

Czas Pracy
Nie można wymagać od pracownika, bez jego
pisemnej zgody, by pracował więcej niż 48 godzin
(średnia z 17 tygodni) tygodniowo. Pracodawca
może cię poprosić o rezygnację z tego prawa, ale
nie może cię do tego zmuszać. Jeśli twój dzień
roboczy trwa ponad sześć godzin masz prawo
do 20 minut przerwy na odpoczynek Osoby,
które regularnie pracują w nocy, nie powinny
pracować dłużej niż 8 godzin w każdym 24
godzinnym okresie. Przepisy pozwalają na pracę
w nocy średnio przez okres 17 tygodni. Osobom
pracującym na nocną zmianę przysługuje również
prawo do bezpłatnych badań zdrowotnych.

Urlop
Powininiśmy otrzymać cztery tygodnie urlopu w
ciągu roku. Czyli, jeżeli mamy umowę na rok i
pracujemy pięć dni w tygodniu, to mamy prawo
do 20 dni płatnego urlopu. Jeśli mamy umowę na
sześć miesięcy i pracujemy pięć dni w tygodniu,
mamy prawo do 10 dni płatnego urlopu. W te

dni mogą być wliczone święta państwowe (bank
holidays), jednak taki zapis musi być uwzględniony
w umowie o pracę. Osoby pracujące zaś w sektorze
rolniczym mają prawo do 22 dni płatnego urlopu
rocznie. Na dodatek wolne są też wszystkie święta
państwowe. Pracownikom, którzy nie wykorzystali
całego urlopu przed wygaśnięciem umowy o pracę
należy się wypłata wynagrodzenia za każdy nie
wykorzystany dzień.

Chorobowe
W Wielkiej Brytanii są dwa rodzaje zasiłków
chorobowych:

Statutory Sick Pay w wysokości ok. 70 GBP
tygodniowo, wypłacany ze składek
ubezpieczenia społecznego od czwartego
dnia choroby, więcej informacji na stronie:
http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/
statutory_sick_pay.asp

dobrowolny zasiłek wypłacany przez
pracodawcę, który zależy od indywidualnych
ustaleń lub polityki firmy.
Informacje i porady dotyczące zatrudnienia, spraw
mieszkaniowych, zasiłków,
imigracji, praw konsumenckich itp. można uzyskać
w lokalnym Biurze Porad
Obywatelskich (Citizens Advice Bureau – CAB). Na
początku tej broszury
podane są adresy, godziny otwarcia i szczegóły
dotyczące lokalnych biur pomocy, w tym dostęp do
linii telefonicznej z tłumaczeniem.

Związki Zawodowe
W wielu zakładach pracy działają związki
zawodowe, strzegące praw pracowników. Każdy
ma prawo należeć do takiego związku. Związek
zawodowy może wpłynąć na polepszenie twojego
wynagrodzenia, warunków pracy, zdrowia,
bezpieczeństwa i na decyzje o wysłaniu ciebie na
dodatkowe szkolenia. Związek może zapewnić
ci wsparcie jeśli jesteś przedmiotem mobbingu,
dyskryminacji lub w przypadku zwolnienia.
Wszystko co powiesz reprezentantowi związku
będzie traktowane z zachowaniem poufności. Aby
odnaleźć odpowiedni dla siebie związek zawodowy

najlepiej skorzystaj ze strony:
www.worksmart.org.uk/unionfinder.
Największe związki zawodowe w Zjednoczonym
Królestwie:

UNISON - dla osób zatrudnionych w
sektorze usług publicznych
www.unison.org.uk

AMICUS - dla osób zatrudnionych w
sektorze produkcyjnym, finansowym,
zdrowotnym, drukarskim, wydawniczym.
www.amicustheunion.org.uk

T&G - dla osób zatrudnionych w transporcie,
przemyśle, hotelarstwie oraz w sektorze
produkcyjnym www.tgwu.org.uk

GMB - dla osób zatrudnionych w sektorze
produkcyjnym, przemyśle spożywczym, w
turystyce oraz usługach publicznych
www.gmb.org.uk

UCATT - dla osób zatrudnionych w
przemyśle budowlanym www.ucatt.org.uk

USDAW - dla osób zatrudnionych w
przemyśle spożywczym, w sklepach oraz w
dystrybucji www.usdaw.org.uk

COMMUNITY - nowo powstały związek
zawodowy, opierający swoją działalność na
zrzeszaniu różnych grup społecznych
bez względu na branżę zatrudnienia
www.community-tu.org
Można też skontaktować się z Kongresem
Związków Zawodowych (Trades Union Congress
– TUC). Ich adres: TUC, Migrant Workers Project,
Congress House,Great Russell Street, London
WC1B 3LS lub linią telefoniczną “Znaj Swoje
Prawa” tel. 0870 600 4882, e-mail: ctp@TUC.
org.uk. TUC posiada polską stronę internetową:
www.pracawbrytanii.eu Nie trzeba być członkiem
brytyjskich związków zawodowych żeby uzyskać
informację!
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5. Porady Mieszkaniowe (Housing)
Poszukiwanie miejsca zamieszkania
Nieruchomości można wynająć samodzielnie lub zlecić
agencji nieruchomości (estate agency). Dla osób samodzielnie
poszukujących mieszkania przydatne mogą okazać się ogłoszenia
w gazetach (Leicester Merkury, Burton Mail, The Mail) i na
portalach internetowych. Przykładowe strony:
http://www.email4property.co.uk/leicester/estate-agents.htm
http://www.ourproperty.co.uk/directory/de74.html
http://www.ukwebstart.com/listhouseleic.html
http://www.ukwebstart.com/listhousecoalville.html
http://www.ukwebstart.com/listhouseashbydelazouch.html
http://www.ukwebstart.com/listhousehinckley.html
http://www.ukwebstart.com/listhousemeltonmowbury.html
Należy zorientować się, czy ogłoszenie zamieściła osoba prywatna, czy agencja (najczęściej
wytłuszczony druk oznacza agencję). Nie pobiera się opłat za informacje i za obejrzenie lokalu. Poza
czynszem będziesz też zazwyczaj odpowiedzialny za płacenie podatku lokalnego, opłat za wodę, ścieki,
gaz, elektryczność, telefon lub Internet i za licencję telewizyjną, jeśli masz telewizor. Jeśli masz niski
dochód możesz być uprawniony do pobierania Zasiłku Mieszkaniowego lub do Ulgi w Podatku Lokalnym.
Możesz sprawdzić czy Ci przysługują używając Kalkulatora Zasiłków na stronie Rady Okręgu
http://www.nwleics.gov.uk/benefits/DisplayArticle.asp?ID=8557
Przeczytaj także rady w tej broszurze.

Umowa
Zawsze należy pamiętać o spisaniu umowy, gdyż
w razie ewentualnego sporu bardzo trudno jest
udowodnić, że jakiekolwiek ustne uzgodnienia
miały miejsce. Umowa powinna być zatytułowana
Assured Shorthold Tenancy Agreement
(gwarantowana krótkoterminowa umowa najmu) i
zawierać podstawowe elementy, takie jak:

dane właściciela oraz najemcy (imiona,
nazwiska, adresy),
adres nieruchomości,


datę rozpoczęcia najmu,

okres trwania umowy,

wysokość czynszu oraz informacje kiedy i w
jaki sposób ma być on płacony,
rodzaj opłat ponoszonych przez najemcę,


wysokość wpłaconego depozytu (prawo nie
wprowadza tu żadnych ograniczeń),

informację czy inne osoby mają prawo
korzystać z lokalu i jeżeli tak to, w jakim
zakresie,
listę wyposażenia mieszkania i usterek


okres wypowiedzenia.
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Należy się również upewnić, w jakich
okolicznościach właściciel lokalu lub agent może
zatrzymać część depozytu.
Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla
właściciela i najemcy). Musi być również podpisana
zarówno przez właściciela jak i najemcę. Umowa
nie musi określać, za jakie naprawy odpowiedzialny
jest właściciel mieszkania, gdyż jest to uregulowane
prawnie. Zgodnie z prawem właściciel (agencja)
jest odpowiedzialny za:

podstawowe naprawy,

utrzymanie w dobrej kondycji instalacji
wodno – kanalizacyjnej, gazowej,
elektrycznej, sanitarnej oraz grzewczej
(włączając w to bojler),

utrzymywanie w dobrym stanie dachu, okien
i drzwi, murów (np. elewacji), rynien.
Gdy psują się sprzęty domowego użytku, typu
pralka, lodówka – właściciel ma obowiązek
naprawy, ale może żądać zwrotu części kosztów.
Najemca ma obowiązek dbać o wynajmowaną
nieruchomość, co może obejmować pokrycie

kosztów w przypadku zatkanych rur w zlewie
lub wymianę bezpieczników. Sprawdzamy czy
właściciel lokalu posiada dokument „Corgi Landlord/
Home Owner Gas Safety Record” potwierdzający,
że instalacja gazowa była sprawdzana przez
kompetentne osoby (monterów uprawnionych
przez Corgi) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli
dom ma 3 lub więcej pięter i zamieszkuje go
więcej niż 5 osób, warto sprawdzić czy właściciel
ma licencje HMO (House in Multiple Occupation).
Jest to potwierdzenie spełnienia wymogów
bezpieczeństwa.

Kaucja /depozyt
Od 6 kwietnia 2007 roku właściciel lokalu lub
agencja mają obowiązek zdeponować kaucję/
depozyt za mieszkanie w ramach zaaprobowanego
przez rząd systemu kont. Ma to na celu ułatwienie
rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych oraz
zapewnienie ochrony kaucji. Zgodnie z prawem
gospodarz w ciągu 14 dni od otrzymania depozytu
powinien dostarczyć najemcy:

informacje o zdeponowaniu kaucji,

dane kontaktowe zaaprobowanego konta,

dane kontaktowe właściciela (agenta
wynajmującego lokal),
tryb starania się o zwrot depozytu,


informacje o celu, w jakim pobierany jest
depozyt,

informacje o postępowaniu w sprawach
spornych.
Są trzy systemy zaaprobowanych kont. Najprostszy
z nich – system nadzorczy (custodial scheme) jest
bezpłatny. W tym przypadku właściciel lub agencja
deponują kaucję na początku okresu najmu (The
Deposit Protection Service, www.depositprotection.
com, tel. 0870 707 1707). Pozostałe dwa
systemy (systemy ubezpieczeniowe: insurancebased schemes) polegają na ubezpieczeniu
zdeponowanego depozytu. Właściel lub agencja
zatrzymuje depozyt i odprowadza do systemu
pewną kwotę, tym samym ubezpieczając się na
wypadek nie zwrócenia najemcy należnej sumy.
Funkcjonują dwa systemy ubezpieczeniowe:

Tenancy Deposit Solutions Ltd
www.mydeposits.co.uk,



email: info@deposits.co.uk
The Tenancy Deposit Schem (www.tds.
gb.com, tel. 0845 226 7837)

Jeżeli właściciel lokalu lub agent nie zdeponował
kaucji w ramach zaaprobowanego konta, sprawę
można skierować do sądu. Sąd może nakazać
zdeponowanie kaucji na zaaprobowanym koncie
lub zwrócenie depozytu. Jeżeli nie nastąpi to w
ciągu 14 dni, właściciel lub agencja mogą zostać
zmuszeni do wypłacenia najemcy trzykrotnej
równowartości kaucji.
Przy opuszczaniu mieszkania należy upewnić się,
że lokal pozostaje w stanie, w jakim został wynajęty
oraz czynsz, a także inne opłaty są zapłacone.
Następnie należy uzgodnić, jaka część depozytu
zostanie zwrócona. Ustalona część kaucji powinna
zostać zwrócona najemcy w ciągu 10 dni od
opuszczenia lokalu. Jeżeli nie ma porozumienia, co
do wysokości zwracanej kaucji, o bezpłatną pomoc
można się zwrócić do systemu kont, w którym
zdeponowany jest depozyt. Kaucja zostaje w takim
przypadku zatrzymana przez system, aż do czasu
rozwiązania sporu. Więcej informacji o zatrzymaniu
depozytu, spisie inwentarza, zużyciu, wynajmie
pokoi i kupnie domu w poradniku emigranta online.

Zespół Doradców Mieszkaniowych
Rada półncno-zachodniego Leicestershire posiada
doświadczony zespół doradców mieszkaniowych
(Housing Advice Team), który świadczy usługi
w zakresie zakupu domu, ubiegania się o
mieszkanie komunalne (council housing)
wynajmem nieruchomości lub innymi sprawami
mieszkaniowymi. Porady mogą być uzyskane
telefonicznie i osobiście. Prosimy o kontakt w celu
ustalenia najdogodniejszej formy i czasu rozmowy.
Zespół pracuje w godzinach 8:45-17:00. Ogólne
porady mieszkaniowe tel: 01530 454 811. Pomoc
w wypełnianiu podań tel. 01530 454813 email:
housing.advice@nwleicestershire.gov.uk; Fax
01530 454 788. Telefon w razie pilnych wypadków
poza godzinami pracy 01530 454789
Bezpłatna infolinia organizacji Shelter w sprawach
mieszkaniowych tel. 0808 800 4444, czynna od
8:00 do 24:00, 7 dni w tygodniu www.shelter.org.uk
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Home Finder
Service zawiera listę prywatnych właścicieli domów,
którzy chętni są wynajmować nieruchomości
osobom otrzymującym zasiłki społeczne. Zwykle
potrzebne będą referencje i poręczyciele. Link do
dostępnych nieruchomości:
http://www.nwleics.gov.uk/available_properties/
DisplayArticle.asp?ID=9242

Moving Homes
Serwis ma na celu przywrócenie do stanu
użyteczności opuszczonych nieruchomości.
Jeżeli jesteś budowlańcem lub inwestorem lub
poszukujesz nieruchomości do remontu sprawdź
tu: http://www.nwleics.gov.uk/available_properties/
DisplayArticle.asp?ID=9241

Wynajem od Wspólnot Mieszkaniowych
(Housing Associations)
Wspólnoty Mieszkaniowe zapewniają wynajem
nieruchomości na dogodnych warunkach. Zwykle
listy oczekujących są długie. Aby ubiegać się
o mieszkanie należy zarejestrować się, jako
osoba poszukująca mieszkania komunalnego z
zaznaczeniem, iż bierze się pod uwagę korzystanie
z usług wspólnoty mieszkaniowej lub pobrać
podanie bezpośrednio ze strony wspólnoty. Lista
wspólnot działających na terenie okręgu: http://
www.nwleics.gov.uk/housing_finding_a_home/
home.asp

Zakup nieruchomości
Więcej informacji na ten temat uzyskasz w
EMhomebuy tel.0844 892 0112
email: emhomebuy@emhas.org lub http://www.
emhomebuy.org.uk

się i warto je porównać. Można wybrać jedną firmę
dostarczającą gaz i innego dostawcę elektryczności
– albo jednego dla obu.

Opłaty za energię
Dwa podstawowe typy liczników to:

licznik kredytowy (korzystasz z energii,
płacisz później),

licznik opłacany z góry (za energię płacisz z
góry).
Częstsze są liczniki kredytowe. Otrzymujesz
rachunki w regularnych odstępach czasu, a
opłaty są zwykle niższe, niż w wypadku licznika
opłacanego z góry. Rachunki spłacać można na
różne sposoby, np. kwartalnie lub miesięcznie,
czekiem lub gotówką, na poczcie lub w banku.
Często najtańszy sposób to bezpośredni debet: co
miesiąc z Twojego konta w banku potrącana jest
określona suma.
Przedstawiciel Twojego dostawcy energii odczyta
licznik; następnie dostaniesz rachunek. Czasem
stan licznika jest „szacowany”; wówczas na
rachunku pojawi się litera „E”.
Jeśli uważasz, że szacunek jest za wysoki lub za
niski, możesz odesłać rachunek i poinformować
o aktualnym stanie licznika. Wówczas otrzymasz
poprawiony rachunek.
Możesz poprosić o zainstalowanie licznika
kredytowego na miejsce opłacanego z góry.
Zazwyczaj jest to nieodpłatne, ale dostawca może
zarządać opłaty i/lub depozytu zabezpieczającego.

Licznik opłacany z góry jest zwykle bezgotówkowy.
Płaci się wykupionym żetonem, kluczem lub
kartą. Liczniki z wrzutnikiem na monety są nadal
używane, ale nie są już instalowane. Opłaty za
Usługi w domu i dla domu
energię w wypadku liczników opłacanych z góry są
zwykle wyższe. Nie będziesz miał/a długów, ale jeśli
Elektryczność i gaz
nie naładujesz karty lub klucza czy nie wykupisz
Po wprowadzeniu się do nowej nieruchomości
żetonów, możesz zostać pozbawiony/a energii
należy porozumieć się z dostawcą gazu i
(choć normalnie będziesz mógł/mogła pobrać
elektryczności w tym mieszkaniu i podać mu
energię na kredyt przez dzień czy dwa). Licznik
informacje o Tobie oraz stan licznika w dniu
opłacany z góry jest zwykle instalowany bezpłatnie i
wprowadzenia się. Można zmienić dostawcę. Ceny i nie trzeba wnosić depozytu zabezpieczającego.
usługi świadczone przez różnych dostawców różnią Jeśli za energię płacisz właścicielowi, może on
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pobierać od Ciebie maksymalnie tylko tyle, ile sam
płaci, plus VAT. Właściciel może również domagać
się od Ciebie zwrotu nakładanej przez dostawcę
opłaty stałej, dzieląc ją pomiędzy wynajmującymi
proporcjonalnie do ich poziomu zużycia energii.

Woda
Wodę dostarcza jedna z kilku prywatnych firm.
Nie ma opłaty za przejęcie podłączonego ujęcia
wody. Natomiast dostawca może żądać opłaty za
nowe podłączenie. Dostarczana woda może być
niemierzona lub mierzona licznikiem. Czasami
można wybrać jedną z tych dwóch metod – np.
osoby używające mało wody mogą wystąpić o
założenie licznika. Rachunek za wodę może
obejmować opłatę stałą, opłatę za wodę i opłatę
za kanalizację. Rachunki rozsyłane są zazwyczaj
raz lub dwa razy w roku. Płatności uiszczać można
jednorazowo, miesięcznie lub tygodniowo.

Bezdomność
Wiele osób, które
przyjechały do Wielkiej
Brytanii nie jest w stanie
sprostać nowej sytuacji.
Nieznajomość języka
angielskiego, brak pomysłu na znalezienie pracy,
problem z nieuczciwym pracodawcą, utrata
dokumentów i tym samym brak możliwości
znalezienia pracy, problemy z alkoholem oraz
brak wsparcia bliskich to najczęstsze przyczyny
bezdomności.
Jeśli jesteś bezdomny lub zagrożony eksmisją,
Rada Okręgu zapewnia serwis prewencyjny,
mający na celu przeciwdziałanie bezdomności
poprzez między innymi negocjacje z właścicielami
nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi,
odpowiednimi agencjami i służbami. Pomoc
uzyskamy kontaktując się z Zespołem Doradców
Mieszkaniowych: email: housing.advice@
nwleicestershire.gov.uk
Lista hosteli dostępnych w Leicester i okolicach
znaleźć można na stronie: http://www.nwleics.gov.
uk/housing_finding_a_home/home.asp

Projekt w sprawie bezdomności w
północno-zachodnim Leicestershire
(North West Leicestershire
Homelessness Project).
W ramach projektu powołano organizację
charytatywnę służąca osobom bezdomnym i
zagrożonym bezdomnościa. Jej głównym celem
jest zapewnienie stałego zamieszkania swoim
klientom, oraz pomoc w uzyskaniu czasowego
miejsca pobytu w sytuacjach kryzysowych. Siedziba
organizacji znajduje się w Marlene Reid Centre,
85, Belvoir Road, Coalville LE67 3PH, tel. 01530
510515 i jest otwarty w dni robocze od 9.00 do
12.30. Osoba kontaktowa to Lesley Birtwistle
(Project Co-ordinator).

Program Supporting People (Wsparcie
dla Ludzi)
Supporting People to ogólnokrajowy program dla
ludzi zagrożonych pomagający im w osiągnieciu
lepszej jakości życia przez zapewnienie im
wsparcia w sprawach mieszkaniowych. Program
finansuje usługi pozwalające tym ludziom żyć
niezależnym życiem w lokalnej społeczności.
Wsparcie w sprawach mieszkaniowych ma na celu
zapobieganie problemom, które mogą powodować
bezdomność, narastanie zadłużenia i zaleganie
z czynszami, prowadzić do hospitalizacji lub
do pobytu w domach opieki. Jeżeli myślisz, że
możesz być uprawniony do wsparcia w sprawach
mieszkaniowych, skontaktuj się z organizacjami
takimi jak: dział opieki socjalnej i zdrowotnej,
lokalny wydział mieszkaniowy lub wspólnota
mieszkaniowa, które to organizacje skierują Cię
do odpowiednich komórek świadczących usługi
finansowane przez program Supporting People.
Bezpłatne porady w sprawach mieszkaniowych, tel.
0808 800 4444
Odwiedź witrynę www.shelter.org.uk
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6. Wywóz Śmieci oraz Recykling (Recycling)
Poniżej podajemy niektóre z usług w zakresie wywozu śmieci
i recyklingu świadczonych przez Radę Regionu North West
Leicestershire. Więcej informacji uzyskasz na stronie www.nwleics.
gov.uk lub telefonicznie - centrala tel. 01530 454 572; email:
recycling@nwleicestershire.gov.uk

Centra Recyklingu
W centrach recyklingu odpadów z gospodarstw domowych w North
West Leicestershire są możliwości przeróbki (recyklingu): Gazet,
magazynów, książek telefonicznych, szkła, lodówek, zamrażarek,
złomu, akumulatorów, olejów silnikowych, odpadów organicznych,
drewna, płyt wiórowych i kartonu. Cegły i gruz z małych prac
remontowych mogą być przerabiane i do tego celu służą wydzielone
kontenery w centrach recyklingu. Centra Recyklingu znajdują się
w Lount, Coalville, lub Shepshed.

Co należy wkładać do pojemników recyklingowych:
Czarny pojemnik przeznaczony jest na odpady niemożliwe do przeróbki (non-recyclable waste).

Brązowy pojemnik. Można w nim umieszczać:
Liście i korę, gałązki, uschnięte kwiaty, chwasty, ścinki z żywopłotów, trawę,
gałęzie (max. srednica 10 cm), pocięte choinki świąteczne.
Do pojemników NIE MOŻNA wkładać:

Mięsa, ryb, kości, obiereki z warzyw i owoców, chleba, torebek
herbaty, skorupek od jajek, fusów z kawy, tworzyw sztucznych,
odchodów i resztek zwierzęcych, gruzu i dużych ilości ziemi lub darni,
kartonu i papieru, polistyrenu i tekstyliów, mebli i wyposażenia
ogrodowego;

Odpadki organiczne najlepiej poddać domowemu kompostowaniu.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:
www. nwleics.gov.uk/recycling, a inforacje na temat kompostownika
tzw. zielony stożek do kompostowania na stronie: www.greencone.
com lub pod numerem tel. 0800 0192061.

Czerwone pojemniki. Można w nich umieszczać:
Szkło, puszki, plastikowe butelki po mleku i napojach, butelki
po płynach do prania i płukania, butelki po szamponach i
inne miękkie butelki plastikowe (prosimy o ich wypłukanie
i sprasowanie). Jeśli w pojemniku będą inne odpady to
pojemnik nie będzie opróżniony, gdyż traktowany będzie jako
zanieczyszczony.

15

Niebieska torba. Można w niej umieszczać:
Gazety, magazyny, druki reklamowe,
katalogi,książki telefoniczne i inne białe papiery
mogą być zbierane w niebieskich torbach. Nie
wrzucamy kartonu,
folii i papieru
opakowaniowego.

Jak działa system zbiórki?
Prosimy o umieszczenie butelek plastikowych,
szkła i puszek w pojemnikach recyklingowych i
wystawienie ich na zewnątrz w określonym dniu
przed godziną 06:00 rano. Jeśli to możliwe prosimy
o umieszczenie szkła w oddzielnym czerwonym
pojemniku. Prosimy też o włożenie gazet,
magazynów do niebieskiej torby i wystawienie na
zewnątrz w tym samym dniu co pojemniki przed
godziną 06:00 rano. Karton i kartonowe pudełka,
po uprzednim rozłożeniu umieszczamy w żółtej
torbie. Torby będą zabrane przez ekipę wywożącą
pojemniki z odpadami. Żółta torba oraz odpady
ogrodowe zabierane są przez jedną ciężarówkę, a
czerwone pojemniki i niebieska torba przez inną.
Torby i czerwone pojemniki wywożone są co dwa
tygodnie. Brązowy i czarny pojemnik na przemian

Informacje dla właścicieli psów
Właściciele psów zobowiązani są prawnie do
zbierania psich odchodów i wyrzucania ich do
specjalnie oznaczonych koszy, lub w przypadku gdy
nie ma kosza w pobliżu, zabierania odchodów do
najbliższego kosza na śmieci.
Psy muszą być prowadzone na smyczy. Dotyczy to
terenu całego okręgu i obejmuje: chodniki, ścieżki
spacerowe i rowerowe, drogi publiczne, teren
trawiasty na obrzeżu drogi będącej pod zarządem
publicznymi z ograniczeniem prędkości 40m/h i
mniej.

Żółta torba. Można w niej umieszczać:
Karton wszelkiego rodzaju np. pudełka po
płatkach śniadaniowych, mrożonkach, pizzy,
herbacie. Należy zawsze rozłożyć kartony i
ułożyć je płasko
w torbie. Nie
wrzucamy
kartonów po
napojach np. po
mleku czy sokach.
co tydzień.
Więcej informacji np. kalendarz zbiórki śmieci,
sposób wywozu dużych przedmiotów, lokalnych
wysypisk śmieci itd. uzyskasz na naszej
stronie internetowej: http://www.nwleics.gov.uk/
refuse%5Frecycling/home.asp

Co zrobić, gdy mój pojemnik został
skradziony, zagubiony lub zniszczony?
Prosimy o kontakt z Zespołem d/s Środowiska lub
wypełnić zgłoszenie online: http://forms.nwleics.
gov.uk/AF3/an/default.aspx/RenderForm/?F.
Name=cktepwxur9b.
Prośba o nowe pojemniki lub ich wymianę:
http://forms.nwleics.gov.uk/AF3/an/default.aspx/
RenderForm/?F.Name=f9wjasfm5e_
Psy nie mogą przebywać na terenie ogrodzonych
placów zabaw i boisk do gier, terenie zielonym
przeznaczonym do gier sportowych i rekreacji.
Każdy kto dopuści sie przekroczenia powyższych
zasad obciążony zostanie karą £ 80, z możliwościa
obniżenia do £ 50, jeżeli suma zostanie wpłacona
w ciągu 10 dni od daty wydania mandatu. Jeżeli
obciążony mandatem nie uiści
opłaty w ciągu 14 dni, sprawa
zostanie skierowana do sądu.
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7. Edukacja (Education)
W Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny obejmuje
dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Szkoła podstawowa (Primary School) zapewnia
naukę dla dzieci w wieku 4-11 lat, szkoła pośrednia
(Middle School/College), dzieci w wieku 11-13
lat, szkoła średnia (Secondary School) 13-16 lat.
Edukacja państwowa jest bezpłatna. Rodzice
muszą jednak pokryć koszty mundurka szkolnego
oraz ubrania sportowego. Rodzice o niskich
dochodach mogą otrzymać pomoc w pokrywaniu
tych kosztów, a także opłat za posiłki szkolne.
Niektóre szkoły zbierają używane mundurki, które
mogą być ponownie wykorzystane przez innych.

powinno zostać wysłane już jesienią, a do collegu/
szkoły średniej - jesienią ostatniego roku szkoły
poprzedniej. Przy przyjmowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Każda szkoła ma swoją tzw. deadline
- czyli ostateczny termin przyjmowania podań.
Lista szkół dla naszego okręgu, wraz z ich ocena
i opisem znajduje się na stronie Rady Hrabstwa:
www.leics.gov.uk/admissions
Do szkoły można wybrać się z dzieckiem na tzw.
Open Evening. Można wtedy porozmawiać z
nauczycielami, obejrzeć budynek oraz zapoznać
się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Serwis www.
ofsted.gov.uk - odpowiednik polskiego kuratorium,
wydaje m.in. raporty o szkołach. Wystarczy wpisać
Dzieci poniżej wieku szkolnego (poniżej wieku 5 lat) swój kod pocztowy, aby zapoznać się z raportem o
mogą chodzić do przedszkola lub być objęte innymi wybranej szkole. Z wszelkimi zapytaniami prosimy
usługami opieki, w ramach których organizowanych dzwonić pod numer 0116 305 6684. Lokalne
jest szereg zajęć w ciągu dnia. Rok szkolny
władze starają się wyjść naprzeciw prośbom jak
zaczyna się we wrześniu i podzielony jest na 3
największej liczby rodziców, mogą jednak odmówić
trymestry - od września do Bożego Narodzenia (w
Państwa dziecku miejsca, jeśli szkoła jest pełna.
grudniu), od Bożego Narodzenia do Wielkanocy (w Istnieją surowe zasady dotyczące liczby dzieci
marcu lub kwietniu) oraz od Wielkanocy do lipca.
w klasach dla najmłodszych. Jeśli spotkają się
Latem jest 6-tygodniowa przerwa, zaś 2-tygodniowe Państwo z odmową, lokalna władza pomoże
przerwy na Boże Narodzenie i Wielkanoc, oraz ferie zaoferować alternatywy lub objaśni Państwa prawo
w połowie trymestru, zwykle w październiku, lutym i do wniesienia odwołania.
maju.
Dalszą pomoc w kwestii przyjęć do szkół rodzice
mogą uzyskać od zespołu niezależnych usług
Choice Advice - numer telefonu 0116 305 2097,
Jak znaleźć szkołę
adres e-mail: parent partnershipservice@ leics.
Aby zapewnić dziecku miejsce w dobrej i
gov.uk.
Zapisy do szkół katolickich i prywatnych
położonej blisko miejsca zamieszkania szkole,
przyjmowane są bezpośrednio w tych placówkach.
należy odpowiednio wcześnie je zapisać. Podanie
o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Polskie szkoły

Polska Macierz Szkolna sprawuje pieczę nad
kilkudziesięcioma polskimi szkołami przedmiotów
ojczystych (szkołami sobotnimi), organizuje
egzaminy (GCSE oraz AS i AL Level), kursy
metodyczne dla nauczycieli, kursy przygotowawcze
do egzaminów dla młodzieży oraz konkursy wiedzy
o Polsce. Na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej
zamieszczone są adresy wszystkich szkół
sobotnich. Polska Macierz Szkolna, 238-246 King
Street, Hammersmith, London W6 0RF, tel. 020
8741 1993, e-mail: pms@polskamacierz.org,
www.polskamacierz.org
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Jeśli moje dziecko jest niepełnosprawne
lub wymaga specjalnej uwagi?
Dostępna jest pomoc dla dzieci ze szczególnymi
potrzebami, jak niepełnosprawność fizyczna,
problem z przyswajaniem wiedzy lub problemy
psychologiczne. W miarę możliwości Państwa
dziecko otrzyma dodatkową pomoc w ramach
szkoły powszechnej. Zespół Children and Young
People’s Service blisko współpracuje z innymi
służbami w celu zapewnienia wszelkiej
potrzebnej im pomocy. We wszystkich szkołach jest
nauczyciel odpowiedzialny za specjalne potrzeby
edukacyjne, zwany Special Educational Needs
Co-ordinator (SENCO). Większość szkół średnich
dysponuje personelem ds. potrzeb specjalnych,
który może pomóc uczniom mającym problemy
z przyswajaniem wiedzy, w obrębie klasy lub
w mniejszej grupie. Na stronie Rady Hrabstwa
Leicestershire znajduje się sporo informacji o
Special Education Needs (SEN) - szczególnych
potrzebach edukacyjnych: www.leics.gov.uk/
index/education/going_to_school/your_guides_to_
education/guide_to_primary_education/

Dodatkowa pomoc językowa

ESOL (English for Speakers of Other Languages
- angielskiego dla osób władających innymi
językami). Może uczyć się w szkole, jeśli zapewnia
ona edukację dla 16-19-latków lub w College’u
dalszej edukacji . Jeśli w wieku 19 lat będziesz
chciał/a kontynuować naukę, mogą pojawić się
pewne opłaty. Może także kwalifikować się do
nauczania w miejscu pracy. Connexions Leicester
Shire będzie w stanie Ci pomóc.
Connexions to lokalne usługi porad i pomocy dla
młodzieży w wieku 13 -19 lat (oraz do 25 roku
życia w przypadku młodzieży z problemami w
przyswajaniu wiedzy i/lub niepełnosprawnej).
Connexions może także podać informacje, porady
i wskazówki na szereg innych tematów, jak praca,
kariera, zasiłki, pieniądze, sprawy mieszkaniowe,
twoje prawa, zdrowie i seks. Szczegóły o tym,
jak kontaktować się z Connexions, można
znaleźć na ich stronie: www.connexions-leics.
org lub zadzwoń do Coalville Connections Centre
01530812236. Jeśli pragniemy iść na uniwersytet,
lokalny college lub szkoła mogą pomóc w złożeniu
wniosku o przyjęcie, jeśli już się w nich uczymy.
Jeśli nie, można zwrócić się do Connexions, gdzie
otrzymamy poradę.

Uczniowie posługujący się angielskim oprócz
swojego języka ojczystego mogą otrzymać
dodatkową pomoc ze szkoły w nauce angielskiego.
Szkoła dokona oceny ich potrzeb i może zalecić
dalszą pomoc. Szkoła może zasięgnąć porady, jak
zdobyć pomoc, od Ethnic Minority Achievement
Support Service - Usług Pomocy ds. Osiągnięć
w Mniejszościach Etnicznych (EMASS). Adres
internetowy: www.leics.gov.uk/index/education/
going_to_ school/emass.htm.
Czasami nauczyciel specjalizujący się w angielskim
jako języku dodatkowym - English as an Additional
Language (EAL) - będzie współpracować z
wychowawcą klasy i pomagać dzieciom uczącym
się angielskiego.

Młodzież w wieku 16 - 19 lat
Jeśli dziecko ma 16 - 19 lat, posiada prawo
do bezpłatnej edukacji oraz darmowych zajęć
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Edukacja, szkolenie i zatrudnienie
dorosłych
Studia
Informacje wstępne
Posiadanie brytyjskiego dyplomu, uznawanego za
jeden z najbardziej prestiżowych na świecie, daje
znakomite perspektywy na przyszłość.
Podstawowymi kursami dostępnymi zarówno na
uniwersytecie jak i college’u są kursy Bachelor
(odpowiednik polskiego licencjatu). Trwają one 3
lata z możliwością wybrania opcji 4-letniej czyli tzw.
kursu sandwich, gdzie dodatkowy rok spędzany jest
na uczelni za granicą, bądź polega on na odbyciu
rocznego stażu. Aby zostać magistrem należy
zapisać się na roczny (w systemie dziennym) lub
dwuletni kurs podyplomowy Masters organizowany
jedynie na uniwersytetach. Aby uniknąć
rozczarowania przed podjęciem decyzji o wyborze
uczelni oraz kierunku studiów, warto dokładnie
przejrzeć rankingi uczelni np. University guide na
stronie dziennika The Guardian: www.guardian.
co.uk/education

Kwalifikacje językowe
Każda uczelnia wyższa ma własne wymagania
językowe wobec potencjalnych studentów.
Kandydaci, których pierwszym językiem nie
jest angielski, muszą przedstawić odpowiednie
dokumenty potwierdzające wymaganą znajomość
języka angielskiego. Najbardziej popularnymi
egzaminami uznawanymi przez brytyjskie uczelnie
są:
Międzynarodowy System Testowania

Znajomości Języka Angielskiego
(International English Language Testing
System – IELTS) wymagane będzie
zaliczenie wersji akademickiej egzaminu
(Academic)

Test z Języka Angielskiego jako
Języka Obcego (Test of English as a
Foreign Language – TOEFL)
więcej informacji w języku polskim
na stronie http://www.hotcourses.
com/polska/kursy-jezyka-angielskiego- uk
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Pozostałe egzaminy, które mogą być uznane przez
brytyjskie uczelnie wymienione są na stronie:
http://www.ucas.ac.uk/students/nonukstudents
Englangprof. Zawsze jednak należy sprawdzić,
jakie są wymagania konkretnego uniwersytetu lub
college’u.

Nauka angielskiego
Uczyć się można zarówno na uniwersytetach, w
większych college’ach, jak i w prywatnych szkołach
językowych. Wszędzie tam można uczęszczać na
zajęcia o podobnych profilach: ogólny, biznesowy,
język angielski specjalistyczny, np. dla prawników
lub lekarzy (English for Specific
Purposes – ESP). Lokalnie także prowadzone są
kursy angielskiego. Czasem kursy te nazywają
się ESOL (English for Speakers of Other
Languages). Niektóre kursy przykładają wagę do
angielskiego w miejscu pracy. Kursy te nazywają
się ‘ESOL for work’. Dla kandydatów na studia w
Wielkiej Brytanii prowadzone są specjalne kursy
English for Academic Purposes (EAP), które
przygotowują do studiów w języku angielskim.
Dostarczają one nie tylko słownictwa koniecznego
na tym etapie edukacji, ale mają także na celu
zapoznanie przyszłych studentów z metodami
pisania esejów, przygotowywania prezentacji
oraz czytaniem tekstów akademickich. Są one
prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym
lub tylko w okresie letnim. Ogólnodostępna baza
akredytowanych kursów języka angielskiego
znajduje się na stronie www.educationuk.org.
Więcej informacji można również uzyskać w
najbliższej placówce British Council:
www.britishcouncil.org

Kwalifikacje akademickie
Większość uczelni wyższych akceptuje polską
maturę. Uczelnia może również przeprowadzić
rozmowę kwalifikacyjną lub dodatkowe egzaminy.
Niektóre uniwersytety organizują tzw. Rok Zerowy
dla studentów, którym brakuje istotnych kwalifikacji.
W Wielkiej Brytanii warto starać się o uznanie
posiadanych już polskich kwalifikacji. Można się w
tym celu zwrócić do organizacji, która zajmuje

się uznawaniem/nostryfikacją dyplomów. National
Academic Recognition Information Centre (NARIC).

Wiek studenta
Ważną kwestią przy składaniu wniosku o miejsce
na kursie jest wiek kandydata. Osoby powyżej 21ego roku życia uważane są za studentów dojrzałych
(Mature Student). W związku z tym niektóre
uczelnie odstępują od części warunków stawianych
młodszym studentom, ale w zamian za to oczekują
zainteresowania przyszłym kierunkiem studiów.
Zarówno w liście motywacyjnym, jak i na rozmowie
trzeba wtedy uzasadnić wybór, przedstawić swoje
doświadczenie zawodowe oraz plany na przyszłość.

Procedura przyjęcia – UCAS
(Univerisities and Colleges Admissions
Service) to centralna organizacja, która zajmuje
się rozpatrywaniem wniosków na uniwersytety i
placówki edukacji wyższej. Jej strona internetowa
to: www.ucas.ac.uk. Mają oni także zespół Obsługi
Klienta, który działa od poniedziałku do piątku od
8:30 do 18:00. Ich numer to 0871 468 0 468. Koszt
złożenia podania na jeden kierunek to £9, przy
wyborze większej liczby kierunków opłata wynosi
£19. Podanie można wypełnić online na stronie
internetowej: www.ucas.ac.uk
Należy dokładnie sprawdzić terminy przyjmowania
wniosków. Niektóre kierunki jak np. medycyna
czy weterynaria oraz uniwersytety w Oxford i
Cambridge dużo wcześniej kończą przyjmowanie
podań na studia. UCAS zaleca jak najwcześniejsze
składanie wniosków, gdyż niektóre uczelnie nie
gwarantują rozpatrzenia wniosków złożonych po 15
stycznia, a na najbardziej popularnych kierunkach
może już wtedy nie być miejsc.

www.lboro.ac.uk
University of Leicester tel. 0116 252 2522,
www.le.ac.uk/external
Dla dorosłych pragnących uczyć się na poziomie
podstawowym lub pośrednim (nie na uniwersytecie)
organizowane są lokalne zajęcia dostępne poprzez
Adult Learning Service zarówno na terenie
hrabstwa Leicestershire, jak i miasta Leicester,
oraz w college’ach dalszej edukacji. Organizują
oni na przykład kursy Skills for Jobs. Zajęcia te
są subsydiowane, jednak za większość zajęć
należne jest czesne. Z reguły nie będą Państwo
musieli uiszczać opłaty za naukę podstawowych
umiejętności lub za pewne kursy zawodowe
(zależnie od Państwa poziomu kwalifikacji). Mogą
Państwo uczęszczać na kursy w różnych miejscach
– np. edukacja dla dorosłych. Więcej informacji pod
numerem 01283 819001 lub 07913 673727.
Kursy odbywają się w ośrodkach
społecznościowych, bibliotekach lub szkołach lub
w college’ach dalszej edukacji. Next Step służy
dalszymi informacjami o szkoleniach dla osób w
wieku 20 i więcej lat.

Najbliższe Uniwersytety w naszym
rejonie znajdują się w:
De Montfort University - Leicester tel. 0116 255
1551, 08459 454 647.
email: enquiry@dmu.ac.uk, www.dmu.ac.uk
Loughborough University tel. 01509 263171,
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8. Służby dla Dzieci Młodzieży i Rodziny (Family)
książki dla dzieci oraz prowadzą projekt BookStart,
w ramach którego świeżo upieczeni rodzice
otrzymują darmowe książki dla dzieci. Biblioteki
mogą udostępnić pozycje książkowe po angielsku
lub w innych językach. Więcej o bibliotekach w
Leicestershire dowiedzą się Państwo pod numerem
0116 305 6988 lub adresem e-mail libraries@leics.
gov.uk.
Mogą też Państwo przejrzeć odpowiednie linki na
stronie Rady Hrabstwa: www.leics.gov.uk/index/
community/libraries/county_libraries.htm

Użyteczne numery:


Biblioteki
Biblioteki to miejsca, gdzie można wypożyczyć
książki, nagrania muzyczne, płyty DVD i CD,
sprawdzić informacje, skorzystać z komputera,
uczyć się, przeczytać prasę (niektóre w językach
innych, niż angielski) oraz dołączyć do różnych
zajęć. Biblioteki znajdują się w Leicester
oraz w każdym większym mieście i wiosce w
Leicestershire. Usługi biblioteki ruchomej obejmują
360 innych wiosek. Każda biblioteka wyposażona
jest w komputery z dostępem do internetu;
najlepiej jest zarezerwować z wyprzedzeniem, jeśli
pragną Państwo z nich skorzystać, jako że cieszą
się one dużą popularnością. Przynależność do
biblioteki jest bezpłatna; otrzymają Państwo kartę
biblioteczną, z której mogą Państwo następnie
korzystać w celu wypożyczania książek. Stanowi
ona także dowód tożsamości, jeśli pragną Państwo
skorzystać z internetu. Każdy może poprosić o
wydanie karty, jednak biblioteka z reguły poprosi o
dowód Państwa nazwiska i adresu. Jeśli nie mają
Państwo stałego adresu, mogą oni zaakceptować
adres zastępczy (np. Państwa miejsce pracy).
Biblioteka wyśle kartę pod ten adres. Usługi
Biblioteczne (The Library Service) publikują też
broszury informacyjne (Welcome toLeicestershire
Libraries) w języku polskim. Jeśli poproszą
Państwo swoją lokalną bibliotekę o książki w
swoim języku, powinni być w stanie pewne pozycje
dla Państwa sprowadzić. Bibioteki posiadają też
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Usługi Pomocy ds. Osiągnięć w
Mniejszościach Etnicznych Ethnic Minority
Achievement Support Service (EMASS) - tel.
01509 891394
Usługi Informacji dla Rodziny - Family
Information Service Leicestershire 0116 305
6545 e-mail:childcare@leics.gov.uk
Learn Direct 0800 100 900
www.learndirect-advice.co.uk
Centrum dla Rodziców - Parents Centre
www.parentscentre.gov.uk
UCAS 0871 468 0 468 www.ucas.ac.uk
Leicester College tel. 0116 224 2240
e-mail: info@leicestercollege.ac.uk,
www.leicestercollege.ac.uk/
Loughborough College tel. 0845 166 2950
email:loucoll@loucoll.ac.uk
www.loucoll.ac.uk
Stephenson College tel. 01530 836136
www.stephensoncoll.ac.uk

Usługami w zakresie edukacji i rodziny zajmuje
się Rada Hrabstwa Leicestershire. Wszelkich
informacji należy szukać na ich stronie internetowej:
www.leics.gov.uk/index.htm (dostępna również po
polsku) lub pod numerem tel. 0116 232 3232 W
razie konieczniości można poprosić o tłumacza z
Language Line.
Informacje dla rodziców i rodzin w zakresie
edukacji, zajęć pozalekcyjnych, miejscach rekreacji,
opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi,
bezpieczeństwa i praw dziecka itd. znajdują sie na
stronie hrabstwa: www.leics.gov.uk/index/children_
families.htm

Niebieski Autobus to miejsce zabaw dla
dzieci i możliwość uzyskania porady dla rodziców.
Autobus odwedza wioski i miasteczka północnozachodniego Leicestershire w różne dnie tygodnia.
Posiada bibliotekę zabawek. Kontakt: tel. Jane tel
01530 510515.

Wypożyczalnia zabawek i książek w
Marleine Reid Centre, 85 Belvoir Road,

Lista Centrów Pomocy Rodzinie
(Sure Start Centres)
Castle Donington Community College
Mount Pleasant
Castle Donington
Derbyshire
DE74 2LN - 01332 810528
Coalville SureStart Children’s Centre
3 High Street
Coalville, Leicestershire
LE67 3EA - 0116 305 5993
Ibstock Community College
Central Avenue
Ibstock, Leicestershire
LE67 6NE - 01530 260705
Measham Church of England Primary School
Bosworth Road
Measham
Swadlincote, Leicestershire
DE12 7LG - 01530 271019

Coalville posiada spore zbiory dla każdego
chętnego. Można wykupić roczne członkostwo
i cieszyć się 6 nowymi zabawkami co miesiąc.
Kontakt:Jackie Gallimore tel.01530 510515, email:
jgallimore@nwlcvs.org.uk

Moira Infant School
Blackfordby Lane
Moira
Swadlincote, Leicestershire
DE12 6EX - 01283 217450

SureStart, to centra rodzinne, które oferują

Thringstone Primary School
Hensons Lane
Thringstone, Leicestershire
LE67 8LJ - 01530 222489

serię spacjalnie dostosowanych zajęć dla rodzin
z małymi dziećmi (0-5 lat). Zajamują się pomocą
rodzinie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
zdrowia, porad dotyczących rodzicielstwa, oraz
porad w zakresie poszukiwania pracy.
Więcej informacji na familyservices.direct.gov.
uk/familyservicesfinder lub w Centrum pomocy
Rodzinie (Family Information Service) tel. 0116
3056545.

Warren Hills Children Centre
Warren Hills Community Primary School
Stamford Drive
Coalville, Leicestershire
LE67 4TA - 01530 836462
Woodcote Primary School
Willowbrook Close
Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire
LE65 1JX - 01530 417007
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9. Wypoczynek (Leisure)
Służby młodzieżowe (4 Youth)

Junction 11 to forum młodzieżowe, które

Na stonie internetowej Rady Hrabstwa
Leicestershire znajdują się linki, które pomogą w
zlokalizowaniu służb młodzieżowych w północnozachodnim Leicestershire. Służby te obejmują
młodzież w wieku (13-19 lat) i dotyczą porad w
znalezieniu pracy lub szkoły, rozrywki i sportu,
zdrowia, oraz samorządności młodych:
http://www.leics.gov.uk/index/youth.htm
http://www.nwleics.gov.uk/young_people/home.asp

reprezentuje młodych ludzi w okolicy AshbyMeasham-Appleby. Spotkania odbywają się w
Sir John Mooore Foundation w Appleby Magna.
Kontakt: Barrie tel 01530 273469,
email: barriemagill@yahoo.co.uk

Rada Hrabstwa Leicestershire poparła oraz
ufundowała stronę dla młodzieży zwaną ‘TheJitty’
www.thejitty.com. Jest ona utworzona przez
młodzież i dla młodzieży. Zawiera mnóstwo
informacji, a także jest doskonałym sposobem
dla młodych ludzi do rozmowy o ważnych dla
nich sprawach oraz nawiązania kontaktu z innymi
młodymi ludźmi przez forum. Strona ta jest bardzo
popularna. Aktualnie jest odwiedzana co miesiąc
około 20,000 razy. Młodzi ludzie są bardzo mile
widziani w klubach i centrach młodzieżowych.
Adresy znajdują się na ‘The Jitty’. Można też
skontaktować się z Youth Service przy Radzie.

Connexions to lokalne usługi porad i pomocy
dla młodzieży w wieku 13 -19 lat (oraz do 25
roku życia w przypadku młodzieży z problemami
w przyswajaniu wiedzy i/lub niepełnosprawnej).
Connexions może także podać informacje, porady
i wskazówki na szereg innych tematów, jak praca,
kariera, zasiłki, pieniądze, sprawy mieszkaniowe,
Twoje prawa, zdrowie i seks. Szczegóły o tym, jak
kontaktować się z Connexions, znaleźć można na
ich stronie: www. connexions-leics.org lub dzwonić
do Coalville Connections Centre tel. 01530 812236.
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Okolice wiejskie oraz miasta w Leicestershire
oferują bogactwo atrakcji kulturalnych i
przyrodniczych. Rozwijający się National Forest
(Las Państwowy) w północno-zachodnim
Leicestershire powoduje transformację terenów
wiejskich z korzyścią dla dzikiej przyrody,
środowiska oraz lokalnych społeczności. Dalsze
szczegóły o atrakcjach w obrębie Lasu, jak Conkers
i Snibston, znaleźć można na stronie internetowej
National Forest.
Osoby pragnące szerzej poznać tereny wiejskie
mogą skorzystać z rozległej (3,000 km) sieci
ścieżek Rights of Way. Są one wyraźnie
oznakowane strzałkami (żółte oznaczają ścieżkę
dla pieszych, zaś niebieskie - szlaki, po których
można spacerować, jeździć na rowerze lub konno).
Dalsze informacje o tej sieci szlaków oraz liczne
mapy znajdują się na stronie Rady Hrabstwa. W
miastach i wioskach znajduje się przeogromne
bogactwo budynków historycznych, tętniących
życiem targów, muzeów, teatrów i parków miejskich.
Wszelkie informacje na temat bieżących wydarzeń
sportowych, kulturalnych, oświatowych, mediów,
turystyki i wypoczynku znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Rady Okręgu w zakładkach
Wypoczynek i Kultura (Leisure&Culture) i Odkryj
(Discovery): www.leics.gov.uk/index/leisure_
tourism/whatson.htm
Obiekty sportowe na terenie okręgu
Jeżeli szukacie miejsca by uprawiać ulubione
sporty, skorzystać z siłowni, wynająć sale na
uroczystość rodzinną, zajęcia pozaszkolne, zajęcia
fittness, spotkania mam z małymi dziećmi, warto
zajrzeć do lokalnego ośrodka sportu i rekreacji.
Dzieci do 16 roku życia i osoby starsze mogą
skorzystać z darmowego pływania.

Hermitage
Leisure Centre
Silver Street, Whitwick,
Leicestershire,
LE67 5EU
www.nwleics.gov.uk/hermitagelc
email.hermitagelc@nwleicestershire.gov.uk
tel. 01530 811215

Hood Park
Leisure Centre
North Street, Ashby de la
Zouch,
Leicestershire, LE65 1HU
www.nwleics.gov.uk/hoodparklc
hoodparklc@nwleicestershire.gov.uk
tel. 01530 412181

Measham
Leisure Centre
High Street, Measham
Derbyshire,
DE12 7HR
www.nwleics.gov,uk/meashamlc
email meashamlc@nwleicestershire.gov.uk
tel. 01530 274061

Castle Donington Community College
Mount Pleasant
Castle Donington, Derbyshire,
DE74 2LN
www.nwleics.gov.uk/cdcc
e-mail:castledonington.sportscomplex@
nwleicestershire.gov.uk
tel. 01332 810528 (Reception)
tel. 01332 815175 (Community Leisure Manager)

Ibstock Community College
Central Avenue,
Ibstock, Leicestershire,
LE67 6NE
www.nwleics.gov.uk/ibstockcc
e-mail:ibstock.sportscomplex@nwleicestershire.
gov.uk
College Reception: 01530 265835 or 265836
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Mini Golf
Ośrodek rekreacji Hermitage Recreation, Silver
Street, Whitwick,Coalville osiada świetne pole do
mini golfa. Nie trzeba przynosić swojego sprzętu.
Wyposarzenie jest gotowe do odebrania w biurze
przy wejściu. Czynne od poniedziałku do niedzieli
od 9:00 do zmierzchu. Koszt: dzieci i młodzież,
starsze osoby i członkowie Leisure Link £1
Dorośli £2.

Oakthorpe Community Leisure Centre
Measham Road
Oakthorpe
Swadlincote, Derbyshire
DE12 7RG
www.nwleics.gov.uk/community_facilities
tel. 01530 515087

Ibstock Klub Górnika
Ibstock Miners Welfare
Leicester Road
Ibstock, Leicestershire
LE67 6HN
www.nwleics.gov.uk/community_facilities
tel. 01530 260 656

Budynki historyczne, parki, teatry i
miejsca spotkań
Ruiny zamku w Ashby de la Zouch Ashby de la Zouch
Castle
Można zwiedzić ruiny
potężnej posiadłości
średniowiecznej, przejść
przez tunel kuchenny
używany podczas oblężenia zamku, wspiąc się
na 24 metrową wieżę i cieszyć sie wspaniałym
widokiem okolicy.

Muzeum - Ashby de la Zouch Museum
Wystawa poświęcona Ashby i okolicznym wioskom.

Szkółka Leśna - Bluebell Arboretum and
Nursery
Posiada rzadkie okazy drzew I krzewów.

Champney Springs Spa
Jest to jedno z najlepszych uzdrowisk i miejsc
odnowy biologicznej w kraju.

Conkers - Ekologiczny park Rozrywki
Rodzinnej
Conkers, oferuje szereg zajęć dla całej rodziny.
Zapraszamy do świata przygody - 4 strefy
odkrywcze, interaktywne eksponaty, przejażdżka
kolejką, szalone przygody na placach zabaw.

Gregoriańskie centrum artystyczno –
turystyczne - Ferrers Centre for Arts and
Crafts
W dawnych budynkach gregorianskiej posiadłości
znajdziemy warsztaty, galerie, wystawy. Wiele
ścieżek spacerowych w Lesie Narodowym.

Jest to dojrzały las będący częścią Lasu
Państwowego.

Gospodarstwo Cattows i sklep
ekologiczny - The Cattows Farm Shop
and Heather Pick Your Own

Kościół w Breedon Breedon - Priory
Church

Heather, Leicestershire
Rodzinny sklep w którym można kupić owoce i
warzywa samodzielnie zebrane w ogrodzie.

Breedon on the Hill, Leicestershire, XII wieczny
budynek kościoła stoi na 400 metrowej wapiennej
skale.

Park leśny Sense Valley Sence Valley
Forest Park

Muzeum - Castle Donington Museum
Wystawa roku 2003 “Donington w pracy”.

Ibstock,
Wspaniały przykład na przekształcenie terenów
po kopalni odkrywkowej w 150 akrowy raj dla
zwierzyny i ptactwa.

Wystawa motoryzacyjna na torze
wyścigowym w Donington Donington Grand Prix Collection

Wiktoriańskie Muzeum w Kegworth Kegworth Museum

Jedna z największych kolekcji samochodów
wyścigowych na świecie!

Muzeum w Measham - Measham Museum

Szkółka leśna w Donington - Donington
Nurseries and Walled Garden

Piec Hutniczy w Moira
- Moira Furnace

Szkółka znana z jakości drzew i przystępnych cen.

Ferrers Gallery
Ferrers Gallery prezentuje jedne z najlepszych
brytyjskich dzieł rzemieślniczych. Na trzech piętrach
można oglądać ceramikę, biżuterię, szkło, prace w
metalu, obrazy, tkaniny. Wszystko to w otoczeniu
zapierającej dech w piersiach scenerii posiadłości
Staunton Harold.

Kościół w Harold Staunton - Staunton
Harold Church
Kościół zbudowany w czasach rewolucji
Cromwellowskiej.

Greenwood Days
Tradycyjne rękodzielnictwo w leśnym otoczeniu.
Kursy dla osób w każdym wieku: wyrób krzeseł,
łuków, organizacja urodzin.

Rezerwat przyrody w Lount - Lount
Nature Reserve
Rezerwat na terenie byłej kopalni.
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Willesley Wood

Piec hutniczy z XIX wieku,
wycieczki barką po kanale,
wioska rzemieślnicza, park
krajobrazowy i plac zabaw.

Park Lotniczy - East Midlands Airport
Aeropark
The East Midlands klub zapewnia zabawę dla całej
rodziny.

Dworek w Donington le Heath Donington le Heath Manor House
Ukazuje jak żyli ludzie w XIII wiecznym domu.
Na zewnątrz znajduje się XVII wieczny ogród ,
herbaciarnia i leśne ścieżki spacerowe.

Sklep z upominkami w klasztorze
cysterskim z 1835 roku - Snibston Mount
St Bernard Abbey Gift Shop

Młyn Hough Windmill - Częściowo
zrekonstruowany młyn.
Swannington,

Ruiny Klasztoru Grace Dieu Grace Dieu
Priory Ruins
Thringstone
Augustyński klasztor ufundowany 1239-41
przez Roesia de Verdon; przeobrażony w willę
tudoriańską. Wycieczki z przewodnikiem dostępne
są na zamówienie.

Świat ptaków tropikalnych - Tropical
Birdland
Spacer w lesie pełnym ptaków tropikalnych. Wiele z
naszych ptaków porusza się na wolnosci więc może
wylądować na twoim ramieniu.
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10. Zasiłki Połeczne (Benefits)
Ciekawe miejsca w pobliżu północnozachodniego Leicestershire

Kolejka na pole bitwy - Battlefield Line
Railway

Nuneaton, Warwickshire
Zoo - Twycross Zoo
Kolejka wyrusza ze stacji Shakerstone i wiedzie na
słynne pole bitwy pod Bosworth w Shenton (1485).
Atherstone, Warwickshire
Stacja Shakerstone mieści niepowtarzalne muzeum
Barton Marina - Barton under Needwood, kolejnictwa, sklep z upominkami i kawiarnię.

Staffordshire
Świetne miejsce na wycieczki piesze, zakupy,
oglądanie łódek, wędkowanie czy odwiedzenie
pubów.

Park krajobrazowy Beascon - Hill Beacon
Hill and Country Park in Loughborough,
Park z pięknym widokiem ze wzgórza, kolekcja
rodzimych drzew, labirynt, tradycyjnymi gatunkami
owiec i bydła.

Muzeum Kolejnictwa - Great Central
Railway - Loughborough
Dowiesz się wiecej na temat słynnej linii pomiędzy
Loughborough i Leicester; barek na pokładzie.

Posiadłość Melbourne - Melbourne Hall
and Gardens
Melbourne, Derbyshire
Jest to była posiadłość wiktoriańskiego premiera,
Williama Lamba, który użyczył tytyłu Melbourn
australijskiemu miastu. Obecnie dom i ogrody
należą do Lorda i Lady Ralph Kerr i ich rodziny.

Staunton Harold Reservoir and Visitor
Centre
Melbourne, Derbyshire
Rezerwuar wodny, sporty wodne, centrum
turystyczne i plac zabaw.

Bradgate Park & Swithland Wood
Country Park
Newtown Linford, Leicestershire
Najczęściej odwiedzany park w Leicestershire: 830
akrów trawy, skałek, majestatycznych drzew, stad
saren, rzeką i ruinami posiadłości w której urodziła
się Lady Jane Grey.
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Pole bitwy pod Bosworth - Bosworth
Battlefield
Nuneaton, Warwickshire
22 sierpnia 1485 miała miejsce bitwa, Król
Ryszard III został pokonany, Henrk zostaje królem
i rozpoczyna sie dynastia Tudorów. Odwiedź
wystawę, pospaceruj ścieżką wokół pola bitwy lub
skorzystaj z kawiarenki w średniowiecznej stodole.

Rejs na łodzi - The Ashby Trip
Sutton Cheney, Warwickshire
20 minutowa wycieczka łodzią, niedzielne wycieczki
w porze lunchu.

Kanał Ashby - Ashby Canal
Swadlincote, Derbyshire
Odrestaurowana częśc kanału rozciąga sie
pomiedzy Conkers i Moira Furnace.
Centrum snowbordowe i narciarskie

Stok narciarski - Swadlincote Ski &
Snowboard Centre
Swadlincote, Derbyshire
Zapraszamy miłośników sportów zimowych bez
wzgledu na porę roku: narty, snowboard, toboggan.

Rezerwat wodny Thornton Reservoir
Thornton, Leicestershire
150 letni rezerwat wodny umiejscowiony na 75
akrach terenów wiejskich i leśnych: wędkarstwo,
żeglarstwo, spacery.

Calke Abbey
Ticknall, Derbyshire
Posiadłość wiejska z pięknymi ogrodami i terenami
spacerowymi w Rezerwacie Narodowym.

Polacy jako obywatele Unii Europejskiej wraz z
prawem pracy i mieszkania w Wielkiej Brytanii
uzyskali również prawo do ubiegania się o
świadczenia społeczne na równych zasadach z
innymi jej obywatelami. Aby skorzystać z tego
prawa trzeba spełniać podstawowe warunki:

udokumentować legalnie przepracowane w
Wielkiej Brytanii przynajmniej dwanaście
miesięcy,

przedstawić w urzędzie certyfikat rejestracji
w ramach Worker Registration Scheme
(WRS),

opłacać składki w ramach NINO.
Przedstawiamy poniżej kilka najbardziej
popularnych zasiłków w Wielkiej Brytanii.

Kredyty podatkowe
Przeznaczone są dla osób pracujących o niskich
dochodach (zatrudnionych lub prowadzących
własną działalność). Dotyczy to również osób nie
posiadających dzieci.

Kredyt podatkowy dla zatrudnionych
[Working Tax Credit] - płatność wyrównująca
zarobki dla osób o niskich dochodach i
pracujących nie mniej niż 16 godzin
tygodniowo, w tym dla nie posiadających
dzieci.

Kredyt podatkowy na dziecko/dzieci [Child
Tax Credit] - płatność dla osób
odpowiedzialnych za dziecko lub młodą
osobę, które mają dochody poniżej pewnego
poziomu (obejmuje to w pewnym stopniu
wszystkie gospodarstwa domowe o rocznych
przychodach nie przekraczających 50 tysięcy
GBP).
Kredyty podatkowe wypłacane są zwykle na cały
rok, od kwietnia do kwietnia, ale ich wysokość
może ulec zmianie jeśli w ciągu takiego roku Twoja
sytuacja ulegnie zmianie, na przykład jeśli urodzi
Ci się kolejne dziecko. Urząd Podatkowy i Celny
Jej Królewskiej Mości (HM Revenue and Customs
[HMRC]), który zarządza tymi kredytami, musi być
informowany o każdej zmianie. Jeśli masz partnera/
partnerkę, wniosek musicie złożyć wspólnie.
O oba zasiłki występuje się na tym samym

formularzu. Formularz uzyskać można w biurach
informacyjnych, za pośrednictwem podatkowej
infolinii 0845 300 39 00. Więcej informacji i na
stronie: www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk

Housing Benefit i Council Tax Benefit
Housing Benefit to zasiłek, który może pokryć
częściowo lub w całości opłatę za wynajęcie
mieszkania. Council Tax Benefit może pokryć
częściowo lub w całości podatek lokalny. Formularz,
który należy wypełnić, można otrzymać w
biurze Rady Okręgu lub znaleźć w internecie pod
adresem: http://www.nwleics.gov.uk/benefits
Podania składa się w lokalnym urzędzie
dzielnicowym wraz z:

dokumentami potwierdzającymi tożsamość i
adres zamieszkania,

National Insurance Number,

wyciągiem z konta pokazującym stan
oszczędności,

dokumentami potwierdzającymi wysokość
naszego wynagrodzenia, w przypadku selfemployed rozliczenie podatkowe firmy z
ostatnich trzech miesięcy,
dokumentami potwierdzającymi pobieranie

zasiłków np. Child Benefit,

umową o wynajem domu lub mieszkania

Zasiłek na dziecko (Child Benefit)
Przysługuje osobom wychowującym dzieci, nie
zależy od wysokości zarobków ani posiadanych
oszczędności. Child Benefit może uzyskać
każda osoba dorosła, która sprawuje opiekę
nad dzieckiem lub dziećmi w wieku do 16-tego
roku życia. Obejmuje on także dzieci znajdujące
się między 16-tym a 20-tym rokiem życia jeżeli
kontynuują one edukację w systemie dziennym.
Można je także uzyskać nawet, gdy dziecko nie
mieszka z osobą ubiegającą się o to świadczenie.
Jeżeli mieszka z kimś innym, muszą zostać
spełnione określone warunki. Child Benefit
wynosi £20 na tydzień na pierwsze dziecko oraz
odpowiednio £13.20 na każde kolejne dziecko.
Zestaw dokumentyów do złożenia wniosku uzyskać
można od miejscowego biura pośrednictwa pracy
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11. Finanse (Finances)
(Jobcentre Plus), dzwoniąc do Urzędu ds. Zasiłków
dla Dzieci (Child Benefit Office) lub ze strony
internetowej HMRC Wypełniony formularz należy
wysłać pocztą na adres: Child Benefit Office, PO
Box 1, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA lub też
można wypełnić go i wysłać drogą internetową
ze strony: www.hmrc.gov.uk. Zasiłek może być
wypłacony do trzech miesięcy wstecz. Aby go
otrzymać nie trzeba udowadniać przepracowania
w Wielkiej Brytanii roku kalendarzowego. Pod
pewnymi warunkami zasiłek może być przyznany
także na dzieci przebywające w Polsce. Zgodnie
z prawem Unii Europejskiej, o zasiłek na dziecko
(child benefit) można się starać w kraju, w którym
pracują rodzice. Jeżeli jedno z rodziców pracuje w
Polsce a drugie w Wielkiej Brytanii, o zasiłek należy
ubiegać się w pierwszej kolejności w Polsce. Jeżeli
jednak jedyny pracujący rodzic zatrudniony jest w
Zjednoczonym Królestwie, to może się tam również
starać o zasiłek na dzieci, nawet jeśli przebywają
one w Polsce. Należy pamiętać, że nie można dwa
razy pobierać zasiłku na dzieci – zarówno w Polsce
jak i Wielkiej Brytanii.

Income Support
Przeznaczony jest dla samotnych rodziców, osób
niepełnosprawnych lub osób opiekujących się
innymi (dziećmi lub osobą starszą). Otrzymują
go ci, którzy pozostają bez pracy lub pracują do
szesnastu godzin tygodniowo, mają niskie zarobki,
ich oszczędności nie przekraczają £16,000 i są w
wieku od 16-59 lat. Aby sie upewnić, czy jest się
uprawnionym do tego zasiłku należy skontaktować
się z Jobcentre Plus 0800 0556 688. Podczas
telefonicznej rozmowy z Jobcentre Plus lub HM
Revenue & Customs można poprosić o pomoc
polskojęzycznego tłumacza.

Jobseeker’s Allowance
Zasiłek dla osób bezrobotnych, pracujących 16
lub mniej godzin tygodniowo. Aby go otrzymać
należy być osobą zdolną do pracy, intensywnie
poszukującą zatrudnienia.

porady można uzyskać w niezależnej agencji
Citizens Advice Bureau: 87 Belvoir Road, Coalville,
Leicestershire, LE67 3PH. Można też uzyskać
informacje z Department of Work and Pensions linia informacyjna n/t zasiłków, tel. 0800 88 22 00.
Pełna lista zasiłków dostępna na stronie:
www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits.
W staraniu się o zasiłki mieszkaniowe i na podatek
lokalny pomocne będą też Customers Services
w Radzie Okręgu: Council Offices, Coalville,
Leicestershire, LE67 3FJ. Tel. 01530 454545
Fax: 01530 454506 e-mail: customer.services@
nwleicestershire.gov.uk

W Anglii i Walii największymi bankami są Barclays,
Lloyds TSB, HSBC i Natwest, Obok klasycznych
banków istnieją również towarzystwa mieszkaniowe
tzw. Building Society (np. Halifax). Działają one
niemal identycznie jak banki, z tym, że deklarują
większe korzyści dla swoich klientów, szczególnie,
jeśli chodzi o zakup domu lub mieszkania. Można
w nich otworzyć konto tak samo jak w banku
oraz dostać kartę debetową i kredytową. Dalsze
informacje na temat otwierania rachunków
bankowych, rodzajów wydawanych przez banki
kart oraz transferów pieniężnych znajdziesz
w Poradniku Emigranta: http://www.zpwb.org.
uk/pl/poradnik_emigranta
Posiadanie konta w banku może Ci pomóc w
kontrolowaniu Twoich pieniędzy. Większość
pracodawców wymaga, by pracownik posiadał
konto bankowe, na które wpłacane będą zarobki. W
celu otworzenia konta w banku będziesz musiał/a
udowodnić:

tożsamość: np. okazując paszport, prawo
jazdy, dowód osobisty ze zdjęciem,

adres w Zjednoczonym Królestwie: np.
niedawny rachunek za usługi lub za podatek
samorządowy.

Konto takie nie pozwoli Ci na przekraczanie stanu
konta. Niektóre konta podstawowe w banku dają
dostęp do konta na poczcie oraz książkę czekową
czy kartę debetową. Otworzenie takiego konta nic
nie kosztuje. Ale jeśli na Twoim koncie nie ma dość
pieniędzy na spłatę stałego zlecenia płatniczego,
bank może zarządać opłaty.

Konto bieżące
Ten typ konta może pozwolić na podejmowanie
pieniędzy przy pomocy książki czekowej i karty
gwarancyjnej, karty gotówkowej i być może karty
debetowej, do użycia w sklepach i bankomatach.
Bank może pozwolić Ci na debet na koncie i dać
Ci dostęp do innego typu kredytów. Większość
banków może przekazywać gotówkę za granicę.
Pobierane opłaty można sprawdzić przy otwieraniu
konta.

Jeśli nie posiadasz takich dokumentów, bank może
zgodzić się na list od znającej Cię odpowiedzialnej
osoby, na przykład od pracodawcy. Każdy bank
ma własne wytyczne i powinien wytłumaczyć, jakie
dokumenty są wymagane. Zaraz po przyjeździe
do Zjednoczonego Królestwa otworzenie
konta bieżącego w banku może być trudne.
Bank zaproponuje Ci otworzenie tzw. konta
podstawowego (basic bank account), które pozwoli
Ci na:

wpłatę zarobków i innych pieniędzy,

płacenie rachunków za pomocą stałego
zlecenia płatniczego,

nieodpłatne inkasowanie czeków

wpłacanie gotówki,

nieodpłatne podejmowanie pieniędzy w
bankomatach.

Zasiłki to złożone zagadnienie, szczegółowe
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12. Zdrowie (Health)
Bankomaty
Zazwyczaj podejmowanie gotówki jest bezpłatne.
Rosnąca ilość bankomatów wymaga jednak
uiszczenia opłaty. W takim wypadku ostrzeżenie
znajdziesz na ekranie, a bankomat zapyta, czy
chcesz kontynuować transakcję.

Cashback
Jest to udogodnienie oferowane przez
supermarkety: polega na możliwości podjęcia
gotówki przy płaceniu kartą za zakupy.

Czeki
Jeśli otrzymasz czek, a nie posiadasz konta w
banku, możesz zainkasować go w punkcie realizacji
czeków (cheque encashment centre). Zostaniesz
poproszony/a o udowodnienie swojej tożsamości
i tego, że masz do tego czeku prawo. Punkty te
zazwyczaj pobierają opłatę w postaci pewnej
proporcji wartości czeku, a może ona być całkiem
wysoka.

Rozliczenia podatkowe
Dochody za pracę w Zjednoczonym Królestwie
podlegają opodatkowaniu przypadku osób
zatrudnionych odprowadzaniem podatku zajmuje
się pracodawca. Osoby samozatrudnione mają
obowiązek same dokonać rozliczenia rocznego.
Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia roku bieżącego
do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 kwietnia
2009 do 5 kwietnia 2010). Wyróżniamy trzy progi
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podatkowe: 10%, 20% i 40%. Podstawową stawką
(basic rate) jest 20%. Od 2007 roku, obowiązuje
porozumienie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią
o unikaniu podwójnego opodatkowania, które
oznacza, że podatek od zarobków płacony jest
tylko raz, w Anglii. W Polsce nie jest naliczane
żadne wyrównanie, tak jak to miało miejsce
wcześniej. Podatki (Tax) i ubezpieczenie społeczne
(National Insurance Contribution) w Zjednoczonym
Królestwie płaci się wtedy, kiedy zarobki ogółem
w obecnym roku podatkowym wynoszą więcej niż
£6,475 rocznie (2009/2010). Pracodawca sam
potrąca podatki i ubezpieczenie społeczne z pensji
pracownika. Więcej informacji na stronach:
www.inlandrevenue.gov. uk

Powszechną i bezpłatną opiekę zdrowotną na
terenie Wielkiej Brytanii zapewnia finansowana
z pieniędzy podatników NHS (National Health
Service– Państwowa Służba Zdrowia).
Informacje o podstawowej opiece zdrowotnej w
hrabstwie Leicestershire (Leicestershire Primary
Medical Trust), która zajmuje się poradami
zdrowotnymi dla lokalnej ludności dotyczących
lekarzy, szpitali rejonowych, usług pielęgniarskich
(pielęgniarek środowiskowych, higienistek) oraz
służb zdrowia rodzinnego, na stronach:
www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/Trust.
aspx?id=5PA,
www.lcr.nhs.uk

Tłumaczenie
Poradę lekarską w języku polskim można otrzymać,
dzwoniąc na linię NHS Direct pod numer 0845 46
47 i mówiąc po angielsku Polish. Usługa ta jest
dostępna przez 24 godziny na dobę.
Jeśli potrzebna jest pomoc tłumacza w czasie
wizyty lekarskiej lub w szpitalu, trzeba o tym z
wyprzedzeniem poinformować lekarza. Więcej
informacji w języku polskim na temat brytyjskiej
służby zdrowia znaleźć można na stronie NHS:
http://www.nhs.uk/translationpolish/Pages
Należy wiedzieć, iż w większości przypadków
tłumaczenie odbędzie się poprzez telefon. Oto
kontakt do osoby zajmującej się zapewnianiem
usług tłumaczeniowych na terenie hrabstwa
Leicestershire: Jo Lilley, Engagement and
involvement officer, NHS Leicestershire County and
Rutland, tel: 0116 295 7626
email: jo.lilley@lcr.nhs.uk
Informacje w języku polskim na temat najbardziej
powszechnych chorób oraz ich ewentualnego
leczenia znaleźć można na stronie: www.mypil.
info lub www.nhsdirect.nhs.uk/languages/leaflets.
aspx?language=pL

Sytuacje krytyczne
W krytycznej lub zagrażającej życiu sytuacji udaj
się wprost do najbliższego
szpitala, na oddział pogotowia (Accident and
Emergency - A&E) lub zadzwoń

pod numer 999 lub 112 po karetkę pogotowia
(ambulans) i natychmiastową pomoc lekarzy
pogotowia. Więcej informacji w rozdziale Pogotowie
Ratunkowe.

Rejestracja w przychodni
Zarejestrowanie siebie i najbliższych do lekarza
pierwszego kontaktu (GP) powinno być jednym
z pierwszych poczynań rejestracyjnych po
przyjeździe na Wyspy. Aby znaleźć najbliższą
przychodnię lekarską zadzwoń do NHS Direct, tel.
0845 4647 lub odwiedź stronę internetową
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
W naszym okręgu znajduje się wiele przychodni
(Surgery). Pamiętajmy, jeżeli zapiszemy się do tej
która jest np. najbliżej naszego domu, nie będziemy
mogli skorzystać z innej bez wcześniejszej
rezygnacji (podobnie jak w Polsce). Wyjątkiem są
specjalistyczne badania lub zabiegi, ale wówczas
dostajemy skierowanie z przychodni (np. codzienne
opatrunki, badania dla kobiet i dzieci).
Pamiętajmy także, iż nazwisko lekarza rodzinnego
(GP) oraz nazwa i adres przychodni, będzie nam
potrzebne np. przy wypełnianiu druków w pracy, czy
podejmując naukię. Dlatego warto byłoby nosić taką
informacje w portfelu.
Kiedy już wybierzemy przychodnię zgłaszamy
się do recepcji, dostajemy formularz, wypełniamy
i umawiamy spotkanie, na którym zostanie
przeprowadzony wstępny wywiad medyczny i
zostaną nam zrobione podstawowe badania. Po
żadne wyniki nie musimy już przychodzić, znajdą
się one automatycznie w systemie. Mamy, zatem
swoją przychodnię, swojego lekarza i pielęgniarkę.
Jesteśmy w systemie, gdzie znajdują się informacje
o stanie naszego zdrowia i informacje o wszystkich
badaniach i wizytach u specjalistów, jeśli takie
będą. W razie choroby umawiamy się na wizytę
telefonicznie lub osobiście. Na wyznaczoną godzinę
i w wyznaczonym dniu stawiamy się w przychodni.
Lekarz po zbadaniu kieruje nas do specjalisty lub
przepisuje leki. Standardowo recepta kosztuje
£7,20. Niezależnie od tego, jaki lek jest
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przepisany. Jeśli chorujemy na coś, co wymaga
stałego przyjmowania leków to zdecydowanie
opłaci się nam wykupić ‘NHS Prescription Charge
Cetificate’ i wtedy w aptece wydawane są nam leki
na dodatkowe ubezpieczenie. Kosztuje ono £104
na czas 12 miesięcy lub £28,25 na 3 miesiące.
Osoby po ukończeniu 60 roku życia mają leki
bezpłatne, podobnie jak osoby pobierające WTC
(zasiłek dla osób o niskich dochodach). Wizyty
domowe dostępne są jedynie w przypadkach, gdy
stan zdrowia chorego nie pozwala na udanie się do
przychodni.
Trzeba pamiętać o bardzo ważnej sprawie.
W przychodni nie powinniśmy się wykłócać,
dyskutować, czy podnosić głos na personel.
Ponieważ wszystkie przychodnie biorą udział w
programie „zero tolerancji” musimy zachowywać
się tak, żeby nie można było nas przypisać
do zachowania aspołecznego i skreślić z listy
pacjentów. Warto pamiętać także o prostej
zasadzie, jeśli mamy umówioną wizytę u GP lub
specjalisty a nie możemy przyjść, to ZAWSZE
dzwonimy do przychodni i umawiamy się na nowy
termin, niech inny chory skorzysta ze zwolnionego
miejsca.

Porady po godzinach urzędowania
przychodni
Jeśli potrzebujemy natychmiastowej porady lub
zabiegu poza godzinami pracy przychodni tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 18.30 do 20.00
lub w soboty, niedziele i święta, zadzwoń do NHS
Direct, tel. 0845 4647 lub do swego lekarza GP
na numer „poza godzinami służbowymi”. Numer
ten pokazany jest w broszurze informacyjnej
przychodni. Otrzymamy numer telefomu, na który
należy zadzwonić lub otrzymamy połączenie z
lekarzem dyżurującym. Ten serwis przeznaczony
jest tylko dla istotnych problemów medycznych, z
którymi nie można czekać do otwarcia przychodni.
Będziemy poproszeni o opisanie objawów i
dokonana będzie ocena stanu zdrowia chorego.
Otrzymamy poradę przez telefon lub zostanie
umówiona wizyta domowa bądź też też zostaniemy
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umówieni na wizytę w „klinice po godzinach”, czyli
‘walk in centre’. Trzeba liczyć się z dość długim
oczekiwaniem zanim przyjmie nas lekarz, zwykle
kilka godzin.
Najbliższe walk in centre czynne całą dobę:

Loughborough

zadzwoń do NHS Direct,
tel. 0845 4647 lub odwiedź witrynę
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
Jeżeli napotkasz trudności z odnalezieniem
państwowego gabinetu dentystycznego (NHS
dental service) zadzwoń: 01455 441971 lub 01509
564444

Loughborough Health Centre, Pinfold Gate,
Loughborough, LE11 1BE, tel. 01509 553998.

Szpitale

Swadlincote
Walk in Centre w Swadlincote czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz. 18: 30-22: 00, oraz
w soboty, niedziele i święta pomiędzy 9:00 a 22:30.
Health Centre,Civic Way, Swadlincote, DE11 0AE
Inne walk in centres znajdziesz w wyszukiwarce na
stronie http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
wybierając opcję ‘other services’

Polscy lekarze i dentyści
Oto przykładowe strony, na których można znaleźć
polskie prywatne przychodnie:
http://polderm.com/oldmillmap2
Nuneaton Polska Przychodnia Lekarska
tel. 0208 903 48 74, mob. 07746623102, lub
07852694410
http://www.polskaprzychodnia.co.uk
http://www.mojawyspa.co.uk/katalog-firm/25/41/
Polska-Prywatna-Przychodnia-Lekarska

Stomatologia
W Zjednoczonym Królestwie leczenie dentystyczne
w ramach NHS jest odpłatne. Od 1 kwietnia 2008
roku maksymalna opłata za kompleksowe leczenie
wynosi £198. Większość zabiegów to koszt £16.2044.60. Leczenie stomatologiczne w prywatnych
gabinetach jest znacznie droższe. Niektórzy
dentyści leczą jedynie prywatnie albo w ramach
NHS leczą jedynie dzieci w wieku do 18 lat.
Polscy dentyści w Coalville prowadzący praktykę
w ramach NHS: 1a Melbourne Street, Coalville,
Leicester, LE67 3QU, tel. 01530 519735.
Aby odnaleźć gabinet dentystyczny w Twojej okolicy

do godziny 22.00 lub 23.00 (szczegóły n/t dyżurów
aptek znajdziemy w lokalnej prasie).

Leczenie szpitalne jest bezpłatne dla osób
mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii.
Osoby przebywające w Zjednoczonym Królestwie
krótkoterminowo mogą być poproszone o pokrycie
kosztów leczenia, za wyjątkiem nagłej pomocy
udzielonej na oddziale ostrego dyżuru lub w walk-in
centre, leczenia niektórych chorób zakaźnych oraz
przymusowego leczenia psychiatrycznego.
Szpitale w Leicestershire:
http://www.uhl-tr.nhs.uk/aboutus
Na tej stronie znajdziemy również mniejsze
szpitale, odpowiedniki polskich szpitali rejonowych:
http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/Trust.
aspx?id=5PA

Apteki
Farmaceuci mogą udzielić porady i zaoferować
leczenie wielu problemów zdrowotnych, a także
doradzić jak polepszyć zdrowie bez umawiania
wizyty u lekarza. Drobne dolegliwości jak bóle
brzucha, kaszel, przeziębienie, uczulenia,
swędzenia i bóle, zapalenie pęcherza, urazy
sportowe, a nawet infekcje wirusowe mogą być
skutecznie leczone z pomocą i poradą farmaceuty.
Farmaceuci oferują też porady na temat zdrowego
trybu życia, rzucenia palenia, odchudzania i życia
seksualnego. Niektórzy sprawdzają ciśnienie
krwi i poziom cukru u cukrzyków. Farmaceuci
udzielą porady na temat leków dostępnych za
opłatą w aptekach jak i tych dostępnych tylko na
receptę. By odnaleźć najbliższą aptekę zadzwoń
do NHS Direct, tel. 0845 4647 lub sprawdź na
stronie NHS http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.
aspx wybierając opcje ‘other services’ a potem
‘pharmacies’. Niektóre apteki otwarte są wieczorem

Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
(EHIC) jest dowodem zgody ubezpieczyciela na
pokrycie kosztów leczenia niezbędnego z przyczyn
medycznych w trakcie pobytu za granicą. Leczenie
odbywa się według przepisów danego kraju, w
którym ma miejsce, a poniesione koszty zwracane
są na podstawie lokalnej tabeli opłat.
EHIC pokrywa wyłącznie koszty niezbęd–
nych świadczeń zdrowotnych, ale nie daje
żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest
odbycie leczenia za granicą. Na podstawie
karty nie można skorzystać z zaplanowanych
zabiegów w innym państwie. Karta uprawnia
do zwrotu kosztów leczenia odbytego jedynie
w placówkach zdrowotnych objętych systemem
ubezpieczeniowym obowiązującym prawnie w
danym państwie. Wydanie karty jest bezpłatne
a każda osoba objęta jest oficjalnym systemem
ubezpieczeń społecznych na terenie jednego z
krajów UE ma prawo się nią posługiwać. W Wielkiej
Brytanii wniosek o wydanie karty można

34

złożyć przez Internet na stronie www.ehic.org.uk
lub dzwoniąc pod numer 0845 606 2030 i podając
swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz National
Insurance Number. Osoby, które zamierzają
przebywać w Anglii krótkoterminowo muszą
posiadać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego. W przeciwnym razie nie będą
mogły ubiegać się o zwrot kosztów ewentualnego
leczenia.

Pomoc w kosztach leczenia
Osoby o niskich dochodach mogą starać się o
dofinansowanie wykupu leków, kosztów leczenia
dentystycznego, badania wzroku oraz zakupu
okularów oraz soczewek kontaktowych, a także
kosztów dojazdu do szpitala na zabiegi lekarskie
na podstawie zaświadczenia HC2 w ramach
programu pomocy dla osób o niskich dochodach
(NHS Low Income Scheme). Aby ubiegać się o to
zaświadczenie, należy wypełnić formularz HC1,
który jest dostępny w każdym szpitalu oraz w
biurach Jobcentre Plus. Można go również zamówić
na stronie: www.nhsbsa.nhs.uk/HealthCosts

Optyk
Aby znaleźć lekarza okulistę lub optyka w twoim
rejonie zadzwoń do NHS
Direct, tel.0845 4647 albo odwiedź stronę http://
www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
Usługi mogą być częściowo odpłatne.

Rzucanie nałogów
Palenie
Mamy dobrą wiadomość, dla osób chcących
pozbyć się tego nałogu. Bezpłatna i nieformalna
porada dostępna jest pod telefonem 0800 043
4304. Doradca mówiący po polsku będzie dostępny
już wkrótce.
Bardziej lokalna organizacja pomagająca w
rzucaniu nałogu to Stop-smoking: Resolution NHS
Stop Smoking Service (Leics County & Rutland)
tel. 08450452828 lub 01509410242, email:mark.
braham@lcrpct.nhs.uk Pierwszy kontakt będzie w
języku angielskim, następnie zostanie zapewnione
tłumaczenie.
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Alkohol
Jeśli mają Państwo problemy związane z
nadużywaniem zarówno alkoholu, jak i narkotyków
lub problemy takie ma osoba znajoma lub członek
rodziny prosimy o kontakt z Addaction, tam
uzyskają Państwo anonimowo pomoc i porady. Ich
strona internetowa zawiera mnóstwo informacji. W
razie problemów z alkoholem można też uzyskać
pomoc z Drinksense na stronie
www.drinksense.org.

Pomoc dla osób uzależnionych od
narkotyków
Krajowa Infolinia ds. Narkotyków (FRANK) służy
bezpłatnymi informacjami oraz poradami dla
narkomanów, ich rodzin oraz znajomych. Główny
numer infolinii to 0800 776 600, zaś osoby mające
problemy ze słuchem mogą skorzystać z telefonu
tekstowego FRANK pod numerem 0800 917 8765.
Rozmowy telefoniczne są bezpłatne z numerów
stacjonarnych, natomiast płatne z telefonów
komórkowych. FRANK rozpoznaje 120 różnych
języków, jeśli zatem potrzebny jest tłumacz, można
zaaranżować jego pomoc.
Lekarz pierwszego kontaktu służy radą na temat
zmniejszenia lub zaprzestania spożycia alkoholu,
nikotyny lub narkotyków.

Zdrowie seksualne
W celu uzyskania informacji na temat infekcji
przenoszonych drogą seksualną (sexually
transmitted infections - STIs) i dla przeprowadzenia
testów skontaktuj się z lokalną kliniką GUM (GenitoUrinary Medicine), Sexual Health Centre w szpitalu
Queens. Department of Genitourinary Medicine,
Delia Morris Centre, Queens Hospital, Burton-uponTrent, DE13 0RB.
Rejestracja wizyt: tel. 01283 593 212. Porady
telefoniczne: tel. 01283 511 511 wew. 2337.
Odwiedź też stronę
www.condomessentialwear.co.uk/get-help.

Usługi Opieki Społecznej dla Dorosłych
(Adult Social Care Sernice)
Osoby niepełnosprawne lub ludzie starsi, którzy
mogą być w potrzebie, mają możliwość uzyskania
pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym
praktycznego wsparcia oraz sprzętu (chodziki,
aparaty słuchowe itp.), a także pomocy w
pielęgnacji (wstawanie, mycie się itp). Można tam
także otrzymać niebieskie oznaki na parkingi dla
niepełnosprawnych, choć jeśli posiadają Państwo
taką oznakę z innego kraju europejskiego, można
korzystać w Wielkiej Brytanii. Oto kontakty: Adult
Social Care Service tel. 0116 305 7404
e-mail:adultsocialcare@leics.gov.uk
Zespół pomocy w nagłych wypadkach (po
godzinach) tel. 0116 255 1606
email: social-services@leics.gov.uk

Usługi dla osób chorych umysłowo
Około jedna na cztery osoby w Wielkiej Brytanii
doznaje w życiu jakiejś formy choroby umysłowej.
Rodzaje schorzeń umysłowych obejmują stres, lęki,
depresję, schizofrenię oraz demencję.
Trust NHS Partnerstwo Leicestershire (The
Leicestershire Partnership NHS Trust) świadczy
usługi w zakresie zdrowia umysłowego oraz
problemów z przyswajaniem wiedzy w Leicester,
Leicestershire oraz Rutland. Zespół usług ds.
zdrowia umysłowego dla dzieci i młodzieży - The
Child and Adolescent Mental Health Services
(CAMHS) - świadczy szereg usług dzieciom
i młodym ludziom doznającym problemów
emocjonalnych oraz z zachowaniem, lub cierpiącym
na schorzenia umysłowe. Z CAMHS w Leicester
można się kontaktować pod numerem 0116 225
2900.
Jeśli mają Państwo obawy związane ze zdrowiem
umysłowym, swoim własnym, osoby znajomej lub
krewnej, można się skontaktować z Trustem pod
numerem 0116 225 6000 lub odwiedzić swojego
lekarza.

że opiekunowie mogą większość swojego czasu
spędzać na zajmowaniu się potrzebami innych,
ich własne potrzeby mogą często być ignorowane.
Mogą Państwo jako opiekun uzyskać wsparcie.
Prosimy o kontakt z Adult Social Care Service w
Radzie Hrabstwa lub Miasta po więcej szczegółów.
Mnóstwo informacji można znaleźć w internecie,
jak również szereg organizacji wolontaryjnych,
które oferują porady i wsparcie opiekunom. Są
to np. Carers Forum in Marlene Reid Community
Action. Kontakt: Sarah tel. 01530 510 515, e-mail:
Sarahhe@nwlcvs.org.uk. Więcej informacji na
stronie: http://www.nwlcvs.org.uk/45700.html. Biuro
Opieki Społecznej naszego regionu: Coalville (High
Street) 01530 275200 Informacje na temt opieki
społecznej znajdą Państwo na: http://www.leics.gov.
uk/index/social_services Istnieje również, strona
internetowa Rady Hrabstwa Leicestershire zwana
‘Leicestershire Care On Line’ będąca przydatnym
źródłem informacji na szereg tematów związanych
z opieką społeczną tel. 01163057538
email: leicestershirecareonline@leics.gov.uk,
www.leicscareonline.org.uk

Pomoc dla opiekunów
Jeśli opiekują się Państwo osobą krewną,
znajomą lub sąsiadem ze względu na jej wiek,
chorobę lub kalectwo, pełnią rolę opiekuna. Jako
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13. Śmierć i Żałoba (Bereavement)
Organizacje charytatywne dla osób
starszych
Age Concern
Na poziomie lokalnym Age Concern świadczy
osobom starszym szereg usług. Konkretne,
świadczone usługi różnią się zależnie od okolicy,
jednak będą one prawdopodobnie obejmować
opiekę dzienną, praktyczną pomoc, jak usługi
człowieka ‘złotej rączki’, a także usługi informacyjne
i poradnicze zapewniające pomoc w dostępie do
zasiłków z opieki społecznej.
Age Concern angażuje się też w świadczenie usług,
które umożliwiają osobom starszym pozostanie
aktywnymi oraz promują dobre samopoczucie
fizyczne i psychiczne. Krajowa strona internetowa
znajduje się pod adresem: www.ageconcern.org.uk.
Age Concern Leicester 0116 222 0555
email: admin@ageconcernleicester.org
www.ageconcernleicester.org

Help the Aged
Usługi Help the Aged są zasadniczo podobne do
świadczonych przez Age Concern. Organizacja ta
ma zasięg międzynarodowy oraz ogólnokrajowy i
aktywnie pracuje na rzecz pomocy pokrzywdzonym
osobom starszym, a także prowadzi kampanie w
sprawach ich dotykających. Ich strona
www.helptheaged.org.uk zawiera mnóstwo
informacji; można też przekazywać datki lub
zakupić towary online. Help the Aged (Anglia) 0207
278 1114
email: info@helptheaged.org.uk, www.helptheaged.
org.uk
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Jeśli są Państwo przy kimś w momencie jego
śmierci, zaś nie ma lekarza, należy zadzwonić po
swojego doktora lub pod numer 999 i poprosić o
karetkę. Lekarz będzie mógł wystawić świadectwo
zgonu, które będzie Państwu potrzebne później.
Organizacja Numer

Spisywanie testamentu
Spisanie testamentu to dobry pomysł, jako że mają
Państwo wtedy kontrolę nad tym, co się stanie z
domem i mieniem po Państwa śmierci. Testament
spisać można samodzielnie, choć zalecane jest
skorzystanie z usług notariusza, by zapewnić, że
postąpią Państwo zgodnie z szeregiem różnych
procedur prawnych oraz formalności, oraz że
Państwa testament będzie ważny. Notariusze mogą
udzielić porad we wszelkich kwestiach dotyczących
testamentu. Ich usługi mogą być kosztowne; zależy
to jednak od Państwa sytuacji osobistej oraz od
tego, do kogo się Państwo zwrócą. Szczegóły
lokalnych notariuszy znaleźć można w Yellow
Pages (książce telefonicznej lokalnych firm) lub w
Internecie (np. www.solicitors, co.uk/leicestershiresolicitors.html). Organizacje wolontariackie jak
Biura Porad Obywatelskich oraz Age Concern
mogą także pomóc przy spisywaniu testamentu.

Rejestracja zgonu
Zwykle jest pięć dni na zarejestrowanie czyjegoś
zgonu, choć okres ten może być różny w
przypadku porodu martwego płodu oraz jeśli
sprawa zgonu została skierowana do koronera.
Po zarejestrowaniu zgonu otrzymają Państwo
świadectwo zgonu. Informacje o usługach
rejestracji (zarówno małżeństw, jak i zgonów)
znaleźć można na stronie internetowej Rady
Hrabstwa Leicestershire: www.leics.gov.
uk/reg_services/registration_services
Dalsze, szczegółowe informacje o tych oraz
wszelkich innych kwestiach dotyczących
żałoby znajdą Państwo na przydatnej stronie
internetowej pod nazwą Facing Bereavement (Jak
poradzić sobie z żałobą): www. facingbereavement.
co.uk.
Dalsze informacje o tym, co zrobić po
czyjejś śmierci, w tym dotyczące zgonu za
granicą, znaleźć można na: www.direct.gov.
uk/en/Governmentcitizensandrights/Death/
WhatToDoAfterADeath/index.htm.

Organizacja pogrzebu
Pogrzeb może przybrać formę pochówku lub
kremacji. Pomoc przedsiębiorcy pogrzebowego
może się okazać bezcenna, jeśli chodzi o stawienie
czoła wszystkim praktycznym działaniom w
momencie, gdy usiłują Państwo pogodzić się z
czyjąś śmiercią. Można zgodnie z życzeniem
nadać usługom pogrzebowym osobisty charakter;
osoba zmarła mogła przed śmiercią dać wyraz
swoim własnym życzeniom. Pochówki muszą mieć
miejsce w wyznaczonych do tego celu miejscach.
Przedsiębiorca pogrzebowy pomoże Państwu w
tej kwestii. Informacje o przedsiębiorcach oraz ich
usługach można znaleźć także w Internecie.
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15. Kierowcy (Drivers)

14. Telekomunikacja (Telecomunication)
Telefony komórkowe
Posiadanie telefonu komórkowego z angielskim
numerem jest podstawą poszukiwania pracy w
Wielkiej Brytanii. Do wyboru są telefony wraz
z kartą SIM (system na kartę) lub sam pakiet
startowy, którego można używać z własnym
telefonem. Można również zdecydować się
na miesięczny abonament. W tym przypadku
konieczne będzie potwierdzenie adresu, wyciąg
z konta lub ważna karta kredytowa gwarantująca
wypłacalność posiadacza. Przy zawieraniu umowy
należy zawsze dokładnie zapoznać się z jej treścią,
gdyż jej zerwanie przed upływem określonego
terminu może wiązać się z bardzo wysokimi
opłatami. Koszt zakupu zestawu startowego
to około £5. Przed dokonaniem wyboru warto
porównać opłaty za SMS-y, rozmowy lokalne i
do innych sieci komórkowych oraz do Polski, a
także sprawdzić ile będzie kosztował roaming. W
Wielkiej Brytanii dostępne są usługi następujących
operatorów telefonii komórkowej: Orange,
Vodafone, O2, 3, T-Mobile, Virgin-Mobile, Take5, BT
i Fresh Mobile.

można skorzystać z usługi Poland Direct TP. Aby
zadzwonić z Wielkiej Brytanii na koszt odbiorcy w
Polsce należy wybrać numer 00 800 0480 0480
(zarówno z telefonu BT jak i Cable&Wireless),
poczekać na zgłoszenie się operatora z centrali
telefonicznej w Polsce, podać swoje nazwisko oraz
nazwisko i numer telefonu osoby, z którą chce się
rozmawiać. Połączenie zostanie zrealizowane po
uzyskaniu od rozmówcy zgody na zapłacenie za
rozmowę.

Internet
W Wielkiej Brytanii bardzo szybko i bez
zbędnych problemów można podłączyć w domu
szerokopasmowy dostęp do Internetu tzw.
broadband. Opłaty miesięczne rozpoczynają się od
około £10, w zależności od proponowanej wielkości
transferu. Z Internetu skorzystać można również w
kawiarenkach internetowych oraz bibliotekach.

Rower musi posiadać sprawne hamulce oraz
przednie i tylne światła do jazdy po zmierzchu.
Rowerem nie można poruszać się po autostradach
oraz ścieżkach, które nie są oznaczone, jako
rowerowe. Jazda na rowerze pod wpływem
narkotyków lub alkoholu jest niezgodna z prawem.
Zabronione jest także przewożenie pasażera na
rowerze przeznaczonym dla jednej osoby.

Decydując się na telefon stacjonarny należy
sprawdzić, który z operatorów (BT bądź NTL)
jest dostępny w danej okolicy, a następnie
skontaktować się z biurem obsługi klienta: BT 0800
800 150, NTL 0845 045 0019

Operatorzy zarówno telefonii komórkowych jak i
telefonii stacjonarnej w ostatnim czasie znacznie
obniżyli ceny połączeń do Polski i w zależności
od rodzaju abonamentu, jedna minuta rozmowy z
Polską może kosztować jedynie 5p. Istnieje również
możliwość tanich rozmów z Polską za pomocą
specjalnych międzynarodowych kart telefonicznych.
Posiadacz telefonu nic nie płaci, gdyż dzwoni
się pod bezpłatny numer 0800, a koszt rozmowy
odejmowany jest z limitu karty. Karty te można
zazwyczaj kupić w newsagents.
Osoby mające dostęp do Internetu mogą
skorzystać z programu Skype. W nagłym wypadku
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Prowadzenie samochodu w W.Brytanii rożni się
od tego, do czego przywykliśmy na kontynencie.
Dwie oczywiste różnice to jazda lewą stroną jezdni
i ograniczenia prędkości podawane w MPH (milach
na godzinę), a nie w kilometrach na godzinę. Jeśli
pojazd z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi
zatrzymany jest przez policję, to na właścicielu
pojazdu spoczywa obowiązek wykazania, że
jest on/a uprawniony do użytkowania pojazdu na
drogach brytyjskich. Obowiązkiem kierowcy jest
udowodnić, jak długo pojazd przebywa na terenie
W.Brytanii. Kierowca musi posiadać prawo jazdy
ważne na terenie Wielkiej Brytanii, ubezpieczenie
dla kierowcy danego pojazdu, certyfikat MOT dla
samochodów starszych niż 3 lata (odpowiednik
polskiego badania technicznego) oraz Tax Disc
(okrągła naklejka zaświadczająca o opłaceniu
podatku za samochód umieszczona na przedniej
szybie).

Jazda na rowerze

Telefon stacjonarny

Tanie rozmowy z Polską

Kierowanie samochodem

Abonament TV
Konieczne jest wykupienie licencji TV, by móc
używać odbiorników TV, odbiorników telewizji
cyfrowej, sprzętu do nagrywania video lub DVD,
komputerów lub telefonów komórkowych do
oglądania lub nagrywania retransmitowanych
programów telewizyjnych. Dotyczy to też transmisji
z zagranicy. Roczna licencja na odbiornik kolorowy
kosztuje £142.50 (w lutym 2010), a licencja na
odbiornik czarno-bialy, £48.00. Opłaty mogą być
wnoszone miesięcznie, inkasem bankowym.
Najłatwiej i najszybciej można uzyskać i opłacić
licencję przez internet, na stronie www.tvlicensing.
co.uk lub telefonicznie tel. 0870 241 6468

Prawo jazdy
Wielka Brytania honoruje prawa jazdy wydane
przez inne państwa członkowskie UE, co oznacza,
że obywatele Polscy mieszkający na terenie WB
nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy. Mogą
oni posługiwać się polskim dokumentem do 70tego roku życia (45-go w przypadku kierowców
samochodów ciężarowych oraz autobusów), kiedy
to zgodnie z prawem brytyjskim muszą prawo jazdy
odnowić. Posiadacze polskiego prawa jazdy są
uprawnieni do prowadzenia pojazdów wszystkich
kategorii nim objętych do czasu utraty przez
dokument ważności lub do momentu, kiedy osiągną
wiek zobowiązujący do odnowienia dokumentu.

Osoby, które nie posiadają ważnego prawa jazdy,
muszą złożyć wniosek (dostępny m.in. na poczcie)
o prawo jazdy tymczasowe (Provisional Driving
Licence), a następnie po odbyciu kursu zapisać
się na egzamin z teorii i praktyki, by otrzymać
prawo jazdy pełne. Wszyscy kierowcy muszą
spełniać minimalne brytyjskie wymagania wiekowe:
samochód osobowy i motocykl – 17 lat, pojazdy
średnich rozmiarów – 18 lat, duże ciężarówki i
autobusy – 21 lat.
Jeśli chcesz wymienić polskie prawo jazdy
na angielskie wystarczy udać się do urzędu
pocztowego (Post Office) i poprosić o druk D1
oraz zestaw aplikacyjny D750 (karta ze zdjęciem),
wypełniony druk należy odesłać do DVLA adres:
DVLA – Swansea, SA99 1BU. Więcej informacji
na temat prawa jazdy w Wielkiej Brytanii można
uzyskać na stronie DVLA www.dvla.gov.uk lub
dzwoniąc pod numer 0870 240 0009 (od 8:
00 do 20: 30 Pon.- Pt., od 8: 30 do 17: 30 w
soboty). Posiadacze prawa jazdy z uprawnieniami
zawodowymi (np. kierowcy autobusów) są
zobowiązani do zarejestrowania się w DVLA i
otrzymania tzw. „części papierowej” brytyjskiego
prawa jazdy. Szczegóły na stronie internetowej
DVLA.

Rejestracja pojazdu
Polskie samochody poruszające się po drogach
Zjednoczonego Królestwa są zwolnione z
obowiązku rejestracji pod warunkiem, że łączny
okres pobytu w Wielkiej Brytanii nie przekracza 6
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Wyjątek
ten (zarządzenie 83/182 zagwarantowane przez
Wspólnotę Europejską) pozwala pojazdom
należącym do obywateli Unii Europejskiej na
poruszanie się w zasięgu oraz pomiędzy krajami
członkowskimi Unii bez potrzeby rejestracji oraz
płacenia cła. Oznacza to, że osoba kwalifikująca się
jako wizytor musi mieć stałe miejsce zamieszkania
poza Zjednoczonym Królestwem i przebywać tam z
powodów osobistych lub zawodowych przynajmniej
przez okres 185 dni w roku. Pojazd, który porusza
się na terenie w Wielkiej Brytanii podlega wówczas
wymogom rejestracyjnym w Polsce. Kierowca, który
osiedla się w Wielkiej Brytanii musi zarejestrować
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samochód w ciągu 6 miesięcy. W tym celu należy
udokumentować od kiedy samochód znajduje
się na terenie Zjednoczonego Królestwa. Policja
może przejąć i zniszczyć niezarejestrowany
pojazd. Rejestracji samochodu można dokonać
w najbliższym oddziale DVLA: www.dvla.gov.uk
Więcej informacji o rejestracji pojazdów można
otrzymać pod numerem telefonu 0870 240 0010.

Ubezpieczenie
Samochody zarejestrowane na terenie
Zjednoczonego Królestwa (niezależnie czy się
poruszają, czy są zaparkowane na ulicy) muszą
być ubezpieczone przez firmę zaaprobowaną w
tym kraju. Jazda nieubezpieczonym samochodem
grozi karą w wysokości minimum £200, 6 punktami
karnymi, a policja może przejąć i zniszczyć
samochód. W Wielkiej Brytanii dostępne są trzy
rodzaje ubezpieczeń: Third Party Insurance
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
(OC), które pokrywa koszty roszczeń przeciwko
kierowcy. Tak jak w Polsce posiadanie tego
ubezpieczenia jest obowiązkowe. Third Party Fire
& Theft - ubezpieczenie AC od pożaru i kradzieży.
Fully Comprehensive Insurance - pełen zakres
ubezpieczenia AC. Informacje udzielane przy
wypełnianiu podania o ubezpieczenie muszą być
zgodne z prawdą, inaczej ubezpieczenie nie będzie
ważne. Podawanie fałszywych informacji jest
karalne.

Certyfikat sprawności technicznej
pojazdu – MOT
Pojazdy, które są zarejestrowane na terenie
Zjednoczonego Królestwa, a mają więcej niż trzy
lata, muszą co roku być poddawane przeglądowi
technicznemu (MOT – Minister of Transport
Certificate). Przegląd ważny jest przez okres
12 miesięcy. Testy MOT wykonywane są przez
lokalnych mechaników samochodowych. Dane
kontaktowe warsztatów diagnostycznych znaleźć
można w książce telefonicznej oraz w Yellow
Pages. Osoba poproszona przez policjanta o
certyfikat sprawności technicznej pojazdu musi
go okazać. Jeżeli nie jest to możliwe natychmiast,
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certyfikat ten musi być dostarczony na posterunek
policji w ciągu siedmiu dni. Nie dostosowanie się do
tego wymogu jest karalne.

Podatek drogowy – Road Tax
Każdy pojazd, który jest używany lub zaparkowany
na drogach publicznych musi posiadać
(umieszczony w widocznym miejscu) tzw. Tax
Disc, okrągły dokument potwierdzający zapłatę
podatku drogowego. Aby zakupić, Tax Disc
trzeba posiadać ważne MOT. Pojazd musi być
również ubezpieczony. Podatek drogowy opłaca
się na poczcie na okres 6 lub 2 miesięcy. Kolejne
formularze na przedłużenie podatku wysyłane są
do właściciela pojazdu automatycznie. Osoby,
które nie zapłacą podatku i nie złożą oświadczenia,
że pojazd nie jest używany mogą zostać surowo
ukarane. Jeżeli pojazd nie będzie miał Tax Dics
na przedniej szybie, może zostać przez policję
usunięty z drogi. Używanie Tax Disc, który należy
do kogoś innego jest nielegalne.

Wypadek drogowy
Kierowcy uczestniczący w wypadku mają
obowiązek zatrzymać się i podać swoje nazwiska,
adresy oraz nazwy ubezpieczycieli pozostałym
zainteresowanym kierowcom, a także działającym
w ich imieniu osobom. Jeżeli ktoś został ranny,
trzeba wezwać policję.

Pomoc drogowa
Całodobową pomoc drogową zapewniają
Automobile Association (AA), Royal Automobile
Club (RAC) i National Breakdown (NB). Na
autostradach serwis AA i RAC można wezwać
z telefonu na poboczu, z innych miejsc dzwonić
można bezpłatnie pod numery telefonów: 0800/887
766 (AA) 0800/828 282 (RAC), 0800/400 600 (NB).

Alkohol
Dopuszczalna zawartość alkoholu u kierowcy w UK
wynosi 0,35 promila w wydychanym powietrzu lub
0,8 promila we krwi, lub 1,07 promila w moczu.
Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
grozi: odebraniem prawa jazdy na minimum 12

miesięcy, karą więzienia w wysokości do 6
miesięcy, grzywną w wysokości do £5,000.

Pasy bezpieczeństwa
Wszystkie osoby podróżujące samochodem
muszą mieć zapięte pasy. Dzieci do 12-ego roku
życia lub mające mniej niż 135 cm wzrostu muszą
podróżować w fotelikach lub używać specjalnej
poduszki.

Telefony komórkowe
Podczas prowadzenia samochodu zabronione
jest korzystanie z trzymanego w ręku telefonu
komórkowego. Grozi za to kara w wysokości £60
oraz 3 punkty karne.

Przekroczenie prędkości
Na terenie Wielkiej Brytanii zainstalowanych jest bardzo dużo kamer policyjnych, które ułatwiają
kontrolowanie przestrzegania ograniczeń prędkości oraz świateł drogowych. Jeżeli kierowca otrzyma 12
lub więcej punktów karnych podczas jazdy na terenie Wielkiej Brytanii, sąd może pozbawić go prawa
jazdy na okres minimum 6 miesięcy. Ograniczenia prędkości wynoszą:

Samochody osobowe
Samochody holujące, naczepy
kempingowe, samochody z
przyczepkami

Obszary
zabudowane
30 m/h
(48 km/h)
30 m/h
(48 km/h)

Jednopasmowa
droga
60 m/h
(96 km/h)
50 m/h
(81 km/h)

Dwupasmowa
droga
70 m/h
(112 km/h)
60 m/h
(96 km/h)

Autostrada
70 m/h
(112 km/h)
60 m/h
(96 km/h)

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółowymi
przepisami ruchu drogowego w UK. Zawarte
one są w broszurze The Highway Code i na
stronie internetowej: http://www.direct.gov.uk/en/
TravelAndTransport/Highwaycode/index.htm
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16. Podróżowanie (Transport)
(Łotwa),Budapeszt (Węgry) i Bratysława (Słowacja).
Stosunkowo niedaleko znajdują się też inne
duże krajowe i międzynarodowe lotniska, jak np.
Birmingham, Londyn Luton i Londyn Stansted.

Transport
Transport publiczny w Leicestershire obejmuje
autobusy, pociągi i samoloty. Informacje o
transporcie publicznym w Leicester uzyskają
Państwo pod numerem 0116 221 1435. Rada
Hrabstwa Leicester zarządza 2, 575 milami (4,145
km) dróg, zapewnia transport publiczny i promuje
bezpieczne, oraz ekologiczne podróżowanie. Usługi
na terenie hrabstwa Leicestershire podane
są na: www.leicestershire.gov.uk/new_
servicepagestheme.htm?initial=&pid=272&
theme=T6

Kolej
Kolej to szybki, ale droższy od autobusów sposób
podróżowania. Bilety można kupić na stacjach,
w większych biurach podróży, przez Internet,a u
niektórych przewoźników także w pociągu.
Więcej informacji: www.britishrail.com, www.
nationalrail.co.uk,
www.silverlink-trains.com,www.nationalexpress.
com, www.eastmidlandstrains.co.uk/emtrains/
default.htm
Stacja kolejowa w Leicester znajduje się przy
głównej linii z Londynu do Nottingham, Sheffield,
Leeds oraz innych miejscowości (East Midlands
Trains). Cross Country Trains łączą także
Leicester z Birmingham oraz West Midlands, jak
i z miejscowościami na wschodzie. Duża stacja
kolejowa znajduje się w Loughborough. Informacje
o pociągach można uzyskać z National Rail
Enquiries (Krajowej Informacji Kolejowej). Mogą
mieć Państwo prawo posiadania karty kolejowej
(Railcard), która uprawnia do biletów zniżkowych.

Autobusy
Trasy autobusowe pokrywają większość
Leicestershire i zarządzane są przez szereg
różnych firm. Na głównych trasach między
Leicester oraz dużymi miastami autobusy zwykle
kursują często, jednak do niektórych z dalej
położonych wsi autobusy dojeżdżają tylko kilka
razy dziennie, lub nawet tylko jeden w każdą
stronę. Informacje autobusowe uzyskać można
z Traveline www.traveline.org.uk. Na większości
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Taksówki

dworców autobusowych, w bibliotekach oraz
centrach informacji turystycznej dostępne są
bezpłatne rozkłady jazdy. Pewne informacje można
też uzyskać na przystankach autobusowych. By
złapać autobus, należy udać się na odpowiedni
przystanek i podnieść rękę, by zasygnalizować
kierowcy, by się zatrzymał. Bilety kupić można u
kierowcy, jednak warto mieć odliczone pieniądze.
Informacje o lokalnych połączeniach autobusowych
w Leicestershire można znaleźć w Internecie na:
http://www.leics.gov.uk/index/highways/public_
transport.htm
Z dworców autobusowych w regionie kursują
autokary do miast i na lotniska w całej Wielkiej
Brytanii. Informacje o autokarach znaleźć można
na stronie: www.nationalexpress.com. Szczegółowe
rozkłady jazdy na terenie północno-zachodniego
Leicestershire znajdują się na stronach Rady
Hrabstwa: http://www.leics.gov.uk/index/highways/
public_transport/bus_services-2/bus_services.htm
Arriva Customer Helpline, tel. 0345 056005 Linia
informacyjna komunikacji autobusowej Arriva

Samoloty
Lotnisko East Midlands znajduje się niedaleko
Castle Donington w północno-zachodnim
Leicestershire. Można stamtąd polecieć do innych
miast w Wielkiej Brytanii, jak również wielu w
Europie i dalej. Europejskie miejscowości docelowe
to m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk,
Łódźi Wrocław (Polska), Praga (Czechy), Plovdiv,
Bourgas i Varna (Bułgaria), Ryga

Taksówki są z reguły droższe od pociągów
i autobusów, chyba, że kilka osób dzieli się
kosztem przejazdu. Taksówki nie mogą jeździć
w poszukiwaniu klienta; muszą one posiadać
licencję, czego dowodem jest niewielka plakietka
licencyjna z tyłu pojazdu. Stawki ustalane są przez
lokalne władze; taksówki podlegają inspekcji w
celu zapewnienia, że są bezpieczne. Informacje o
firmach taksówkarskich można znaleźć w książce
telefonicznej lub na afiszach reklamowych. Taxi w
Coalville: 01530 812123 (Gems) lub tel. 01530 815
151 lub 833800 (Yellow Cabs).

Transport dla osób starszych i
potrzebujących
Rada Wolontariatu w Północno-zachodnim
Leicestershire to organizacja charytatywna
zapewniająca wsparcie w wielu dziedzinach życia,
między innymi zapewnia usługi transportowe w
rejonach trudno dostępnych lub takich, w których
nie ma transportu publicznego.

Zadzwoń i Jedź
Minibusy transportują lokalną społeczność
z Measham, Moira, Ashby, Ibstock, Whitwick,
Donisthorpe, Appleby Magna, Thringstone,
Ravenstone, Markfield and Coalville do centrów
handlowych w okolicy. Jest to usługa dostępna w
ciągu całego tygodnia, od ‘drzwi do drzwi’, dostępna
dla osób niepełnosrawnych. Bilety w cenie takiej jak
w autobusach (około £ 4). Kontakt: Katrina Woods
on 01530 512457, email: kwoods@nwlcvs.org.uk

Wynajem Minibusów
Organizacje wolontariackie i organizacje społeczne
mogą wynająć pojazdy na jednodniowe spotkania
i wyjazdy. Kontakt: Katrina Woods tel. 01530
512457, email: kwoods@nwlcvs.org.uk

Pomoc społeczna w zakresie transportu

Jazda na rowerze
Wiele osób jeździ na rowerze dla przyjemności,
by pojechać do pracy lub na zakupy. Na
niektórych drogach znajdują się specjalne ścieżki
rowerowe pozwalające zachować rowerzystom
bezpieczeństwo przed samochodami. Lokalizację
ścieżek można znaleźć na stronie www.sustrans.
org.uk oraz na http://www.leics.gov.uk/index/
highways/greentravel/cycling.htm

Kierowcy-wolontariusze, używają swoich pojazdów
w celu dowiezienia osób potrzebujących do lekarza,
dentysty, optyka, szpitala, lub odbioru recepty,
zapłacenia rachunków jak i odwiedzenia chorych
krewnych. Kontakt tel. 01530 512456, email:
c.leister@mrc.uk.net.

44

17. Wybory (Elections)
Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Polacy uzyskali prawo do głosowania w
wyborach lokalnych za granicą w okręgu miejsca
zamieszkania. Lista wyborcza to spis osób
uprawnionych do głosowania. Wyborcy nie są
rejestrowani automatycznie nawet jeśli opłacają
Council Tax. Rejestracji można dokonać w
dowolnym terminie, chociaż najczęściej urzędy
dzielnicowe wysyłają formularze pocztą.
Prawo nakłada na adresata obowiązek wypełnienia
formularza, w przeciwnym razie może on zostać
obciążony karą nawet do tysiąca funtów. Nie ignoruj
listów zaadresowanych:The Present Occupier
(obecny mieszkaniec)!
Wypełniając formularz, należy pamiętać, że
niezbędne są nazwiska wszystkich osób,
mieszkających pod tym adresem które:

mają 16 lat lub więcej

są obywatelami brytyjskimi, irlandzkimi lub
obywatelami Wspólnoty Narodów
(Commonwealth of Nations), lub
są obywatelami państw członkowskich Unii

Europejskiej
Jeżeli nikt nie jest uprawniony do głosowania,
fakt ten powinien zostać odnotowany w sekcji 3
formularza rejestracyjnego. Wszystkie informacje
zostaną wykorzystane do sporządzenia rejestru
wyborców. Można również ściągnąć pusty formularz
rejestracyjny (np. ze strony www.polacyglosuja.
org.uk) i następnie wysłać go do lokalnego biura
rejestracji wyborców: Register of Electors and
Elections, Council Offices, Coalville, Leicestershire,
LE67 3FJ.
Lista wyborcza dostępna jest w dwóch wersjach:
pełnej i skróconej. W wersji pełnej znajdują się dane
wszystkich wyborców. Wersja skrócona zawiera
dane tych wyborców, którzy wyrazili na to zgodę.
Lista wyborcza w wersji pełnej jest używana w
celu przeprowadzenia wyborów, zapobiegania
i wykrywania przestępstw oraz w przypadku
weryfikacji kredytowej osób ubiegających się o
kredyt mieszkaniowy.
Wersja skrócona listy dostępna jest dla ogólnych
celów sprzedaży i może być wykorzystana do
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18. Polskie Organizacje i Instytucje
działalności handlowej, m.in. do marketingu.
Ostateczny termin rejestracji do głosowania może
upływać na dwa miesiące przed wyborami. W
Anglii i Walii biura rejestracji wyborców znajdują się
przy radach lokalnych. Adresy i numery telefonów
urzędów w Anglii, Szkocji i Walii na
www.aboutmyvote.co.uk.
Udział w wyborach lokalnych jest bardzo istotny
z punktu widzenia interesów poszczególnych
mniejszości narodowych. Głosującna kandydatów
polskiego pochodzenia lub tych, którzy
uwzględniają potrzeby polskiej społeczności,
wpływasz na poprawę sytuacji wszystkich Polaków
zamieszkujących dany rejon.



Kościół katolicki w Loughborough LE11 3AB,
97 Ashby Road

Inne kościoły


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Londynie, Wydział Konsularny 73 New

Kościół Ewangeliczny w Ashby (istnieje
grupa polska)
Ashby Evangelical Church, Avenue Road
Ashby de la Zouche
Leicestershire, LE65 2FA
tel. 01530 271942 (Pastor) tel. 01530
515260 (grupa polska)
email: wlodaczyk@gmail.com
Kościół baptystów (baptyści w EastMidlands)
www.embaptists.co.uk
Kościół Anglikański Diecezja Leicester tel.
0116 248 7400 www.leicester.anglican.org
Katedra grekoprawosławna w Leicester tel.
0116 291 6518
Armia Zbawienia (East Midlands) tel. 0115
983 5000 http://www1.salvationarmy.org.uk

Cavendish Street, W1W6LS, tel. 0870 774 2700
email: polishembassy@polishembassy.org.uk
www.polishembassy.org.uk



Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Manchesterze,14th floor Rodwell



Tower,111 Picadilly, M1 2HY, tel. 0161 245 4130,
email: manchester@polishconsulate.co.uk



Ośrodki duszpasterskie

Polski OśrodekSpołeczno-Kulturalny












Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii
Ks. Tadeusz Kukla rektor PMK
2 Devonia Road
Islington
London N1 8JJ
tel: 020 7226 3439
fax: 020 7704 7668
e-mail:chancellor@polishcatholicmission.org.
uk
www.polishcatholicmission.org.uk
Kościół polski w Leicester Wakerley Road,
LE5 4WD, tel. 0116 221 7006
www.leicesterpolonia.co.uk
Kościół polski w Melton Mowbray
LE13 0AW, 119 Sandy Lane, tel. 01664
562101
Rzymskokatolicki Kościół (Diecezja
Nottingham) tel. 0115 953 9800,NG7
6JN,www.nottingham-diocese.org.uk
Kościół katolicki w Burton-on-Trent DE14
1NB, 78A Guild Street
Kościół katolicki w Derby, DE23 6WR, 9
Gordon Road



238-246 King Street
London W6 0RF
sekretariat: tel. 020 8742 6411
fax: 020 8746 3798

Dom Kultury w Leicester
11 University Road,LE1 7RA
Tel. 01162540473

Polska Macierz Szkolna
W Wielkiej Brytanii istnieje 68 polskich szkół
przedmiotów ojczystych, w których nauka obejmuje
język polski, historię i geografię Polski, religię oraz
czasami śpiew i tańce ludowe. Szkoły utrzymują się
głównie ze składek rodziców. Patronat nad polskimi
szkołami sobotnimi sprawuje Polska Macierz
Szkolna.
238-246 King Street
Hammersmith
London W6 0RF
tel. 020 8741 1993
fax: 020 8748 5522
e-mail: pms@polskamacierz.org
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Polskie szkoły sobotnie w okolicy






Derby, Ms M Pawlik, 38 Tewkwbury
Crescent, Chaddesden, Derby DE21 4EP
Leicester, Wanda Orzeł, Polish Parish
Centre, Wakerley Rd, Leicester LE5 4WD
Loughborough, Mrs M Tyler, 7 Turner
Avenue, Loughborough LE11 2DA
Melton Mowbray, Michał Konieczko, 1
Wicklaw Ave LE13 1DX
Nottingham, Angelika Trusz, 84 Ingram
Road, Bulwell,Nottingham NG6 9GQ

W Wielkiej Brytanii powstaje też coraz więcej
polskich jednostek przedszkolnych. Na stronie
www.childcarelink.gov.uk znajdziemy listę
childminders (osób prowadzących domowe
przedszkola), na której pojawia się coraz więcej
polsko-brzmiących nazwisk.

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za
Granicą
238-246 King Street
London W6 0RF

Instytut Kultury Polskiej

Centrala Bibliotek Ruchomych
e-mail: ccl@polishlibrary.co.uk

Leicestershire Polonia
http://www.leicesterpolonia.co.uk

Federacja Polaków w Wielkiej Brytanii
0208 741 1606
e-mail:office@zpwb.org.uk
www.zpwb.org.uk/eg/index.php

Polskie/wschodnioeuropejskie agencje
zatrudnienia

Leicester Polish Community – lokalna
organizacja, tel.0116 2217006, 07814741840
www.leicesterpolonia.co.uk

Ania’s Poland (agencja pośrednictwa dla

Polonia w Nottingham

polskich pracowników)
Tel. 0208 769 0509
Tel. 07932 741060
info@aniaspoland.com
www.aniaspoland.com

Polonia Wielka Brytania
Nottinghamshire NG11NG
Nottingham
12 Sax Road
e-mail:biuro@polonianottingham.com

Europeople

Prasa

Tel. 01827 373738
e-mail: europeople.co.uk

Polish Express i Panorama (polskie

Baltic Workers (polska agencja zatrudnienia)
01429 852136 info@balticrecruitment.co.uk
www.balticrecruitment.co.uk/
Free Labour www.freelabour.co.uk/

LSJ Recruitment (polska agencja zatrudnienia)

tygodniki) tel. 0208 964 4788
editorial@polishexpress.co.uk
www.polishexpress.co.uk

Polonijny Magazyn Kulturalny Opinia

Tel. 0048 91 814 52 52
Tel. 0048 504 060500
e-mail: recruitment@lsj.pl
www.pracuj.info

Nowy Czas

Stowarzyszenie Poland Street

WielkaBrytania.org (polska organizacja ds.

www.polandstreet.org.uk

zatrudnienia)
biuro@wielkabrytania.org
www.wielkabrytania.org/anglia_praca/index.php

Bartosz Burek tel. 07512732038,
e-mail: klub@kkspolonialeicester.pl,
www.kkspolonialeicester.pl
Forum społeczności polskiej zamieszkującej
Leicester I okolice
http://www.mojeleicester.com
http://leicester.uk24.pl
http://derby.uk24.pl
http://www.burtonpol.co.uk
http://www.inforama.co.uk

www.topaz.org.uk

Biblioteka Polska POSK
238-246 King Street
London W6 0RF
Tel. 020 8741 0474
fax: 020 8741 7724
e-mail: library@polishlibrary.co.uk
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Britaintown.com (Polska społeczność w Anglii)
Tel. 07716 739085 redakcja@britaintown.com
www.britaintown.com

Green Express
Tel. 07950674859, www.green-express.co.uk

Transfer Pieniędzy
www.trans-fast.eu
www.polang.com
www.przekazypieniezne.com
e-mail: polex@polex.ltd.ukwww.lccmt.com
www.opaltransfer.com

Restauracje
WISŁA RESTAURANT Polish & Slovakian 124
Granby Street Leicester LE1 1DL

Sklepy polskie
Polską żywność można zakupić w supermarketach
TESCO i ASDA

Coalville


SIX AND A HALF London Road, LE67 3EQ

www.opinia.co.uk

52/53 Poland Street
London W1F 7LX
tel: 020 3206 2004
fax: 020 7434 0139
www.polishculture.org.uk

Stowarzyszenie Polskich Absolwentów i
Zawodowców (TOPAZ)

Fast Van 07939128927

www.nowyczas.co.uk

Sportowe Stowarzyszenie Na Rzecz
Integracji Społecznej “POLONIA”:

Polskie portale internetowe
http://www.polishpages.co.uk/

Firmy Kurierskie
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19. Kontakty i Biura Pomocy (Advice Directory)
Derby



MAGDA Mini Market, 186 Normanton Road,
Derby, DE23 6UX
POLSKI MINI MARKET, 252 Normanton
Road,Derby, DE23 6WD

Numer alarmowy
Policja, straż pożarna i pogotowie: tel. 999
- połączenie jest nieodpłatne.



Numery Awaryjne


Leicester













POLSKIE CENTRUM ŻYWNOŚCI MALPOL 31-33 Narborough Road Leicester
LE3 0LE
PEWEX 52 Walton Street Leicester LE3 0DX
U PAWEŁKA 257 Hickney Road Leicester
LE3 OTH
KUBUS 86-88 Narborough Road Leicester
LE3 0BS
CENTRAL INTERNATIONAL
SUPERMARKET 76-80 Humberstone Gate
Leicester LE1 3P
EURO MINI MARKET 371 Tudor Road
Leicester LE3 5JJ
EUROPA – ALKOHOL & GROCERY 46
Evington Road Leicester LE21HG
EURO FOOD 242 Narborough Road
Leicester LE3 2AP
DONNA’S FOOD AND WINE 28 Bosworth
Street Leicester LE3 5RA
TJ SUPER STORE 36 Belgrave Gate
Leicester LE1 3GP




Policja- tel. 0116 222 2222 (non-emergency)
999 (emergency)
Straż pożarna – tel.0116 287 2241 (nie nagłe
wypadki) 999 (nagłe wypadki)
Pogotowie ratunkowe w East Midlands
– tel.0115 929 6151 (non-emergency) 999
(emergency)

Agencja d/s Środowiska - tel. 0800 807060
Agencja d/s Dróg - tel. 08457 50 40 30
Gazownia - British Gas - Transco 24h
tel. 0800 111 999

Elektrownia - Electricity - tel. 0800 056 8090
Wodociągi - Severn Trent Water tel. 0800 783
4444

Porady ogólne
Rada północno-zachodniego Leicestershire
Poniżej podajemy link do strony Rady Regionu
północno-zachodniego Leicestershire: http://
services.nwleics.gov.uk/atoz gdzie znajduje się
alfabetyczny spis usług jakich można uzyskać w
Radzie. Więcej informacji w Centrum Obsługi lienta
centrala Ratusza, tel. 01530 454545,
email: customer.services@nwleicestershire.gov.uk

Citizens Advice Bureau (Biura Porad
Obywatelskich)
North West Leicestershire Citizens Advice
Bureau,87 Belvoir Road, Coalville, Leicestershire,
LE67 3PH, http://myweb.tiscali.co.uk/nwlcab
Biuro Porad Obywatelskich (CAB) to niezależna,
lokalna, organizacja charytatywna, która zapewnia
dyskretną, obiektywną, niezależną informację i
porady praktycznie na każdy temat:
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może wysłuchać Cię ze zrozumieniem
udzielić specjalistycznej porady w sytuacji
zadłużenia
udzielić porady w cztery oczy, telefonicznie
lub listownie
odwiedzić Cię w miejscu zamieszkania, gdy
przysługuje ci pomoc prawna, gdy masz
problem z zadłużeniem lub odwołaniem w
sprawie przyznania zasiłków
tam gdzie to konieczne: wypełnić formularze,
wyliczyć należne zasiłki, napisać pismo,
przeprowadzić rozmowy telefoniczne,
negocjować z innymi instytucjami i złożyć
odwołania od decyzji urzędów.

Doradcy nie mówią klientom co robić, ale wyjaśnią
dostępne opcje i doradzą na temat możliwych
skutków podjętych działań. Klienci są zachęcani
do podejmowania własnych decyzji i do działania
we własnym imieniu. CAB umożliwia klientom
rozwiązywanie ich problemów poprzez skupienie
się na ich indywidualnych potrzebach. Każda
osoba chcąca skorzystać z naszych usług powinna
zarejestrować swoją sprawę w systemie ‘Gateway’
(Brama). Należy zadzwonić, napisać email, lub
przyjść osobiście do biura, gdzie wolontariusz
dyżurujący oceni wstępnie Państwa sprawę i w
zależności od potrzeby udzieli informacji, skieruje
we właściwym kierunku lub umówi na spotkanie
z doradcą. Linia telefoniczna tel. 0844 499 2375
czynna: Poniedziałki 9.30-13.00, Wtorki 9.3015.00, Środy 9.30-13.00, Czwartki 9.30-15.00,
Piątki 9.30-13.00. Poza podanymi godzinami
czynna jest całodobowa linia telefoniczna. Po
nagraniu wiadomości, pracownik biura oddzwoni
do Państwa. Porady ogólne - tel. 0844 499 2375,
Długi - tel. 0844 248 0040. Możliwe jest zapytanie
skierowane drogą emailową email:advice@nwlcab.
cabnet.org.uk Odpowiedź powinna dotrzeć do
Państwa w ciągu 10 dni roboczych.
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Jobcentre Plus
Pomocy w znalezieniu zatrudnienia, oraz zasiłków
społecznych udziela Państwowy Urząd Zatrudnienia
Coalville (Jobcentre Plus). Zadzwoń – tel. 01530
503 800 (Crown House, Crown House, Whitwick
Road, Coalville, Leicestershire, LE67 3FB).

Advice Guide
Usługa Advice Guide oferuje informacje o
Twoich prawach, w tym do zasiłków, o prawach
mieszkaniowych i pracowniczych, oraz w kwestiach
długów, konsumenckich i prawnych. Niektóre
informacje mogą być dostępne po polsku.
www.adviceguide.org.uk

Problemy mieszkaniowe
Shelter

Woda i kanalizacja
OFWAT
Służy poradą co do dostaw wody itp.
tel. 0121 625 1300/1373
tekstfon: 0121 625 1422
email: enquiries@ofwat.gsi.gov.uk
www.ofwat.gov.uk

Porady zdrowotne
NHS Direct
Poufne porady i informacje dotyczące problemów
zdrowotnych i związanych z tym usług. Tel. 0845
4647, 0845 4647 (czynny 24 godziny) można
poprosić o tłumacza.

NHS Direct Online

Shelter dostarcza niezależnych informacji w
sprawach mieszkaniowych.
Nieodpłatna infolinia: 0808 800 4444
email: info@shelter.org.uk
www.shelter.org.uk

Informacje o usługach zdrowotnych, stanie zdrowia
i leczeniu.
Można również wyszukać informacje o miejscowych
przychodniach lekarskich, dentystach, optykach i
aptekach.
www.nhsdirect.nhs.uk

Zespół Doradców mieszkaniowych w
Północno-zachodnim Leicestershire

Charnwood and North West
Leicestershire Primary Care Trust

Ogólne porady mieszkaniowe tel: 01530 454 811.
Pomoc w wypełnianiu podań tel. 01530 454813
email: housing.advice@nwleicestershire.gov.uk

TV Licensing (abonament telewizyjny)
Zapytania od klientów (Customer Enquiries):
tel. 0870 241 6468
www.tvlicensing.co.uk
TV Licensing Refund Centre (zwrot opłat za
abonament telewizyjny)
Zapytania od klientów: tel. 08705 763 763

Dostawa gazu i elektryczności
Energywatch
Energywatch służy poradą co do dostaw gazu i
elektryczności. tel. 0845 906 0708
email:enquiries@energywatch.org.uk
www.energywatch.org.uk
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Charnwood and North West Leicestershire PCT
55/56 Woodgate, Loughborough, Leicester LE11
2TZ
tel. 01509 567777

PALS (Patent Advice Liaison Service)
Dla pacjentów, którzy mają zapytania dotyczące
służby zdrowia.
Loughborough Hospital, Epinal Way,
Loughborough,LE11 5JY
email:pals@cnwlpct.nhs.uk

Grupa wsparcia dla osób w żałobie
Grupa spotyka się aby udzielać rady,wsparcia i
przyjażni w trudnym okresie żałoby. Skontaktuj się

z tel. 01530 510515
email: c.leister@mrc.uk.net

Grupa wsparcia dla osób po zawale
Dla każdego kto miał zawał lub jest członkiem
rodziny/opiekunem osoby chorej. Spotkania we
wtorki w Brown Court, Atkinson Road, Ashby
Kontakt: Pat Fone tel. 01530 413723 i Beryl
Spendlove tel. 01530 461793



The Jitty (strona internetowa dla młodzieży)
email:jhunter@leics.gov.uk. tel. 0116 232
3232 Rada Hrabstwa Leicestershire poparła
oraz ufundowała stronę dla młodzieży zwaną

Porady specjalistyczne
East European Advice Centre

Porady dotyczące spraw mieszkaniowych, imigracji,
zasiłków, zdrowia, wsparcia i psychologicznych.
Zdrowie seksualne, ciąża i antykoncepcja Room 209 –210 Palingswick House
241 King Street
Brook tel. 0800 0185 023; www.brook.org.
London W6 9LP
uk Condom Essential Wear tel. 0800 567 123
tel. 020 8741 1288
(infolinia) www.condomessentialwear.co.uk/
email: info@eeac.org.uk
Trade Sexual Health (zdrowie seksualne) tel.
01162/ 541747 info@tradesexualhealth.com; www. www.eeac.org.uk
tradesexualhealth.com

Związek planowania rodziny

Biura pomocy w trudnych sytuacjach
życiowych

tel. 0845 122 8690; www.fpa.org.uk

National Childbirth Trust – Krajowy Trust
ds. Urodzin
tel. 0870 444 8709 (ciąża i poród), 0870 444 8708
(karmienie piersią) www.nctpregnancyandbabycare.
com

Dzieci i młodzież











Coalville Connexions tel. 1530 812231
Loughborough Connexions Centre tel. 01509
214002
Childline (numer bezpłatny) tel. 0800 1111;
www.childline.org.uk
Children & Young People’s Service - Usługi
na rzecz Dzieci i Młodzieży tel. 0116 305
6631 email: childrensservices@leics.gov.uk
Usługi Informacji dla Rodziny - Family
Information Service Leicestershire tel. Tel.
0116 305 6545 email: childcare@leics.gov.uk
Centrum dla Rodziców - Parents Centre www.parentscentre.gov.uk/
www.leics.gov.uk/index/education.htm
Centra Pomocy Rodzinie Sure Start tel. 0870
000 2288 www.surestart.gov.uk

Punkt Zwrotny (Turning Point)
Porady dla osób dotkniętych nałogami, chorobami
psychicznymi oraz mających trudności w uczeniu
się. Coalville, 42 High Street, LE67 3EE, tel. 01530
830865 http://www.turning-point.co.uk

Centrum d/s pomocy osobom chorym
na AIDS - Leicestershire Aids Support Services
(LASS) tel. 0116 255 9995 email: reception@lass.
org.uk; www.lass.org.uk/. Krajowa infolinia AIDS
- usługi w językach obcych tel. 0800 917 2227

Biuro Pomocy Ofiarom Przestępstw
tel. 0116253010,
e-mail: leicester@victimsupport.org.uk
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Przemoc w rodzinie

Edukacja

Akty przemocy zwykle stają się coraz częstsze
i poważniejsze. Przypadki przemocy w rodzinie
należy zgłaszać na policję (pytaj o Victim Liaison
Oficer) tel. 0116 222 2222, która może pomóc
ochronić ofiary przemocy przed dalszą krzywdą
oraz skierować je do właściwych organizacji, które
udzielają wsparcia: Linia ds. Przemocy Domowej
w Leicestershire (Leicester Domestic Violence
Helpline) tel. 0116 255 000, Pomoc kobietom i
uchodźcom (Women’s Aid & Refuges) tel. 01509
23720, Pomoc Kobietom oddział w Loughborough
(Women’s Aid Loughborough) tel. 01509 237 206,
Pomoc Społeczna (Social Services) tel. 01530
275200, Wparcie dla Ofiar (Victim Support) tel.
01530 830708, Agencja Zasiłków Socjalnych
(Welfare Benefits Agency) 01509 831000, Projekt
Zintegrowanej Reakcji na Przemoc Domową
(Domestic Violence Integrated Response Project)
tel. 0116 255 0004, Child Line 0800 1111, Agencja
d/s. przemocy wobec dzieci NSPCC Help Line 0800
800 500.

Advisory Centre for Education
Informacje o wszystkich sprawach dotyczących
edukacji.
tel: 0808 800 5793
email:enquiries@ace.dialnet.com
www.ace-ed.org.uk

Przestępstwa na tle nienawiści i
zachowania aspołeczne
Przestępstwa na tle nienawiści można zgłaszać
policji telefonicznie tel. 0116 222222 lub wypełniając
raport “True Vision” dostępny m.in. w bibliotekach
publicznych, biurach samorządowych np. w Victim
Suport Leicestershire, Charnwood Racial Equality
Council, Connexions i innych. Istnieje możliwość
pobrania druku raportu lub zgłoszenia przestępstwa
drogą online ze strony hrabstwa Leicestershire:
http://www.leics.gov.uk/index/reporthate.htm .
Zachowania aspołeczne należy zgłaszać na policję
lub skontaktować się z Zespołem Bezpieczeństwa
Społecznego (Community Safety Team) tel. 01530
454 831 lub
email: community.safety@nwleicestershire.gov.uk

Edukacja dla dzieci i młodzieży
Usługi Pomocy ds. Osiągnięć w
Mniejszościach - Etnicznych Ethnic
Minority Achievement Support Service
(EMASS) - tel. 01509 891394
UCAS tel. 0871 468 0 468; www.ucas.ac.uk

Leicester College tel. 0116 224 2240

The National Academic Recognition
Information Centre

Disability and Carers Service (Usługi dla
niepełnosprawnych i ich opiekunów)

Służy informacjami o brytyjskich odpowiednikach
Twoich zagranicznych kwalifikacji.
tel. 0870 990 4088
info@naric.org.uk
www.naric.org.uk

Wspiera osoby niepełnosprawne i ich opiekunów
bez względu na to, czy pracują, czy nie.
Odpowiedzialna za zasiłek opiekuńczy (Attendance
Allowance), zasiłek dla niepełnosprawnych
(Disability Living Allowance) i zasiłek dla opiekunów
(Carer’s Allowance).www.dwp.gov.uk/dcs

Imigracja i obywatelstwo
Immigration and National Directorate
www.ind.homeoffice.gov.uk

Child Benefit Office (Biuro zasiłków na
dzieci)

Immigration and Nationality Enquiries
Bureau (INEB)

Administruje i wypłaca zasiłki na dzieci.
tel. 0845 302 1444
www.hmrc.gov.uk/childbenefit

Zapytania: tel. 0870 606 7766

email: info@leicestercollege.ac.uk
www.leicestercollege.ac.uk

Formularze wniosków o pozwolenie na
pobyt stały i certyfikatów rejestracji.

Loughborough College tel. 0845 166 2950

Telephone: tel: 0870 241 0645
Usługa text-phone: 0800 3898289

email loucoll@loucoll.ac.uk
www.loucoll.ac.uk

Prowadzenie samochodów

Stephenson College tel. 01530 836136;
www.stephensoncoll.ac.uk

Edukacja dla dorosłych
Learndirect
Learndirect oferuje podstawowe kursy
komputerowe, czytania, pisania i liczenia. Na
ich stronie internetowej znajdziesz informacje o
wielu innych kursach, nie zarządzanych przez
Learndirect. Learndirect helpline:
tel. 0800 101 901 0800 101
email:enquiries@learndirect.net
www.learndirect.co.uk

Agencja ds. Kierowców i pojazdów (DVLA).
Wszelkie informacje o prowadzeniu pojazdów w
Zjednoczonym Królestwie.
www.dvla.gov.uk
tel. 0870 240 0009

Zasiłki i kredyty podatkowe

Zwalczanie dyskryminacji
Komisja do Spraw Równouprawnienia
i Praw Człowieka (Equality and Human
Rights Commission).
Domaga się przestrzegania ustawodawstw przeciw
dyskryminacji na tłe płci, rasy/narodowości,
niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii,
wieku, i praw człowieka. Infolinia w kwestiach
dyskryminacji niepełnosprawności – tel. 08457
622 633. W innych sprawach oprócz dyskryminacji
niepełnosprawności jest w Anglii infolinia tel. 0845
604 6610.
Infolinia w Walii tel. 0845 604 6610.
Infolinia w Szkocji tel. 0845 604 5510.

HM Revenue and Customs (Urząd
Podatkowy i Celny)
Infolinia w kwestiach kredytów podatkowych na
dziecko i kredytów podatkowych dla pracujących.
tel. 0845 300 3900
textphone: 0845 300 3909
www.hmrc.gov.uk

The Pension Service (Służba Emerytalna)
Usługi dla obecnych i przyszłych emerytów:
wsparcie dla emerytów; pomaga w planowaniu
zaopatrzenia emerytalnego.
www.thepensionservice.gov.uk
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20. Użyteczne Linki (Useful Links)
Prawo pracy
Inspektorat Standardów Biur
Pośrednictwa Pracy (Employment
Agency Standards Inspectorate).
Jeśli pracujesz dla biura pośrednictwa pracy, które
źle cię traktuje i podejrzewasz, że może ono łamać
prawo, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do
urzędu rządowego, który nadzoruje te biura.
tel. 0845 955 5105.

Zrzeszenie Biur Rekrutacji i Zatrudnienia
(Recruitment and Employment
Confederation - REC).
Część biur pośrednictwa pracy (zwykle te
solidniejsze) należy do Zrzeszenia Biur Rekrutacji
i Zatrudnienia (REC), które określa standardy dla
swoich członków. Jeśli twoje biuro ma symbol REC
w swojej siedzibie lub na używanej dokumentacji,
wówczas możesz złożyć skargę do REC,jeśli
uważsz, że to biuro łamie prawo pracy,
tel. 020 7462 3260

Agencja Higieny i Bezpieczeństwa Pracy
(Health and Safety Executive- HSE)
HSE może oferować rady i informacje dotyczące
zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tel.
08701 545 500 (8.00-18.00).
Infolinia Krajowej Płacy Minimalnej (National
Minimum Wage Helpline)
tel. 0845 600 0678

Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu
- Advisory, Conciliation and Arbitration
Service - ACAS).

Nottingham, NG7 6JE. Tel. 01159858253
http://www.acas.org.uk

Infolinia Sądów Pracy - Employment
Tribunal Service Enquiry Line
Informacje o wnoszeniu spraw i procedurach
sądowych. Tel. 08457 959 775. Pomocy w zakresie
prawa pracy dostępna pod www.direct.gov.uk/
employees. Istnieją również prawa obowiązujące
agencje zatrudniające pracowników. Prawo to
zostaje ustalane przez Inspektorat do spraw Agencji
Pracowniczych (EAS). Więcej informacji na
www.direct.gov.uk/payandworkrights

Licencje dla pośredników pracy fizycznej
- Gangmasters Licensing Authority (GLA)
Jeśli są Państwo zdania, że pośrednik taki
traktuje Państwa niesprawiedliwie, mogą Państwo
skontaktować się z Gangmasters’ Licensing
Authority (GLA) tel. 0845 602 5020 www.gla.
gov.uk/, lub po polsku: Hannah Robinson tel.
01159008922, pn-pt 9.00-17.00, email: hannah.
robinson@gla.gsi.gov.uk

Inne
Jeżeli szukają Państwo porady, warto zajrzeć
do spisu instytucji pomocowych w północnozachodnimLeicestershire: http://www.nwleics.
gov.uk/our_neighbourhoods/documents/Advice_
directory__(2).pdf

Tłumacze na telefon:
Language Line 800 169 2879

Organizacje















Rada Hrabstwa Leicestershire - www.leics.gov.uk
Rada północno-zachodniego Leicestershire http://www.nwleics.gov.uk/web
Wioski w Leicestershire - Leicestershire Villages
Policja Leicestershire - www.leics.police.uk
Straż Pożarna w Leicestershire - www.leicestershire.fire.gov.uk
Biuro Doradctwa Obywatelskiego - www.citizensadvice.org.uk
Rada północno-zachodniego Leicestershire d/s Wolontariatu - www.nwlcvs.org.uk
Relate - www.relate.org.uk
Problemy związane z przemoca domową - www.womensaid.org.uk
Zdrowie - www.nhsdirect.nhs.uk
Niepełnosprawni -Disabled.Go - www.disabledgo.info
Punkt Zwrotny- Organizacja Pomocy Społecznej http://www.turning point.co.uk
Raport w sprawie dyskryminacji Hate Incident Reporting www.leics.gov.uk/reporthate
Raport w sprawie zachowania aspołecznego www.nwleics.gov.uk/neighbourhoods%5Fcommunit
y%5Fsafety/home.asp lub e-mail: community.safety@nwleicestershire.gov.uk

Użyteczne informacje dotyczące północno-zachodniego Leicestershire






Informacje dotycząca podatku lokalnego www.nwleics.gov.uk/council%5Ftax/
Spis telefonów www.nwleics.gov.uk/new%5Fresidents/DisplayArticle.asp?ID=9069
Zasiłki społeczne www.nwleics.gov.uk/benefits/
Planowanie www.nwleics.gov.uk/development_control/DisplayArticle.asp?ID=4272
Przetwarzanie surowców wtórnych www.nwleics.gov.uk/refuse%5Frecycling/home.asp



Transport społeczny - www.nwlcvs.org.uk



Terapia zajęciowa - www.leics.gov.uk/occ_therapy



Trzymaj się ciepło-kampania pomagająca w sprawach dotyczących ogrzewania
www.campaigns.direct.gov.uk/keepwarmkeepwell



Lekarze/szpitale w okolicy - www.leicscareonline.org.uk/doctors



Strona dla opiekunów - www.leicscareonline.org.uk

ACAS jest instytucją publiczną, której zadaniem
jest promowanie dobrych stosunków w miejscu
pracy. Ich krajowa infolinia odpowiada na pytania
dotyczące zatrudnienia i służy ogólnymi poradami
związanymi z prawami pracodawców i pracowników
tel. 08457 47 47 47 (9.00-16.30) Acas East
Midlands Lancaster House, 10 Sherwood Rise,
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21. Słowniczek (Dictionary)
Accident and Emergency Department
(Casualty) – oddział w szpitalu, gdzie zgłasza się
przypadkinagłe
A Level – odpowiednik polskiej matury
AS Level – poziom niższy od A Level
Aplication form – wniosek
Bachelor – odpowiednik polskiego licencjatu
Bank account – konto w banku
Basic bank account – podstawowe konto bankowe
Bank holiday – święto państwowe
Benefit – zasiłek
Black cab – tradycyjna czarna taksówka
Bill – rachunek
British Chamber of Commerce – Brytyjska Izba
Handlowa
Building society – towarzystwo mieszkaniowe
Bus pass – bilet na autobus. Może być
jednorazowy lub okresowy
Call shop – sklep, z którego można dzwonić
Cash card – karta bankomatowa
Certificate in Advanced English – świadectwo
potwierdzające zaawansowaną znajomość języka
angielskiego
Checking inventory – spis inwentarza mieszkania
Chemist – drogeria/apteka
Cheque – czek
Child benefit – zasiłek na dziecko
CIS25 tax payment voucher – rozliczenie od
pracodawcy, które zawiera sumę odprowadzon
przez niego na podatek pod koniec każdego
miesiąca podatkowego
Citizens Advice Bureau – Biuro Porad
Obywatelskich
Coach – autokar
Council – urząd dzielnicy/ rada okręgu
Council flat – mieszkanie komunalne
Council Tax – Podatek lokalny
CSCS – karta potwierdzająca znajomość przepisów
BHP (Health and Safety) w sektorze budowlanym
Current account – rachunek bieżący
CV – życiorys
Deadline – ostateczny termin
Department of Social Security (DSS) – Wydział
Opieki Socjalnej (wypłaca niektóre zasiłki)
Direct debit – polecenie obciążenia rachunku
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(podobne do zlecenia stałego)
Driving License – prawo jazdy
DVLA – organ wystawiający prawa jazdy
East European Advice Center – biuro porad dla
osób z Europy Centralnej i Wschodniej
Education Service – Wydział ds. Edukacji
EHIC – Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
Emergency – nagły przypadek, pogotowie
Employment tribunal – trybunał pracy
ESOL (English for Speakers of Other Language)
– język angielski dla obcokrajowców
Freehold – oznacza, że zarówno budynek jaki
grunt znajdujący się pod nim należą w 100% do
właściciela
GCSE – egzamin na poziomie gimnazjum
GP (General Practitioner) – lekarz ogólny/
pierwszego kontaktu
Gross payment – płaca brutto; net – netto
Health and Safety – BHP
Home Office – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
w Wielkiej Brytanii
Housing benefit – zasiłek mieszkaniowy
ID Card – dokument potwierdzający tożsamość
Income Support – zasiłek dla osób o bardzo
niskich dochodach
Inland Revenue (HM Revenue&Customs) – Urząd
Skarbowy i polski ZUS w jednym
Insurance – ubezpieczenie
Invoice – faktura
Job Centre (Plus) – odpowiednik polskich urzędów
pracy
Jobseeker allowance – zasiłek dla bezrobotnych
Key Stage 1, 2, 3, 4 – określa etap nauki w
szkołach w Wielkiej Brytanii
Landlord – właściciel (gospodarz) lub agencja
wynajmująca mieszkanie
Land Registry Fee – opłata za wpis do księgi
wieczystej
Leasehold – rodzaj dzierżawy
Let – wynająć
Local authority search – badanie przeprowadzone
przez władze lokalne
Main carer – główny opiekun
Management – zarządzanie

Masters – odpowiednik magistra
Mortgage – kredyt hipoteczny
MOT (Ministry of Transport) – certyfikat sprawności
technicznej pojazdu
National Academic Recognition Centre (NARI C)
– instytucja zajmująca się uznawaniem kwalifikacji
osób z zagranicy/nostryfikacja dyplomów
National Insurance – ubezpieczenie społeczne
National Insurance Number – indywidualny numer
ubezpieczenia społecznego
National Insurance Contribution – składka na
ubezpieczenie społeczne
National Minimum Wage – minimalna płaca
krajowa
National Vocational Qualifications – kwalifikacje
zawodowe
Newsagent – sklep z prasą
NHS (National Health Service) – Państwowa
Służba Zdrowia
NHS number – numer pacjenta w systemie
państwowej służby zdrowia
Nursery – żłobek
Off peak – poza godzinami szczytu
Overdraft – przekroczenie stanu konta
Oyster Card – elektroniczny bilet
P45 – rozliczenie od pracodawcy na koniec
zatrudnienia
P46 – formularz przesyłany do urzędu skarbowego
przy podjęciu zatrudnienia
P60 – rozliczenie za cały rok podatkowy
Pay as you go – telefon na kartę
Pay monthly – telefon komórkowy na kontrakt
PAYE (Pay As You Earn) – formularz dla
samozatrudnionych, wymagany przez urząd
skarbowy (P46)
Payslip – odcinek wypłaty
Personal profile – profil personalny
Pharmacy – apteka
Peak hours (rush hours) – godziny szczytu
Post Office – poczta
Postal order – przekaz pocztowy
Pre-pay – przedpłata
Primary School – szkoła podstawowa
Profiling session – test kwalifikacji
Real estate – nieruchomości

Receipt – dowód zapłaty
Recorded Delivery – przesyłka polecona
Rent – czynsz
Reserved Journey Ticket – bilet z miejscówką
Residence Permitt – zezwolenie na pobyt
Secondary School – szkoła średnia (gimnazjum)
School Report – raport ze szkoły oceniający naukę
i zachowanie ucznia
Scottish Vocational Qualifications – kwalifikacje
zawodowe obowiązujące w Szkocji
Self-employed – osoba samozatrudniona
Sick Certificate – zwolnienie lekarskie
Sick Pay – chorobowe
Statutory Sick Pay – chorobowe gwarantowane
przez państwo
SIM card – karta SIM do telefonu komórkowego
Special Delivery – przesyłka polecona ekspresowa
Stamp Duty Land Tax – podatek od zakupu
nieruchomości
Standing Order – zlecenie stałe
Survey Fees – koszty oględzin i pomiarów
Tax – podatek
Tax credit – kredyt podatkowy, który otrzymuje od
państwa osoba o niskich dochodach. Rozróżnia się
kilka rodzajów TC:
Working Tax Credit – przeznaczany jest dla osób
pracujących (zatrudnionych lub prowadzących
własną działalność) o niskich dochodach
Child Tax Credit – kredyt podatkowy na dziecko
Tax Disc – okrągła tarcza potwierdzająca zapłatę
podatku drogowego
Tax Return – zeznanie podatkowe
Temporary National Insurance Number –
tymczasowy numer ubezpieczeniowy
Tenancy Agreement – umowa o wynajem
Ticket – bilet (single – w jedną stronę, return – w
obie strony)
Travelcard – bilet na metro i autobusy
(jednorazowy lub okresowy)
Trade Union Congress – Kongres Związków
Zawodowych
Underground/The Tube – metro
Valuation fees – koszty wyceny
Workers Registartion Scheme (WRS) – Program
Rejestracji Pracowników w Home Office
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COUNCIL’S VISION
North West Leicestershire will be a place where people and
businesses feel they belong and are proud to call home

North West Leicestershire District Council,
Council Offices, Whitwick Road, Coalville,
Leicestershire, LE67 3FJ.
This document is available in other formats on request

