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Polish hero dla 
Polskiego imigranta 
w UK. Każdy z was 
jest bohaterem!

Uwaga! Niecały 
roK pozostał 
Na zgłoszeNie 
roszczeNia o ppi 

WynegocjoWana W bólach umoWa Wyjścia Wielkiej brytanii z unii europejskiej będzie musiała uzyskać ak-
ceptację parlamentu brytyjskiego. konia z rzędem jednak temu, kto przeWidzi, co stanie się z umoWą W naj-
bliższych tygodniach i W jaki sposób theresa may przekona posłóW do jej poparcia. 

Quo vadis Wielka Brytanio?

W yjście Wielkiej brytanii z 
unii europejskiej to 
rzecz bez precedensu 

nie tylko z uwagi na to, że żadne 
państwo nigdy wcześniej nie pró-
bowało opuścić Wspólnoty. to wy-
darzenie inne niż wszystkie rów-
nież z uwagi na okoliczności, jakie 
towarzyszą Wielkiej brytanii w 
żegnaniu się z unią europejską. 
Wielka brytania dzieli granicę lą-
dową z irlandią – członkiem Wspól-
noty i jednocześnie państwem, od 
którego z uwagi na zaszłości histo-
ryczne nie może odgrodzić się przy-
słowiowym murem. zgodnie bo-
wiem z postanowieniami porozu-
mienia wielkopiątkowego, kończą-
cego 30-letni, krwawy konflikt na 
zielonej Wyspie, fizyczna granica 
między irlandią i irlandią północną 
przestała istnieć. 
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jednak po 20 latach od podpisania 
porozumienia wielkopiątkowego 
dawne demony znów zaglądnęły w 
oczy polityków w londynie i dubli-
nie. W toku negocjacji dotyczących 
brexitu nie było trudniejszego te-
matu od tego, jak ukształtować 
przyszłą granicę między irlandią i 
irlandią północną, aby nie powró-
cić do twardych kontroli granicz-
nych i nie doprowadzić tym samym 
do kolejnego konfliktu. bruksela, 
mająca na względzie ochronę jed-
nolitego rynku i unijnej unii celnej, 
próbowała przeforsować rozwiąza-
nie zakładające pozostanie irlandii 
północnej w obrębie Wspólnoty 
oraz utworzenie granicy na morzu 
irlandzkim, natomiast londyn, 
mający na uwadze niedopuszcze-
nie do naruszenia integralności 
terytorialnej kraju, chciał oprzeć 
relacje z unią na wspólnym rynku 
dóbr i partnerstwie celnym.  
ostateczne porozumienie osiągnię-
te przez brytyjskich i unijnych nego-
cjatorów zakłada, w razie takiej 
potrzeby, albo zastosowanie po 
brexicie opcji awaryjnej „backstop”, 
albo jednorazowe wydłużenie okre-
su przejściowego. W umowie wyj-

ścia pojawił się zapis, zgodnie z 
którym to Wielka brytania zdecydu-
je, jaką opcję wybierze od stycznia 
2021 r. w razie nieosiągnięcia do 
tego czasu porozumienia z unią ws. 
przyszłych stosunków handlowych. 

Agnieszka Nowicka de Poraj
redakcja@polishexpress.co.uk

„Quo vadis Wiel-
ka Brytanio?” to 
zatem pytanie na 
ten moment jak 
najbardziej za-
sadne. Czy Wiel-
ka Brytania zmie-
rza do No-deal 
Brexit, jak wiesz-
czą niektórzy ko-
mentatorzy, czy 
też może There-
sie May uda się 
zjednoczyć polity-
ków wokół wyne-
gocjowanej umo-
wy? A może wy-
gra opcja trzecia, 
dotychczas rzad-
ko wspominana - 
No Brexit? 

Mamy miejsce na twoją opinię:
FB/PolishExpress.co.uk

Drodzy Czytelnicy, 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałych chwil spędzonych 
w gronie rodziny oraz przyjaciół. Święta to czas, który składnia również do refleksji. Dlatego 

też życzymy Wam jasności w podejmowaniu decyzji w obliczu zbliżającego się Brexitu. 
Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami dostarczając najświeższe wiadomości, abyście byli 

o wszystkim, co Was dotyczy najlepiej poinformowani.

Koniec roku to także czas podsumowań. 2019 rok był przede wszystkim rokiem 
rozstrzygnięć, które odmieniają nasze życie. Wiele spraw dotyczących naszej sytuacji na 

Wyspach po Brexicie pozostaje nadal niewyjaśnionych, a w marcu przyszłego roku Wielka 
Brytania formalnie opuści Unię Europejską, co odczuje każdy z nas. W związku z tym 

chcielibyśmy Wam życzyć spokoju i pomyślności, które pozwolą kontynuować  życie w 
Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek postanowicie zamieszkać. 

Chcemy też podziękować wszystkim, którzy wysyłają na naszą pocztę informacje, zapytania 
i komentarze. Dzięki temu wiemy, że nasza praca jest potrzebna i dla Was istotna. 

Wszystkiego dobrego
w Nowym Roku!

Quo vadis Wielka Brytanio?
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opcja „backstop” zakłada tymcza-
sowe, choć nieokreślone pod wzglę-
dem ram czasowych, pozostanie 
całego kraju w unii celnej ue, nato-
miast wydłużenie okresu przejścio-
wego zakłada ściśle określone cza-
sowo pozostanie Wielkiej brytanii w 
obrębie jednolitego rynku. 
zapisy dopuszczające zastosowa-
nie opcji „backstop” lub wydłuże-
nie okresu przejściowego po brexi-
cie wywołały opór wśród znaczącej 
części brytyjskiej klasy politycznej. 
Wynegocjowanej przez rząd umo-
wie sprzeciwiają się zarówno twar-
dogłowi brexitowcy z partii konser-
watywnej, jak i politycy z koalicyj-
nej, północnoirlandzkiej partii dup. 
na zagłosowanie za umową there-
sa may nie ma także co liczyć na 
partię pracy, której przywódca, 
jeremy corbyn, bardziej jest owład-
nięty myślą rozpisania nowych 
wyborów i przejęcia władzy, niż 
realnym urzeczywistnieniem woli 

brytyjczyków wyrażonej w referen-
dum z czerwca 2016 r. 
„Quo vadis Wielka brytanio?” to 
zatem pytanie na ten moment jak 
najbardziej zasadne. czy Wielka 
brytania zmierza do no-deal bre-
xit, jak wieszczą niektórzy komen-
tatorzy, czy też może theresie may 
uda się zjednoczyć polityków wokół 
wynegocjowanej umowy? a może 
wygra opcja trzecia, dotychczas 
rzadko wspominana - no brexit? 
najbliższe tygodnie pokażą, czy 
Wielka brytania będzie miała 
szansę wyjść z unii europejskiej w 
miarę bez szwanku, czy też pozwo-
li się zepchnąć w polityczną ot-
chłań. 

Agnieszka Nowicka de Poraj

R E K L A M A
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Imigranci z UE mogą bez problemu starać się 
o settled status i zostać w UK po Brexicie... 
pod warunkiem, że mają Androida

brytyjski rząd udostępni niebaWem aplikację telefoniczną na system android, która ma pomóc 
imigrantom z ue W składaniu WnioskóW o status osoby osiedlonej (settled status). niestety użyt-
koWnicy systemu apple będą W dużo gorszej sytuacji.

B bc poinformowało, że nieba-
wem brytyjski rząd udostępni 
aplikację telefoniczną na 

system android, za pomocą której 
imigranci z ue będą mogli wniosko-
wać o status osoby osiedlonej (settled 
status), dzięki któremu będą mogli 
nadal mieszkać i pracować legalnie 
w Wielkiej brytanii po brexicie. pro-
blem polega jednak na tym, że apli-
kacja będzie obecnie działać wyłącz-
nie w smartphone’ach z system an-
droid. użytkownicy apple będą mu-
sieli poczekać na to, aż firma apple 
rozwiąże problem. szczęśliwy posia-
dacz telefonu z systemem android 
składający wniosek o settled status 
otrzyma trzy pytania i system popro-
si go o zrobienie sobie selfie, które 

następnie zostanie sprawdzone pod 
kątem zgodności z dokumentacją w 
home office. ponadto aplikujący 
zostanie poproszony o zeskanowanie 
chipu w paszporcie w celu dalszej 
weryfikacji tożsamości. niestety cały 
proces będzie dostępny jedynie w 
systemie android. W ten sposób ci 
imigranci z ue, którym zależy na jak 
najszybszym załatwieniu formalności 
i zdobyciu statusu osoby osiedlonej 
(settled status), jednak mają w swo-
ich telefonach system apple, zostaną 
na pewien czas z procesu wyłączeni. 
będą musieli ewentualnie pożyczyć 
smartphone z systemem android od 
kogoś innego, aby wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy o settled status. 
co interesujące użytkownicy syste-

mu android stanowią 50 procent 
rynku, a użytkownicy apple drugie 
50 procent – zgodnie z danymi bbc. 
zatem w przybliżeniu jedynie poło-
wa populacji imigrantów z ue na 
Wyspach będzie mogła ubiegać się o 

status osoby osiedlonej składając 
wnioski przy użyciu swojego telefo-
nu. home office ma jednak nadzieję, 
że firma apple rozwiąże problem, za 
sprawą którego aplikacja obecnie nie 
działa. 

SzyKUjE SIę cIężKI 
czAS dlA pAlAczy 
– W przySzłym 
roKU znAcznIE 
WzroSną cEny 
pApIEroSóW  
I tytonIU
 
Philip Hammond nie okazał się ła-
skawy dla palaczy i znacznie pod-
niósł akcyzę na papierosy oraz ty-
toń. Podwyżka tylko po części jest 
spowodowana rosnącą inflacją.
Palacze nigdy nie mieli na Wyspach łatwo, po-
nieważ ceny papierosów od są tu stosunkowo 
wysokie. Teraz jednak ceny papierosów i tyto-
niu wzrosną jeszcze bardziej, a zielone światło 
takiemu rozwiązaniu dał sam Philip Hammond. 
W projekcie budżetu 2018 Kanclerz Skarbu po-
stanowił zwiększyć akcyzę, a decyzję ta tylko 
częściowo została umotywowana wzrostem in-
flacji. Od przyszłego roku palacze zapłacą o 33 p 
więcej za paczkę papierosów i aż o 48 p za pacz-
kę tytoniu do własnoręcznego skręcania papie-
rosów o wadze 30 g. Poza tym o 22 p podskoczy 
cena paczki tytoniu do fajek o wadze 30 g, a o 
17 p cena cygar za każde 10 gram. Poza podnie-
sieniem akcyzy na papierosy i tytoń, w ostatnim 
budżecie przed Brexitem Kanclerz Skarbu po-
stanowił także: 
- podnieść od kwietnia 2019 r. stawkę National 
Living Wage o 4.9 proc.;
- podwyższyć środki przekazywane dla NHS w 
ciągu 5 lat o 20 mld funtów;
- zwiększyć wydatki publiczne. •

co tAK nAprAWdę oznAczA StAtUS oSoBy oSIEdlonEj 
(SEttlEd StAtUS) po BrExIcIE?
Po tym, jak Home Office wydało oświad-
czenie dotyczącego aplikacji o status osoby 
osiedlonej – settled status, nadal nie wszyst-
kie kwestie z tym związane są jasne, albo 
nie zostały klarownie przedstawione. Wy-
jaśniamy szczegółowo problemy dotyczące 
settled status. 
Home Office przedstawiło ponad trzem milionom imi-
grantów z unii mieszkających na Wyspach warunki ko-
nieczne do aplikowania o status osoby osiedlonej, tzw. 
settled status. Okazuje się, że mimo podanych wytycz-
nych, istnieją jeszcze kwestie, które pozostają mało kla-
rowne, a wiążą się z tym tematem. Pracująca w City, Uni-
versity of London dr Adrienne Yong postanowiła podjąć 
temat tzw. settled status i jako prawniczka, wyjaśnić parę 
nurtujących tematów, na które imigranci z UE powin-
ni według niej zwrócić uwagę. Jak podało Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych – aplikowanie o status osoby osie-
dlonej będzie mogło zostać przeprowadzone w czterech 
krokach, do których należeć będzie:
- wypełnienie formularza online,
- dokonanie opłaty w wysokości 65 funtów dla dorosłego i 
32,5 funtów dla dziecka,
- przedstawienie dowodu tożsamości/narodowości
- załączenie fotografii.
Okazuje się, że istnieją dalsze trzy „proste” wymogi do 
spełnienia, aby wnioskować o „settled status”:
- dowód tożsamości (proof of identity)
- dowód kwalifikowalności (proof of eligibility)
- dowód „odpowiedniości” (proof of suitability)
Podczas, gdy dowód kwalifikowalności (proof of eligibili-
ty) możemy rozumieć jako sytuację, w której obywatel UE 
jest rezydentem Wielkiej Brytanii lub członkiem rodziny 
takiej osoby, to dowód odpowiedniości (proof of suitabili-
ty) odnosi się do dowodu o niekaralności.
Czym jest settled status i pre-settled status?
Oficjalną datą Brexitu jest marzec 2019 roku – nie jest to 
ostateczna data, w której imigranci z UE muszą wyka-
zać się pięcioletnim pobytem na Wyspach potrzebnym do 
uzyskania statusu stałego rezydenta (permanent residen-
cy). Natomiast, jeśli obywatele UE oraz ich rodziny będą 
„nieprzerwanymi” rezydentami Wielkiej Brytanii przez 

okres pięciu lat do 31 grudnia 2020 roku – czyli zakończe-
nia okresu, który Wielka Brytania poświęci na wdrożenie 
nowych ustaleń związanych z Brexitem – wtedy będą mo-
gli aplikować o status osoby osiedlonej (settled status), co 
jest odpowiednikiem stałej rezydentury (permanent re-
sidency). Pre-settled status – zostaną nim objęci ci imi-
granci z UE i ich rodziny, którzy nie będą mogły poświad-
czyć pięcioletniego pobytu na Wyspach 31 grudnia 2020 
roku. Będą jednak musieli aplikować o tzw. pre-settled 
status, aby mogli być następni e uprawnieni do uzyskania 
statusu osoby osiedlonej (settled status).
Obydwa statusy są dostępne także dla rodzin imigran-
tów z UE, włączając tych członków rodzin, którzy dołą-
czą do imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii przed końcem 
2020 roku. Ponadto obejmie to także rodziny, które przy-
łączą się po tej dacie, jeśli dany imigrant z UE, do którego 
dołącza członek rodziny, stał się już rezydentem UK, a ich 
związek pokrewieństwa zaczął się przed tą datą. Oba sta-
tusy obejmują także przyszłe dzieci osób, które będą już 
miały settled status lub pre-settled status. Osoba, która 
otrzyma status osoby osiedlonej – settled status – będzie 
mogła przebywać poza Wielką Brytanią przez całkowi-
ty okres pięciu kolejnych lat. Po tym, settled status wy-
gaśnie lub będzie musiał zostać podtrzymany. Ostatecz-
ny termin ustanowiony przez Home Office dla wszystkich 
tych aplikacji to 30 czerwca 2021 roku, sześć miesięcy po 
końcu tzw. implementation period – okresu wdrożenio-
wego. Minister Spraw Wewnętrznych – Sajid Javid obie-
cał, że „obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, nie będą 
musieli nic robić natychmiast”, gdyż ich prawa nie zmienią 
się do końca 2020 roku. Niemniej jednak ci obywatele UE, 
którzy obecnie posiadają stałą rezydenturę lub pozwole-
nie na pobyt na czas nieokreślony (Indefinite Leave to Re-
main – ILR) są w nieco lepszym położeniu. Nadal będą 
zobligowani do przejścia przez procedury administracyj-
ne, jednak będą zwolnieni z opłaty za wymianę ich obec-
nej stałej rezydentury lub ILR na settled status. Obywate-
le UE, którzy będą mieszkać w Wielkiej Brytanii przez pięć 
lat do 31 grudnia 2020 roku, także są w nieco lepszej sytu-
acji. Automatycznie unikną biurokracji związanej z apli-
kowaniem dwa razy – raz o pre-settled status a później o 
settled status. •najnowszy raport: zamiast brexitu 

wystarczy wprowadzić dowody 
tożsamości, aby kontrolować imigrację
Zgodnie z najnowszym rapor-
tem think tanku Global Future 
wielka Brytania powinna prze-
prowadzić więcej zmian w ist-
niejących przepisach i wprowa-
dzić krajowy system identyfika-
cyjny, aby uniknąć „okropnego 
błędu”, jakim jest Brexit.

W Wielkiej brytanii powinny 
być wprowadzone dowody toż-
samości, które pozwoliłyby na 
kontrolowanie imigracji, za-
miast brexitu – czytamy w naj-
nowszym raporcie think tanku 
global future. zaostrzenie 
obecnych przepisów i zmusze-
nie każdego mieszkańca Wysp 
do posiadania elektronicznej 
karty id (dowodów tożsamości), 
przekonałoby wielu wyborców, 
którzy zagłosowali za brexitem 
z obawy przed brakiem kontroli 

imigracyjnej. z raportu wynika, 
że brytyjski rząd powinien zro-
bić więcej w obrębie obecnych 
przepisów, aby zaostrzyć kon-
trole na granicach, zwłaszcza że 
Wielka brytania jest jedynym 
krajem, który nie posiada syste-
mu identyfikacji obywateli opar-
tego na dowodach tożsamości. 
system elektronicznych kart id 
miałby kontrolować prawo do 
mieszkania, pracy, dostępu do 
świadczeń socjalnych oraz 
usług publicznych mieszkań-
ców Wysp. Według autorów ra-
portu z wprowadzeniem dowo-
dów powinien iść w parze więk-
szy nacisk na imigrantów w 
kwestii integracji i nauki języka 
angielskiego. global future 
oświadczyło, że z wywiadów 
przeprowadzonych wśród polity-
ków europejskich, wynika, że są 

oni zaskoczeni tym, iż Wielka 
brytania nie wykorzystała swo-
ich obecnych możliwości, aby 
poradzić sobie z niekontrolowa-
nym przepływem osób, podczas 
gdy zrobiły to inne europejskie 
kraje. autorzy raportu oskarżają 
theresę may, że sprowadziła 
ona znaczenie referendum ws. 
brexitu do tego, że swobodny 
przepływ osób musi zakończyć 
się „jakimkolwiek kosztem”. 
zgodnie z sugestią raportu bry-
tyjscy wyborcy zasadniczo nie 
sprzeciwiają się imigracji, ale 
chcą podjęcia odpowiednich 
działań przeciwko przestępcom 
oraz tym, którzy wykorzystują 
obecne przepisy, nadużywają 
systemu świadczeń socjalnych i 
nie integrują się z brytyjskim 
społeczeństwem. •

matka z rumunii dostała pozwolenie 
na zatrzymanie zasiłków z uk, mimo 
że nigdy nie mieszkała na Wyspach

Sąd wydał decyzję, zgodnie z 
którą rozwiedziona matka po-
chodząca z Rumunii będzie mo-
gła pobierać zasiłek na dziecko 
(Child Benefit) w wysokości 150 
funtów miesięcznie, gdyż jej 
były mąż przez osiem lat miesz-
kał i pracował w Leeds.

mihaela cornienco została przez 
rumuński sąd uprawniona do pobie-
rania zasiłku na dziecko w wysoko-
ści 150 funtów miesięcznie, mimo że 
nigdy nie mieszkała na Wyspach. 
były mąż kobiety, 45-letni bogdan 
pracował jako inspektor ds. higieny 
w leeds i osiem lat temu zaczął po-
bierać child benefit na swoje dziecko 
mieszkające wraz z matką rumunii. 
między parą doszło jednak do rozwo-
du, a rumuński sąd zdecydował, że 
mihaela cornienco jest nadal upraw-
niona do otrzymywania zasiłku na 
dziecko. - rozwód rodziców nie zmie-
nia faktu, że dzieci nadal pozostają 
członkami rodziny ojca, który miesz-
ka i pracuje w Wielkiej brytanii – 
brzmi oświadczenie rumuńskiego 
sądu. mihaela, która jest nauczyciel-

ką, powiedziała: - Wygrałam sprawę 
i jestem uprawniona do pobierania 
zasiłków na dziecko, jednak nie je-
stem nadal pewna, że otrzymam 
pieniądze, które mi przysługują. mój 
były mąż pracował w Wielkiej bryta-
nii przez ponad osiem lat zarabiając 
około 1,500 funtów miesięcznie, jed-
nak zrezygnował ze swojej starej 
pracy i obecnie nikt nie wie, gdzie się 
znajduje” – powiedziała mihaela. •

najnowsze dane onS: rekordowy spadek liczby 
imigrantów z Europy Wschodniej pracujących na Wyspach

gdy do brexitu pozostało mniej niż cztery miesiące office for national statistics opublikoWało najnoWsze 
dane dotyczące najWiększego od początku proWadzenia statystyk spadku liczby imigrantóW z ue pracują-
cych W Wielkiej brytanii.

W ielka brytania długo 
działała jak magnes na 
imigrantów z unii eu-

ropejskiej a w szczególności na 
tych pochodzących z krajów euro-
py Wschodniej. niestety biorąc 
pod uwagę najnowsze dane, mo-
żemy z całą pewnością stwierdzić, 
że brytyjski rynek pracy stracił na 
atrakcyjności. We wtorek office for 
national statistics poinformowało, 
że w ciągu ostatniego roku (do 
września) mieliśmy do czynienia z 
największym spadkiem liczby za-
trudnionych na Wyspach imigran-
tów z ue. W ciągu 12 miesięcy 
liczba pracujących w Wielkiej bry-
tanii imigrantów z ue spadła o 

132,000 – jest to największy spa-
dek od początku prowadzenia sta-
tystyk czyli od 1997 roku. ta rekor-
dowa obniżka związana jest głów-
nie ze zmniejszeniem się liczby 
imigrantów z polski, czech oraz 
innych krajów europy Wschodniej, 
które weszły w skład unii europej-
skiej w 2004 roku. ons podało, że 
liczba obywateli z tych krajów za-
trudnionych na Wyspach zmniej-
szyła się aż o 15 procent. brytyjska 
gospodarka spowalnia od czerwca 
2016 roku, kiedy to doszło do refe-
rendum ws. brexitu, a kurs funta 
nie może wyjść z impasu. są to 
czynniki, które niewątpliwie mają 
wpływ na wybór imigrantów z 

ue, którzy 
coraz częściej 
decydują się 
na wyjazd do 
niemiec lub 
innych krajów 
unii europej-
skiej zamiast 
emigracji do 
Wielkiej bry-
tanii. kolej-
nym czynni-
kiem – równie 
istotnym – 
jest niepewność związana z pra-
wami obywateli ue po brexicie, 
którzy nadal nie są przekonani o 
tym, że będą po 29 marca 2019 tak 

samo traktowani na Wyspach jak 
brytyjczycy i nie staną się obywa-
telami "drugiej kategorii".  
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W tym roku redakcja Polish 
Express postanowiła przyznać 
nietypową, ale też szczególną 
i inną od dotychczasowych 
nagrodę Polish Hero… Jedno-
głośnie zdecydowaliśmy, że w 
obliczu obecnej sytuacji zwią-
zanej z Brexitem oraz zbyt dłu-
giego utrzymywania nas w 
niepewności przez rządzących 
w kwestii zachowania swoich 
praw po wyjściu Wielkiej Bry-
tanii z UE nagroda należy się 
wszystkim Polakom, którzy 
żyją i pracują na Wyspach. Mó-
wiąc zwięźle – Polish Hero to 
każdy z Was.

każdy z Was musiał w tym roku 
być świadkiem trudnych i wyjąt-
kowo burzliwych negocjacji mię-
dzy Wielką brytanią i unią, w 
czasie których m.in. ważyły się 
losy imigrantów z ue na Wy-
spach po brexicie. do tej pory nie 
wiemy, czy osiągnięte między 
brukselą i londynem porozumie-
nie zostanie zaakceptowane i czy 
scenariusz związany z twardym 
brexitem nie stanie się realny.
biorąc pod uwagę zarówno po-
stawienie nas w roli karty prze-
targowej z ue jak i fakt, że stali-
śmy się adresatami często obraź-
liwej retoryki brytyjskiego rządu i 
brytyjskiej ulicy, chcieliśmy Wam 
przypomnieć przez tę nagrodę, że 
mamy swoje ogromne zasługi w 
rozwoju Wielkiej brytanii oraz 
swoim, co więcej – rozwoju na-
szej społeczności na Wyspach.
ten rok jest rokiem naszego naj-
większego święta, które jest waż-
ne dla każdego z nas, zarówno 

tych mieszkających w ojczyźnie 
jak i poza nią – 100. rocznica nie-
podległości niech będzie dla nas 
także symbolem zjednoczenia 
polaków w trudnych dla nas sy-
tuacjach. 
polonia brytyjska potrafi sobie 
bezinteresownie pomagać, mamy 
na to wiele dowodów – od akcji 
pomocowych, jak paczka dla bo-
hatera, o której piszemy w tym 
wydaniu gazety, czy tworze-
niu grup na facebooku w 
celu zapewnienia bezpo-
średniej pomocy in-
nym polakom, wy-
starczy wymienić 
chociażby służenie 
radą – mniej do-
świadczonym – w 
kwestii starania się o 
brytyjskie obywatel-
stwo czy stałą rezy-
denturę, jak to robi 
laureatka naszego 
drugiego plebiscytu 
Woman with power. 
Wiemy, że takich ludzi i 
grup jest więcej, dlatego ta 
nagroda jest także dla nich. 
ale również dla tych polaków, 
którzy codziennie funkcjonują w 
brytyjskiej rzeczywistości, 
gdyż bywa ona zarówno 
piękna jak i trudna. 
nie wiemy, jak będą wy-
glądać najbliższe mie-
siące w Wielkiej bryta-
nii, przed nami „brexit 
day” oraz – przed każ-
dym, kto zdecyduje 
się tutaj zostać po 
brexicie - proces stara-
nia się o status osoby 

osiedlonej (settled status). Wiemy 
jednak, że – niezależnie od tego, 
jakie będą decyzje polityków – 
przejdziecie przez ten proces z 
podniesioną głową. chcemy też, 
abyście wiedzieli, że jesteśmy z 

Wami. staramy się informować 
Was na bieżąco o istotnych spra-
wach, które dotyczą brytyjskiej 
polonii. dziękujemy Wam za 
wsparcie i przede wszystkim za 
to, że jesteście. •

Polish Express już po raz drugi przyznał 
wyróżnienie Women with Power dla Polek 
w Wielkiej Brytanii za ich wyjątkowe doko-
nania. W tym roku laureatką nagrody 
została pani Anna Maria Decowski za jej 
“power”, czyli autorytet, godną pochwały 
postawę i ponadprzeciętne zaufanie zbu-
dowane na bezinteresownej pomocy ty-
siącom Polaków na Wyspach.

każdego roku redakcja polish express przy-
znaje tytuł Woman With power polce za jej 
niezwykłe osiągnięcia. W tym roku postano-
wiliśmy uhonorować panią annę marię de-
cowski, która w sposób niestrudzony służy 
profesjonalną radą na temat rezydentury i 
brytyjskiego obywatelstwa na jednej z grup 
na facebooku, gdzie wraz z panią justyną 
Wasilewską, anną lech, łucją biliczak  i 
krzysztofem burczyńskim, ma bezpośredni 
kontakt z naszymi rodakami. aby przybliżyć 
pozostałym czytelnikom wartą uwagi i doce-
nienia działalność naszej laureatki, przepro-
wadziliśmy z nią wywiad. 
Po czerwcowym referendum w 2016 
roku, kiedy to Brytyjczycy zdecydowali 
się na opuszczenie Unii Europejskiej, 
kwestie uzyskania rezydentury i brytyj-
skiego obywatelstwa stały się szczegól-
nie palące wśród brytyjskiej Polonii. W 
ten sposób część naszych rodaków po-
stanowiła zabezpieczyć swoje obecne 
prawa po Brexicie, co do którego nadal 
istnieje wiele pytań. Wielu Polaków 
mieszkających na Wyspach skorzystało 
z Pani rad dotyczących dwóch powyż-
szych kwestii, które nadal są podejmo-
wane na grupie dyskusyjnej na Facebo-
oku „Rezydentura i Obywatelstwo UK- 
grupa dyskusyjna”. Co Panią skłoniło do 
tego, aby pomagać naszym rodakom 
właśnie w tym temacie? 
na wstępie chciałabym bardzo podziękować 
za to wyróżnienie, jest mi bardzo miło. sama 
bym jednak nie dała rady poprowadzić grupy i 
z tego miejsca chciałabym podziękować 
adminom za pomoc, którzy również poświę-
cają swój czas, jak i grupowiczom, którzy 
dzielą się doświadczeniem. bardzo Wam 
wszystkim dziękuje.
Tak jak pani napisała, zauważyłam zain-
teresowanie tematem. Widziałam posty 
na innych grupach, gdzie ludzie potrze-
bowali pomocy, chcieli porozmawiać, 
zapytać. Nie zawsze jednak, z przykro-
ścią muszę napisać, takie pytania były 
akceptowane. Zamiast konkretnych 
odpowiedzi, zainteresowani spotykali 
się z krytyką. Pomyślałam wtedy, że 

warto będzie otworzyć taką grupę, 
gdzie osoby zainteresowane będą mogły 
zapytać, a osoby już po całym procesie 
- pokierować.  
jak ocenia pani obecną sytuację na Wy-
spach brytyjskich związaną z zapewnieniem 
praw imigrantom z ue po brexicie? czy – 
opierając się na opiniach naszych rodaków, z 
którymi ma pani kontakt - dotychczasowe 
propozycje brytyjskiego rządu są dla polaków 
mieszkających w uk wystarczające i satys-
fakcjonujące? 
informacje o nowym statusie osoby osiedlo-
nej są jasne. rozpoczął się już proces dla 
wybranej grupy osób, dla reszty, ma się za-
cząć pod koniec marca 2019. Warto dopilno-
wać, aby dokumenty, które są wymagane do 
pobytu tu, były wyrobione. proces jest prosty i 
bez zbędnej papierologii czego nie możemy 
powiedzieć o dotychczasowej rezydenturze. 
osoby posiadające dokument rezydenta będą 
mogły go zamienić za darmo na nowy status. 
jedyną trudnością może być to, że nie ma 
tłumaczenia na język polski strony rządowej, 
gdzie jest wyjaśniony proces, a szkoda. trze-
ba pamiętać, że nie każdy tu 
przyjezdny mówi po an-
gielsku. prace ma, 
“dokłada“ się do 
gospodarki i powi-
nien mieć możli-
wość zrozumienia 
tego, co się obec-
nie dzieje. oczywi-
ście można poprosić 
znajomych lub 
samemu sobie 
przetłumaczyć, ale 
mimo wszystko 
uważam, że informa-
cje powinny być do-
stępne nie tylko w 
języku angielskim.
O co najczęściej py-
tają użytkownicy 
Państwa grupy? 
głównie o proces stara-
nia się o obywatelstwo (w 
tym o rezydenturę). jak 
długo zajmuje cały proces? 
gdzie zdawać egzamin? 
czy obecne kwalifikacje 
będą wystarczające, żeby 
móc być zwolnionym 
z egzaminu języko-
wego? które 
tematy były 
wybierane do 
egzaminu z 
języka? jak wy-
pełnić “topic form” na 

egzamin? co z dziećmi urodzonymi poza uk? 
jak się mają wykroczenia/ mandaty do apli-
kacji o obywatelstwo? jak powinien wyglą-
dać “cover letter “ do rezydentury? jak napi-
sać odwołanie do passport office w przypad-
ku odrzucenia wniosku na odnowienie pasz-
portu brytyjskiego dla dziecka?. pytań jest 
mnóstwo i różnego rodzaju. to jest długi, 
stresujący i kosztowny proces. 
Wielu Polaków na Wyspach ma dzieci, 
które urodziły się w Wielkiej Brytanii. O 
uzyskanie jakich dokumentów dla 
dziecka powinni się postarać, aby unik-
nąć problemów po 29 marca 2019 r.?
to zależy od tego, czy rodzicowi zależy na 
obywatelstwie brytyjskim dla dziecka. jeżeli 
tak, to w zależności od swojego pobytu tu i 
okresu kwalifikacyjnego, ma trzy drogi do 
uzyskania tego obywatelstwa. jeżeli rodzic 
tu był i spełniał treaty right np. pracując 
przez 5 lat przed urodzeniem dziecka, wtedy 
dziecko rodzi się brytyjczykiem i można 
składać o paszport od razu. jeżeli rodzic, w 
chwili urodzenia dziecka nie miał tych 5 lat, 
to po okresie kwalifikacyjnym może zareje-
strować dziecko na obywatela przez formu-
larz mn1 lub form t. W przypadku mn1 i 

form t to są dość duże koszta. jeżeli 
jednak rodzic nie chce składać o 

obywatelstwo czy paszport, to 
wtedy trzeba zaczekać na nowy 
system. status osoby osiedlonej to 
dla dzieci koszt około £32, takiej 

zniżki nie ma przy rezydenturze, 
gdzie każdy płaci £65. 
Jakie mogłaby Pani dać rady 
naszym czytelnikom nieposiada-
jącym Facebooka, którym zależy 
na dostępie do informacji doty-
czących stałej rezydentury i 

brytyjskiego obywatelstwa?

bardzo proszę o czytanie stron rządowych, 
żeby być na bieżąco. nie prosić o rady księ-
gowych, a pytać prawników zarejestrowa-
nych z oisc. nawet państwo nie wiedzą, ile 
mamy osób, które płacą księgowym za 
doradztwo, a później trzeba się odwoływać. 
jak nie jesteśmy czegoś pewni, to odsyłamy 
do prawnika z oisc.  
Jakie najlepsze źródło wiedzy może Pani 
polecić Polakom, którzy chcą ubiegać się 
o paszport brytyjski i zamierzają przy-
stąpić do testów na obywatelstwo?
bardzo oczywiście polecam naszą grupę, 
mamy bardzo dużo użytkowników - osób, 
które mają już obywatelstwo, rodziców, 
którzy zakończyli rejestrację swoich dzieci 
na obywateli itd. można poczytać do-
świadczenia innych osób, zapytać. jest 
nas ponad 11000 i wszyscy tworzą grupę. 
ludzie są bardzo pomocni i dzielą się infor-
macjami. oczywiście najlepszym źródłem 
wiedzy jest strona rządowa i uważne czy-
tanie przewodników. na egzamin “life in 
uk“ umówić się przez stronę rządową, są 
dostępne materiały do nauki. podczas 
zamawiania egzaminu przez pośrednika a 
nie przez stronę rządową - cena rośnie. 
egzamin językowy zamówić przez trinity 
college, tam również są dostępne materia-
ły, żeby się przygotować, można również 
obejrzeć krótkie nagranie, jak wygląda 
egzamin.
Czy istnieje coś, co chciałaby przekazać 
Pani od siebie naszym czytelnikom w 
kontekście zbliżającej się wielkimi kro-
kami daty 29 marca 2019? 
proszę wszystkich, żeby się nie stresowali. 
jak wejdzie nowy system, to trzeba się zare-
jestrować. kto może wystąpić o rezydenturę 
stałą, chce złożyć aplikację o obywatelstwo i 
zdąży przed grudniem 2020 to może nadal 
składać. kto nie zdąży, a posiada już rezy-

denturę to zamieni ją na 
nowy status za darmo i wte-
dy złoży o obywatelstwo. 
osoby które nie chcą prze-
chodzić procesu naturaliza-
cji, złożą wniosek o status 
osoby osiedlonej w marcu 
2019. ten status da im możli-
wość kontynuacji pobytu 
tutaj tak jak do tej pory. oso-
by, które są tutaj krócej niż 5 
lat, będą mogły złożyć apli-
kację o pre settled status 
(tzw. tymczasowy) i doczekać 
5 letniego pobytu, aby móc 
za darmo złożyć wniosek o 
stały status. proszę być na 
bieżąco ze stroną rządową, 
czytać wiarygodne źródła. •

Women with Power 2018 dla anny 
marii decowski. polish express po raz 
drugi przyznał wyróżnienie dedykowane 
dla polek w Wielkiej brytanii

polISh hEro
dla polskiego imigranta 
w UK. Każdy z Was 
jest bohaterem!
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ambasador rzegocki: "coraz więcej polaków 
w uk rozważa powrót do ojczyzny"
Coraz więcej Polaków mieszkają-
cych w Wielkiej Brytanii rozważa 
powrót do swojej ojczyzny w 
związku z niepewnością wywoła-
ną przez zbliżający się Brexit.

ambasador rp w londynie arkady 
rzegocki chciałby, aby po wyjściu 
Wielkiej brytanii ze struktur unijnych 
na Wyspie nadal pozostałą "silna, 
polska społeczność", ale nie ma złu-
dzeń, że rośnie liczba polaków, którzy 
z niepokojem obserwują sytuację 
związaną z brexitem. pełniący swoją 
funkcję od sierpnia 2016 roku rze-
gocki podczas swojej pierwszej ofi-
cjalnej wizyty w irlandii północnej 
wyraził nadzieję, że po brexicie unijni 
imigranci, którzy pozostaną w uk, 
nadal będą mile widziani, choćby ze 
względu na rolę, jaką odegrali w roz-
woju brytyjskiej gospodarki. - muszę 
powiedzieć, że coraz więcej osób 
myśli o powrocie do polski, niektórzy 
myślą o różnych krajach, różnych 

krajach europejskich - powiedział 
rzegocki. zdaniem przedstawiciela 
polskiego rządu w uk głównymi 
czynnikami motywującymi do prze-
prowadzki oprócz brexitu jest nieko-
rzystna sytuacja finansowa i słabość 
funta. polacy, w obliczu poprawiają-
cej się sytuacji ekonomicznej w kraju 
coraz chętniej myślą o powrocie do 
ojczyzny, w której sytuacja coraz bar-
dziej się polepsza. - jestem pewien, 
że polacy, którzy przybywają tu od 
czasów ii Wojny światowej i są waż-
ną częścią brytyjskiego społeczeń-
stwa, będą nią nadal w przyszłości. 
Wyzwaniem, któremu musimy spro-
stać jest dalsza współpraca pomimo 
brexitu. pamiętamy o tym, że jest 
życie po wyjściu uk z ue. z tego 
powodu tak wiele osób obecnie pra-
cuje nad tym, aby nasze wspólne 
związki pozostały silne, także po 
brexicie - komentował rzegocki dla 
ap. rzegocki wyraził również ulgę w 
związku ze wzrostem liczby prze-

stępstw z nienawiści popełnianych 
wobec polaków w uk w następstwie 
referendum w sprawie brexitu w 2016 
roku, który okazał się (na szczęście!) 
jedynie krótkotrwały. teraz, w tym 
względzie, jest o wiele spokojniej. 
ambasador nie omieszkał również 
podkreślić olbrzymiego wkładu pola-
ków i innych unijnych imigrantów w 
rozwój wyspiarskiej gospodarki w 
ostatnich latach. - prawdą jest, że 
polacy i obywatele unii europejskiej 
mają ogromny wkład w brytyjską 
gospodarkę i kulturę. sądzę, że każdy 
powinien to docenić. trudno sobie 
wyobrazić niektóre części brytyjskiej 
gospodarki bez imigrantów. arkady 
rzegocki nie omieszkał również 
zwrócić się do mieszkańców irlandii 
północnej zaznaczając, że w tej czę-
ści Wyspy polscy obywatele "dobrze 
się integrują, ciężko pracują i wnoszą 
duży wkład w społeczeństwo" zapo-
wiadając przy tym zacieśnienie 
współpracy. •

Biedniejsi rodzice będą otrzymywali 
smsy przypominające im, żeby uczyli 
dzieci nowych słów

na terenie anglii północnej rusza projekt tipsbytext, który ma przypomi-
nać rodzicom, za pomocą Wiadomości sms, o uczeniu dzieci noWych słóW. 
kontroWersje Wzbudza jednak fakt, że smsy z takim przypomnieniem mają 
dostaWać tylko... rodzice biedni. 

P rojekt tipsbytext ma w założe-
niu wyrównywać szanse dzieci 
pochodzących z uboższych 

terenów i wspierać ich edukację. pilo-
tażowy program został uruchomiony 
przez dwie instytucje - education 
endowment foundation (eef) i shi-
ne trust, i ma zostać przetestowany 
na terenie północnej anglii. W ra-
mach projektu tipsbytext rodzice 
dzieci mieszkający w zubożałych re-
gionach anglii północnej mają otrzy-
mywać smsy przypominające im o 
uczeniu swoich pociech nowych słów, 
wyrażeń i liczb. Według ministerstwa 
edukacji projekt ten ma „zwiększyć 
wśród dzieci umiejętność czytania i 
pisania, a także polepszyć ich zdolno-

ści matematyczne oraz wesprzeć ich 
rozwój społeczny i emocjonalny”. pro-
gram tipsbytext bazuje na podob-
nym projekcie wprowadzonym jakiś 
czas temu w stanach zjednoczonych. 
- poprzez testowanie różnych sposo-
bów ulepszania środowiska do nauki 
w domu – od smsów do rodziców po 

domowe wizyty – ten nowy projekt 
dostarczy nam tak potrzebnych infor-
macji na temat tego, w jaki sposób 
możemy zapewnić rodzicom narzę-
dzia konieczne do zapewnienia dziec-
ku najlepszego startu w życiu – po-
wiedział sir kevan collins, dyrektor 
education endowment foundation. 

zAłożycIElKA or-
gAnIzAcjI thE-
3mIllIon: „BrExIt 
to lUdzKA trAgE-
dIA. UmoWA mIę-
dzy UE I UK zA-
WIodłA mnIE”
Po tym, jak osiągnięte z UE porozumie-
nie ws. Brexitu doprowadziło do serii 
dymisji w rządzie Theresy May, w tym 
ministra ds. Brexitu, w kwestii umo-
wy głos zabrała także reprezentantka 3 
milionów imigrantów z UE żyjących na 
Wyspach, Maike Bohn.
Współzałożycielka organizacji the3million repre-
zentującej imigrantów z Unii Europejskiej mieszka-
jących w Wielkiej Brytanii, Maike Bohn, postanowi-
ła wypowiedzieć się na temat zawartej umowy ws. 
Brexitu. Na łamach brytyjskiego serwisu informa-
cyjnego „Metro” napisała, że jest rozczarowana za-
wartym między stroną unijną i brytyjską porozumie-
niem. Bohn zwróciła uwagę w pierwszym rzędzie 
na niekonsekwencję samego negocjatora z ramie-
nia UE, Michela Barniera, który wcześniej zapewniał, 
że „nie będzie żadnych zmian dla obywateli krajów 
UE już mieszkających legalnie w Wielkiej Brytanii”. 
Jak podkreśla jednak Bohn – obietnica ta nie zosta-
ła spełniona, gdyż 3.6 milionów obywateli krajów UE 
mieszkających w UK będzie musiało zapłacić za zło-
żenie wniosku o settled status uprawniający ich do 
zachowania swoich obecnych praw. - Zawiedziono 
nasze zaufanie przez półprawdy, stek kłamstw oraz 
polityczne zwroty o 180 stopni. Będziemy się przy-
glądać uważnie, jak Wielka Brytania będzie pilnować 
swojego interesu i jak przyszłe rządy będą umniej-
szać nasze prawa przez zmiany w regulacjach na mia-
rę skandalu Windrush – napisała współzałożyciel-
ka organizacji the3million. W tekście Maike Bohn nie 
zabrakło mocnych słów: - Brexit zredefiniował moją 
tożsamość. Wierna anglofilka posiadająca brytyj-
ski paszport ze wszystkich złych powodów jako po-
lisę zabezpieczającą, czuję się Europejką bardziej niż 
kiedykolwiek. Widziałam, jak upadał mur berliński i 
wznoszono mur Brexitu. Rozumiem, dlaczego wielu 
utalentowanych Europejczyków wyjeżdża z Wielkiej 
Brytanii lub w ogóle nie bierze pod uwagę przyjaz-
du. Nie chcą układać sobie życia w kraju, który odrzu-
ca największe osiągnięcie Unii Europejskiej – prawo 
do swobodnego przemieszczania się. Brexit to ludz-
ka tragedia, której prawdziwej ceny nigdy nie pozna-
my” – napisała Bohn. •

W polsce śWięta bożego narodzenia kojarzą się z rodzinną atmosferą, stołem zastaWionym tradycyjnymi 
potraWami i zWyczajami praktykoWanymi od Wielu pokoleń. z punktu Widzenia polskiego imigranta przeży-
Wanie "christmas season" może okazać się dość dużym szokiem.

P rzede wszystkim dla nas, po-
laków, najważniejszym dniem 
świąt jest Wigilia przypadają-

ca na 24 grudnia. W uk nie przywią-
zuje się do niej tak wielkiej wagi, jak 
w naszej ojczyźnie. dla brytyjczyków 
to po prostu ostatni dzień pracy, a 
świąteczne aktywności ograniczają 
się jedynie do powieszenia skarpet 
na kominkach. boże narodzenia roz-
poczyna się dla nich 25 grudnia wraz 
z christmas day, a świętowanie po-
lega na uroczystej kolacji w gronie 
rodziny i przyjaciół. 
nierzadko takie "christmas party" 
organizowane są w restauracji lub 
hotelu, co jeszcze do niedawno z na-
szej perspektywy byłoby nie do po-
myślenia. tradycyjne, o godzinie 15 
ze świątecznym orędziem do narodu 
zwraca się elżbieta ii. przy brytyj-
skim stole dzielimy się przysmakiem 
zwanym christmas crackers. są to 
po prostu cukierki lub inne słodkości 
zapakowane w kolorowy papier, który 
przy rozpakowywaniu wydaje cha-
rakterystyczny trzask (stąd jego na-
zwa). 
aby się dostać do słodkości potrzeb-
ne są dwie osoby, które ciągną opa-

kowane z dwóch stron. W środku 
takiego "crackersa" można znaleźć 
także papierową koronę, karteczkę z 
żartem lub jakiś inny śmieszny dro-
biazg, który skutecznie rozluźni at-
mosferę przy stole. podczas świą-
tecznej kolacji brytyjczycy raczej nie 
łamią się opłatkiem, nie czekają na 
pierwszą gwiazdkę, nie pozostawia-
ją dodatkowego nakrycia dla zbłą-
kanego wędrowca, nie szykują 12 
dań, a także nie obdarowują się 
prezentami...
... te dawane są dzień później, 26 
grudnia, podczas boxing day. pre-
zenty wkłada święty mikołaj do 
uprzednio przygotowanych skarpet, 
a anglicy w ramach podziękowania 
zostawiają mu kieliszek czegoś moc-
niejszego i kawałek marchewki dla 
renifera. jego nazwa wywodzi się od 
tradycyjnego, datującego się od śre-
dniowiecza zwyczaju darowania 
służbie lub biednym podarunków 
zapakowanych w pudełka. W Wiel-
kiej brytanii boxing day jest trady-
cyjnym dniem wielkich, poświątecz-
nych wyprzedaży, rozgrywana jest 
pełna kolejka piłkarska premier le-
ague. tradycyjnie, to nieco "luźniej-

szy" dzień, gdy można odwiedzić 
dalszą rodzinę bądź znajomych. do-
dajmy, że w uk bardzo celebruje się 
wręczanie prezentów i może trwać 
cały wieczór.
przejdźmy teraz do najsmaczniejsze-
go aspektu świąt, czyli tego, co lądu-
je na stole. jakie smakołyki znajdzie-
my na tradycyjnym brytyjskim stole? 
zamiast karpia gwoździem programy 
jest nadziewany indyk. jego przygo-
towanie może potrwać nawet cztery 
godziny! zwyczaj podawania dwuna-
stu potraw w uk nie istnieje, za to 
jest spory wybór deserów. brytyjczy-
ków czekają ich aż trzy, a są nimi: 
"christmas cake" (ciemne ciasto z 
bakaliami, polane marcepanem, 
które przygotowuje się na dwa mie-
siące przed świętami), "christmas 
pudding" (przysmak również z baka-
liami, tyle że mocno nasączony alko-
holem, najczęściej brandy, wykonany 
tradycyjnie z 13 składników) oraz 
"mince pies" - niewielkie babeczki 
wypełnione bakaliowym nadzie-
niem. jednym słowem - jest okropnie 
słodko! Warto dodać, że te i inne 
smakołyki (między innymi kiełbasy 
zawijane w boczek) spożywa się w 

papierowych koronach, będących 
nawiązaniem do trzech króli.
Wśród najważniejszych świątecznych 
podobieństw między polską, a uk 
znajdują się kolędy. zarówno nad 
Wisłą, jak i nad tamizą tradycja śpie-
wania jest bardzo mocna. różnica 
polega jedna na tym, że brytyjczycy 
raczej nie kolędują przy stole. na Wy-
spie kolędnicy przez cały grudzień 
urządzają uliczne koncerty zbierając 
datki na jakiś szczytny cel. tych, 
którzy zaczęli się martwić nieobec-
nością choinki uspokajamy - na uk 
także ubiera się drzewko. co ciekawe 
od 1947 roku norwegia przysyła 
Wielkiej brytanii bożonarodzeniowe 
drzewko, które przyozdabia trafalgar 
square. jest to pamiątka brytyjsko-
-norweskiej współpracy podczas ii 
Wojny światowej.
na zakończenie warto jeszcze wspo-
mnieć o "christmas pantomime". z 
okazji świąt w uk organizuje się spe-
cjalne przedstawienia kierowane do 
dzieci. pojawiają się w nich motywy 
baśniowe i zakładają aktywny udział 
najmłodszych. są bardzo głośne, kolo-
rowe i radosne, a polskie dzieci (spraw-
dzaliśmy!) wręcz je uwielbiają. 

jak w Wielkiej Brytanii 
świętuje się Boże narodzenie?
jak w Wielkiej Brytanii 
świętuje się Boże narodzenie?
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masz dużo wydatków na święta? może 
znajdujesz się wśród 500 tys. polaków 
uprawnionych do odszkodowania za bank fees

Święta Bożego Narodzenia zbliża-
ją się wielkimi krokami. Jak co 
roku wiążą się z tym duże wydat-
ki. Warto zatem zorientować się, 
czy nie przysługuje nam odszkodo-
wanie za niesłusznie pobierane 
opłaty bankowe. Szacuje się, że w 
Wielkiej Brytanii znajduje się na-
wet 500 tys. Polaków, którzy 
mogą się o nie ubiegać.

biorąc pod uwagę większe wydatki, 
które czekają nas w święta bożego 
narodzenia, warto pomyśleć o tym, 
czy nie jesteśmy jednymi z 500 tys. 
polaków, którym przysługuje odszko-
dowanie z racji niesłusznie pobiera-
nych od nich opłat bankowych. 
mimo tego, że sprawa tzw. bank 
fees, czyli niesłusznie pobieranych 
opłat bankowych za prowadzenie 
kont premium była głośna w Wielkiej 
brytanii i tak wciąż wielu polaków 
posiadających prawo do odszkodo-
wania nie jest tego świadomych. a 
odszkodowania mogą być wysokie, 
bowiem niedoinformowani polscy 
klienci od lat otrzymywali usługi, 
które nie były do nich dopasowane. 
- Większość banków oferowało swo-
im klientom usługi, które były albo 
niedopasowane do ich potrzeb i do-
brze wiedzieli, że nigdy z nich nie 
skorzystają, albo proponowali konta 
premium twierdząc, że te będą dla 
nich bardziej odpowiednie. zapomi-
nali jednak poinformować klientów o 
tym, że mogą oni założyć bezpłatne 
konto. skutkiem tego wielu nieświa-
domych polaków całymi latami pła-
ciło za coś z czego nigdy nie korzy-
stali. ba, nawet nie wiedzieli, że mają 
taką możliwość - twierdzi tomasz 
kowalczyk z firmy Omni Claim, 
która zajmuje się odzyskiwaniem 
odszkodowań do banków. 

cała sprawa nie dotyczy wcale ma-
łych, niewielkich banków, ale dużych 
instytucji, które dotąd cieszyły się 
powszechnym zaufaniem. jeśli ma-
cie konto w lloyds, tsb, barclays, 
hsbc czy natWest lub w jakimkol-
wiek innym banku, sprawdźcie jego 
szczegóły, ponieważ być może przy-
sługuje wam odszkodowanie, które 
może wynosić nawet 3 tys. funtów. 
polaków, którym przysługuje odszko-
dowanie może być na Wyspach na-
wet 500 tys. 
- jeśli ktoś posiada konto w Wiel-
kiej brytanii, powinien koniecznie 
sprawdzić szczegóły na jego temat. 
najbardziej krzywdzącą praktyką 
stosowaną przez bankowych sprze-
dawców było według mnie okłamy-
wanie polaków. Wielu sprzedaw-
ców twierdziło bowiem, że polakom 
nie przysługuje prawo do darmowe-
go konta, co jest oczywistą nie-
prawdą - powiedział kowalczyk. 
choć lubimy czytać o tym, jakie 
konkretnie kwoty przysługują klien-
tom banków w ramach odszkodo-
wań, to specjaliści z firmy Omni 
Claim twierdzą, że konkretna kwo-
ta zależy od wielu czynników i nie 
jest możliwa do ustalenia. jednak 
jeśli posiadacie konto w brytyjskim 
banku i za nie płacicie, powinniście 
zwrócić uwagę na to, za co dokład-
nie płacicie. W związku z tym po-
moc profesjonalistów z firm takich 
jak omni claim może okazać się 
zbawienna. 
- Warto też pamiętać, że jedną z pod-
staw do ubiegania się o odszkodowa-
nie może być słaba znajomość an-
gielskiego, przez co klient nie zrozu-
miał wszystkiego, co mówił mu ban-
kowy sprzedawca - twierdzi ekspert z 
Omni Claim.

Szanowni państwo!
jestem ekspertem ds. postępoWań odszkodoWaW-
czych W firmie omni claim. z mojego Wielolet-
niego dośWiadczenia Wynika, że to głóWnie po-
lacy padli ofiarami nieuczciWych praktyk bry-
tyjskich bankóW, które dokonyWały nieuczciWej 
sprzedaży płatnych kont bankoWych. Wielu z 
państWa płaciło lub nadal płaci za konta. te pie-
niądze możemy dla państWa odzyskać! 

Jak odzyskać pieniądze i 
rozpocząć claim?
możecie odzyskać nie tylko opłaty, 
które były pobierane przez miesią-
ce, a nawet lata, ale także odsetki.  
średni zwrot, jaki uzyskujemy dla 
naszych klientów to blisko £2,100. 

Tylko 3 proste kroki 
dzielą Państwa od roz-
poczęcia roszczenia: 
1. Wystarczy, że wypełnią państwo 
formularz (claim form pack) za-
mieszczony na kolejnych stronach.
2. Włożą do koperty, adresując ją: 
freepost omni finances

3. tak zaadresowaną kopertę wraz 
z formularzem wrzucamy do 
skrzynki!
państwa claim właśnie się rozpo-
czął. na co przeznaczycie państwo 
odzyskane pieniądze?

Życzę Państwu wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia i do-
statniego 2019 roku!

Tomasz Kowalczyk - Bank Cla-
ims Expert, Omni Claim 
tomasz.kowalczyk@omnifi-
nances.com
Tel. 020 3740 5159

• Więcej informacji na temat opłat pba i procesu ich odzyskiwania 
znajdą państwo na stronie omni claim: omniclaim.co.uk   

• jeśli nie odzyskałeś jeszcze opłat ppi - zajrzyj na ostatnią stronę. 
ostateczny termin dla odzyskania ubezpieczeń ppi mija 29 sierp-
nia 2019 roku! 
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w cenie 19.99zł za miesiąc

WEEBTV UMOŻLIWIA W PROSTY SPOSÓB 
STWORZENIE SWOJEGO WŁASNEGO 
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 Stwórz własną telewizje lub radio. 
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komputera przez prosty program Adobe Flash Media. 
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prowadzone przez użyt-
kowników z całego świata.

od stycznia 2019 w uk rachunki za 
gaz i energię elektryczną będą niższe

R E K L A M A

Dzięki wprowadzeniu nowych 
limitów przez Ofgem 11 milionów 
gospodarstw domowych w skali 
roku oszczędzi od 76 do nawet 120 
funtów rocznie w rachunkach z 
energię elektryczną i gaz.

Wszystko to dzięki regulacjom, które 
weszły w życie 6 listopada. oficjalny 
regulator rynku energetycznego na 
terenie Wielkiej brytanii, czyli office of 
gas and electricity markets (ofgem) 
ustalił "energy cap" na poziomie 1137 
funtów dla typowej taryfy na prąd i gaz 
(tzw.: "dual fuel"). W porównaniu z limi-

tem, który obowiązywał na koniec 
września mamy do czynienia z obniżką 
z poziomu 1206 funtów. W praktyce 
oznacza to, że rachunki za energię oko-
ło 11 milionów gospodarstw domowych 
będą niższe. dostawcy prądu i gazu 
będę musieli dostosować się do wyma-
gań ofgemu, co sprawi, że przeciętnie 
gospodarstwo domowe oszczędzi na 
rachunkach przynajmniej kilkadziesiąt 
funtów. dodajmy, że regulacje te doty-
cząc jedynie mieszkańców anglii, 
szkocji i Walii - wyłączeni z nich są 
obywatele irlandii północnej. jak wyli-
czono na stronie bbc obniżka ma doty-
czyć ponad połowy wszystkich gospo-
darstw domowych w Wielkiej brytanii, 
które korzystają z domyślnych taryf. ta 
korzystna dla konsumentów sytuacja 
potrwa przynajmniej do wiosny. ceny 
za energię w Wielkiej brytanii mogą 
ponownie wzrosnąć najwcześniej w 
kwietniu 2019 roku. Właśnie wtedy 
ofgem przewiduje kolejną rewizję limi-
tów cen prądu i gazu. mechanizm ten 
ma funkcjonować do roku 2023. •

tych rzeczy z pewnością 
nie wiedzieliście o londynie

stolica Wielkiej brytanii stała się dla Wielu z nas 
domem i miastem, które znamy jak przysłoWioWą 
"Własną kieszeń". ale czy na peWno Wiemy o nim 
Wszystko? oto kilka ciekaWostek o tym Wspaniałym 
mieście, których możecie nie znać.

Londyn jest najmniej-
szym miastem w Wielkiej 
Brytanii
każdy mieszkaniec londynu wie, że 
jest to jedno z największych miast 
europy, a pod względem ludności 
większe są tylko moskwa i istambuł. 
skąd więc twierdzenie, że posiadający 
ponad 8 mln mieszkańców londyn jest 
najmniejszym miastem na Wyspach? 
jeśli popatrzymy na podział admini-
stracyjny stolicy Wielkiej brytanii, to 
można dojść do wniosku, że londyn to 
swoiste miasto w mieście. "city of 
london" to ten właściwy obszar na 
prawach miejskich, który zamieszki-
wany jest przez około 9,5 tys. osób. 
jednakże poza nim znajduje się "gre-
ater london" czyli tzw. "Wielki londyn", 
czyli obszar metropolitalny, który za-
mieszkuje pozostała liczba osób.

Logo igrzysk ukazuje seks?
igrzyska olimpijskie w 2012 roku były 
sukcesem organizatorów, ale nie oby-
ło się bez pewnej znaczącej wpadki. 
logo igrzysk niektórym osobom przy-
pominało... lisę simpson uprawiającą 
seks oralny. inna wpadka dotyczyła 
oprawy muzycznej. organizatorzy 
wysłali zapytanie do managera grupy 
the Who o wolny termin perkusisty 
keitha moona. problem w tym, że 
muzyk nie żyje od 30 lat!

Największa atrakcja
dzisiaj nie ma wątpliwości co do 
największej atrakcji londynu. jest 
ich tak wiele, że trudno wszystkie 
wymienić, ale nie zawsze tak było. W 
xViii wieku największą popularno-
ścią w londynie cieszył się bethlem 
royal hospital, który był... szpitalem 
psychiatrycznym. szpital oferował 
nawet zwiedzanie, gdzie tłumy chęt-
nych mogły zobaczyć obłąkanych i 
chorych psychicznie pacjentów.

Alkohol w komunikacji 
miejskiej
W czerwcu 2008 roku ówczesny bur-
mistrz londynu - boris johnson 

wprowadził zakaz spożywania alko-
holu w londyńskiej komunikacji zbio-
rowej. Wcześniej każda osoba wraca-
jąca z pracy do domu mogła sobie na 
luzie otworzyć piwko i skonsumować 
je na oczach innych pasażerów. 
dzień przed wprowadzeniem zakazu 
londyńczycy dali wyraz swojej fanta-
zji i przywiązania do starych udogod-
nień, ponieważ tysiące z nich jeździło 
metrem w kółko pijąc alkohol i za-
pewne dobrze się bawiąc.

Różnorodność
jeszcze w 2001 roku w londynie 
mieszkało 91 proc. białych, a w 2011 
było ich już tylko 86 proc. tendencji 
tej nie zdołał zmienić nawet wielki 
napływ polaków do Wielkiej brytanii. 
W tym samym roku stwierdzono, że 
w londynie urodziło się ponad poło-
wa mniej białych dzieci. pozostałe 
grupy tworzyli hindusi.

Opłata za korki
londyn tak jak wiele innych wielkich 
miast świata ma problem ze zbyt 
wielką liczbą samochodów. dlatego 
władze miasta zdecydowały się znie-
chęcić kierowców do poruszania się 
po nim samochodami, więc wprowa-
dziły opłaty za wjazd do niektórych 
stref. obowiązuje ona od poniedział-
ku do piątku, od 7 do 18 i wynosi 11,5 
funta dziennie.

Jerzy Waszyngton w Lon-
dynie
jeden z ojców założycieli stanów 
zjednoczonych powiedział kiedyś, że 
jego noga nigdy nie postanie w Wiel-
kiej brytanii i słowa dotrzymał nawet 
po śmierci. naprzeciwko national 
gallery znajduje się pomnik Wa-
szyngtona podarowany Wielkiej bry-
tanii przez stan Wirginia. jednak 
niewiele osób wie, że wraz z pomni-
kiem do londynu przyjechała... ame-
rykańska ziemia, dzięki której udało 
się dotrzymać przyrzeczenie Wa-
szyngtona. 
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„Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”. 
każdy z Was może pomóc polskim kombatantom i zrobić paczkę dla bohatera

Polacy mieszkający w Wielkiej 
Brytanii mają okazję pomóc 
polskim kombatantom dzięki 
akcji pomocowej Paczka dla 
Bohatera. W tym roku odbywa 
się już VIII. edycja tego niezwy-
kłego przedsięwzięcia i jest ona 
szczególna także przez 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

W tym roku polish express posta-
nowił się przyłączyć do szerzenia 
wśród brytyjskiej polonii niezwy-
kłej akcji pomocowej. W 100. rocz-
nicę odzyskania przez polskę nie-
podległości każdy z nas będzie 
mógł pomóc polskim kombatantom 
dzięki paczce dla bohatera. z tej 
okazji postanowiliśmy przeprowa-
dzić wywiad z koordynatorem 
paczki dla bohatera w londynie, 
panią sylwią dryl.

Zapoczątkowaliście w 
Wielkiej Brytanii wyjąt-
kową akcję pomocową 
dla polskich kombatan-
tów. W tym roku odby-
wa się już jej VIII. edy-
cja. Proszę powiedzieć, 
jak narodził się w Pań-
stwa grupie pomysł na 
tak szczytne przedsię-
wzięcie?
paczka dla bohatera powstała w 
2010 r. w szczecinie jako inicjatywa 
społeczna i początkowo objęła 36 
weteranów. obecnie są to już 1642 
osoby. z roku na rok dołączały kolej-
ne miasta i wspaniali ludzie, aż w 
końcu zaangażowała się również 
polonia, w tym belgia, niemcy, 
szkocja i holandia. no i my - Wiel-
ka brytania.
inicjatorem paczki jest tomasz sa-
wicki, który od lat całym swoim 
sercem angażuje się w pomoc na 
rzecz kombatantów. i tą swoją do-
brocią po prostu zaraża:) jeśli cho-
dzi o Wielką brytanię, to już nasza 
trzecia edycja paczki dla bohatera. 
pomagamy, bo myślę, że to ważne, 
aby, będąc tutaj poza granicami 
naszego kraju, nie zapominać o 
tym, skąd jesteśmy. i dlaczego je-
steśmy. a przede wszystkim o lu-
dziach, dzięki którym możemy być. 
oni są częścią naszej trudnej, ale 

jakże przecież pięknej historii. kie-
dyś walczyli dla nas, dziś my wal-
czymy dla nich. i o nich. 

Na czym dokładnie pole-
ga pomoc polskim kom-
batantom? Czy jest ona 
wyłącznie materialna, czy 
zależy Państwu także na 
tym, by otrzymali oni do-
wody pamięci i uznania 
ich dokonań?
kombatantom pomagamy nie tylko 
materialnie. nasi wolontariusze w 
polsce często angażują się również 
w codzienną pomoc przy pracach 
domowych, zakupach. niekiedy 
wystarczą zwykłe odwiedziny, roz-
mowa przy herbacie. ci ludzie cza-
sami czują się po postu samotni. i 
każda taka wizyta sprawia im 
ogromną radość. staramy się robić, 
co w naszej mocy, żeby choć trochę 
im tę codzienność umilić. W tym 
roku organizowaliśmy remont 
domu jednego z kombatantów. na 
facebooku działa również strona 
'bazarek paczka dla bohatera', 
gdzie można wylicytować książki o 
tematyce historycznej, wojennej, 
ale nie tylko, bo również przedmio-
ty codziennego użytku, pamiątki a 
nawet i torty okazjonalne:) Wszyst-
kie pieniądze zebrane z licytacji idą 
na działalność naszego stowarzy-
szenia. z zebranych środków orga-
nizujemy miedzy innymi 'Wakacje 
dla bohatera'. 

Do kiedy prowadzicie 
Państwo zbiórkę i w jaki 
sposób można zgłosić się 
do Państwa z chęcią po-
mocy?
W londynie, gdzie jestem koordyna-
torką, zbiórka trwa do 7 grudnia. 
jeśli ktokolwiek chciałby pomóc, 
dołożyć swoją cegiełkę, to można się 
ze mną skontaktować telefonicznie 
(07873415380) lub przez facebook. 
jeśli chodzi o inne miasta w Wiel-
kiej brytanii - namiary na koordyna-
torów podane są na naszym wyda-
rzeniu. (podaje link do wydarzenia: 
https://www.facebook.com/
events/965369797000334/?ti=cl) 
zapraszamy również na naszą stronę 
na facebooku - paczka dla bohatera.

W ramach pomocy mate-
rialnej kombatantom, na 
czym zależy Państwu naj-
bardziej?
zbieramy głównie artykuły spo-
żywcze z długim terminem waż-
ności (makarony, konserwy, kawa, 
herbata, dżemy itd.), środki czy-
stości, kosmetyki a także koce, 
ręczniki, wszystko, co przyda się 
w domu. no i kartki świąteczne z 
życzeniami dla bohaterów. najmi-
lej widziane są te własnoręcznie 
wykonane przez dzieciaki:) to z 
nich kombatanci cieszą się naj-
bardziej! 

Czy działacie także poza 
granicami Wielkiej Bry-
tanii? 
cały, jak ja to mówię, sztab pacz-
ki jest w polsce:) my jesteśmy 
taką polonijną siłą napędową. 
nie tylko tutaj, w Wielkiej bryta-
nii, ale również w holandii, bel-

gii, szkocji i w niemczech. pomoc 
naszym weteranom łączy polo-
nię, naprawdę. 

Polacy na Wyspach chęt-
nie angażują się w poma-
ganie polskim kombatan-
tom? 
tak, odzew jest duży. polacy chęt-
nie angażują się w takie akcje. 
ludzie przynoszą paczki, w pol-
skich szkołach dzieciaki rysują 
przepiękne kartki świąteczne dla 
bohaterów, przekazują prezenty. 
ale mam nadzieję, ze z roku na 
rok odzew będzie jeszcze większy. 
jest nas w końcu tutaj, na Wy-
spach tak dużo. no i to nasi 
wspólni bohaterowie i nasza 
wspólna historia. nie wolno o 
tych ludziach zapomnieć. a po-
magać zawsze warto. dobro to 
jedyna rzecz, która się mnoży, kie-
dy się ją dzieli:)  •

75% pracowników z UE w LondyniE straci 
pracę - bUrmistrz khan krytykUJE wymóg 
zarabiania 30 tys. roczniE dLa imigrantów
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Rząd Partii Konserwatywnej od dłuższego czasu forsuje politykę imigracyjną promującą zatrudnia-
nie wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników zza granicy. W październiku Theresa May 
mówiła wręcz o tym, że imigranci z zarobkami mniejszymi niż 30 tys. funtów rocznie nie otrzymają 
pozwolenia na pracę w UK po Brexicie. Nie wszystkim jednak takie podejście się podoba...

w edług burmistrza Londy-
nu, Sadiqa Khana, wpro-
wadzenie takiego ogra-

niczenia będzie olbrzymim ciosem 
dla brytyjskiej gospodarki. Nie ma 
on wątpliwości, że narzucenie tak 
drastycznych regulacji sprawi, że w 
stolicy zabraknie po prostu rąk do 
pracy. "Sektor budowlany, hotelar-
ski czy gastronomiczny będzie bo-
rykał się z brakami wśród pracow-
ników. Pogłębi się również problem 
z niewystarczającą liczbą pracowni-
ków naszej służby zdrowia" - ko-
mentował Khan dla "The Evening 
Standard" podczas swojej trzydnio-
wej wizyty w Berlinie i Paryżu. Bur-
mistrz Londynu bardzo sceptycznie 
podchodzi do raportu opracowane-

go przez Komisję Doradczą ds. Mi-
gracji (MAC), który stał się funda-
mentem nowej polityki imigracyjnej 
w UK po zakończeniu okresu przej-
ściowego. W brytyjskiej stolicy po-
nad połowa pracowników zarabia 
poniżej wyznaczonego przez rząd 
progu - spora część tych pracowni-
ków to właśnie imigranci unijni. 
Jeśli ich zabraknie ekonomię finan-
sowej stolicy świata czekają kłopo-
ty... Khan zwraca uwagę, że decy-
zje podejmowane na Downing 
Street 10 nijak mają się do rzeczy-
wistości i zależności Londynu od 
pracowników ze Wspólnoty. Trzy 
czwarte pracowników w UE prze-
bywających obecnie w Wielkiej 
Brytanii nie kwalifikowałoby się do 

pracy w Wielkiej Brytanii, gdyby 
przyszły rząd działał zgodnie z wy-
tycznymi MAC. "Theresa May po-
niosła klęską stawiając ponad naro-
dowy brytyjski interes utrzymanie 
władzy w swojej partii" - komento-
wał Khan. "Negocjacje z UE pod jej 
przewodnictwem skończą się dla 
UK kiepską umową lub w ogóle jej 
brakiem. To fatalna sytuacja zarów-
no dla Wielkiej Brytanii, jak i Unii 
Europejskiej. Jako burmistrz będę 
nadal bronił Londynu - nie tylko 
poprzez bezpośrednią współpracę 
z Europą, ale także poprzez wywie-
ranie nacisku na rząd, aby zmienił 
swoje szkodliwe podejście do Brexi-
tu i walczył o prawa wszystkich 
obywateli UE."  

List czytelniczki: czy po zgłoszeniu powrotu do polski zasiłek na dziecko zostanie odebrany?

O transferach zasiłków do Polski 
pisaliśmy już wielokrotnie na ła-
mach naszego portalu. Wiele z 

nich, jak na przykład zasiłek dla bezro-
botnych można z powodzeniem transfe-
rować do Polski nawet przez okres 6 
miesięcy po powrocie. Tym razem jednak 
zajmiemy się sprawą transferu zasiłki na 
dziecko. "Mieszkam w Wielkiej Brytanii 
wraz z mężem i dzieckiem. Podjęliśmy 
niedawno decyzję o powrocie do Polski i 
zgodnie z informacjami na waszym por-
talu zgłosiłam ten fakt do HMRC. Teraz 
jednak zastanawiam się czy zasiłek na 
dziecko, który został mi przyznany będę 
mogła dalej pobierać" - napisała nasza 
czytelniczka. Zasiłek na dziecko (child 

benefit) nie będzie dalej wypłacany, jeśli 
zgłoszony został fakt przeprowadzki do 
Polski. Istnieje jednak pewien sposób, 
aby nadal z niego skorzystać. Wymaga 
on jednak obecności jednego z rodziców 
w Wielkiej Brytanii. Co więcej, rodzic 
pozostający nadal na Wyspach musi tutaj 
pracować, ponieważ w przeciwnym wy-
padku z wypłatą zasiłku będzie problem. 
W takim przypadku zasiłek na dzieci 
nadal jest wypłacany, ale dzieci nie mu-
szą przebywać w Wielkiej Brytanii, co z 
pewnością jest dobrą wiadomością. Jed-
nak w takim przypadku należy spełnić 
kilka wymagań:
- dzieci w Polsce muszą uczęszczać do 
szkoły

- rodzic w Wielkiej Brytanii musi udo-
wodnić, że wysyła pieniądze na dzieci
- rodzic znajdujący się w Polsce nie 
może tam pobierać świadczeń na 
dzieci (np. 500+)
Pamiętać należy również o tym, 
że po zgłoszeniu wyjazdu z Wiel-
kiej Brytanii na stałe child benefit 
będzie wypłacany jeszcze przez 
6 tygodni. Jeśli wypłata będzie 
się opóźniała, to urząd powinien 
sam ją wyrównać w późniejszym 
czasie. Dlatego lepiej skorzystać 
z naszych wcześniejszych rad 
i nie zamykać swojego konta 
bankowego w Wielkiej Brytanii, 
ponieważ nie posiadając konta 

pieniądze zostaną wysłane na ostatni 
brytyjski adres. •

Jedna z naszych czytelniczek wysłała na naszą skrzynkę mailową zapytanie dotyczące zasiłku na dziecko. Jeśli zdecydowa-
liście się na powrót do Polski, to dowiedzcie się czy będziecie mogli go transferować po zgłoszeniu powrotu do Polski.
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Jak poradzić sobiE z zadłUżEniEm 
w wiELkiEJ brytanii JEszczE przEd świętami?

Długi potrafią spędzać człowiekowi sen z powiek i wprowadzić go wręcz w depresyjny na-
strój. Nie ma chyba nic gorszego niż spędzanie świąt w takiej atmosferze. Aby temu zapo-
biec, dowiedz się, jak poradzić sobie z długami. 

D ługi zachodzą za skórę, jak 
drzazga i równie ciężko się 
ich pozbyć. Wprowadzają 

człowieka w depresyjny nastrój, 
który w czasie świąt potrafi się jesz-
cze pogłębić. W takiej sytuacji trud-
no mówić o "zdrowych, spokojnych 
świętach", czego często życzą nam 
najbliżsi. Z każdej, nawet najgorszej 
sytuacji jest jednak jakieś wyjście i 
rozwiązanie, a rzeczywistość poka-
zuje, że poradzenie sobie z długami 
jest możliwe, choć nie jest to tak 
łatwe, jakby się mogło pozornie 
wydawać. 
"Przez większość mojego życia nie 
miałem jakiś poważnych długów. 
Mieszkając w Polsce zawsze mi na 
wszystko wystarczało, więc nie 
musiałem od nikogo pożyczać. Poza 
tym wtedy nie miałem jeszcze ro-

dziny i wydatki miałem mniejsze. To 
jednak zmieniło się po przyjeździe 
do Wielkiej Brytanii. Po kilku latach 
założyłem rodzinę i trzeba było 
myśleć nie tylko o sobie, ale także o 
najbliższych. I chyba właśnie ta chęć 
zapewnienia mojej rodzinie najlep-
szego bytu sprawiła, że zacząłem 
się zapożyczać na potęgę" - napisał 
Marek, który w Wielkiej Brytanii 
mieszka już 7 lat. 
Nasz czytelnik postanowił podzie-
lić się swoją historią, ponieważ w 
ciągu tych 7 lat zaciągnął wiele 
długów, które doprowadziły do na 
skraj załamania nerwowego. Apo-
geum problemów miało miejsce w 
zeszłym roku.
"Wszystko było właściwie dobrze, 
gdyby nie przypadek. Jadąc samocho-
dem firmowym (jestem dostawcą) 

miałem wypadek. Nic mi się właściwie 
nie stało, ale doznałem urazu części 
szyjnej kręgosłupa, co wyeliminowało 
mnie z pracy na kilka miesięcy, ponie-
waż nie mogłem ani prowadzić samo-
chodu, ani nosić towaru. Pozostało mi 
siedzenie w domu. Bez pieniędzy, bez 
pracy, ale z długami przed świętami i 
rodziną na utrzymaniu".
Marka dopadła typowa pułapka 
kredytowa, w którą wpada wielu 
Polaków. Część stara się z nią jakoś 
poradzić uciekając do Polski, albo 
biorąc kolejne pożyczki, które mają 
spłacić narastające zadłużenie. To 
jednak tylko pozornie dobre wyjście, 
ponieważ długi te powracają w naj-
mniej odpowiednim momencie. 
"Na początku grudnia zaczęli pukać 
wierzyciele, którzy domagali się spła-
ty długów. Nie widziałem kompletnie, 

co mam robić. Chwilami nawet mie-
wałem myśli samobójcze, ale jakoś 
udało mi się od nich odpędzić. Długi 
i odsetki rosły, a przecież na święta 
zawsze trzeba mieć więcej gotówki. 
Pracowałem co prawda, ale to nie 
wystarczało nam na wiele. W pew-
nym momencie jednak pomyślałem, 
że przecież musi być jakieś wyjście z 
takiej sytuacji".
Marek pisze, że zaczął rozpytywać 
wśród znajomych i Internecie o 
możliwe wyjścia z impasu. Rozwią-
zań na oddłużanie nie było wiele i 
najpopularniejsze wiązało się z prze-
prowadzką do Polski. 
"Przeprowadzka nie wchodziła w 
grę, ponieważ żona nie wiedziała 
o wszystkich moich długach. Poza 
tym wyczytałem, że i tak to nic nie 
daje. W końcu trafiłem na grupę na 
Facebooku, w której ktoś poradził 
zwrócić się do firmy, która zajmuje 
się oddłużaniem" - napisał Marek. 
Z informacji znalezionych w sieci 
dowiedział się, że jedną z takich 
firm jest działająca w Wielkiej 
Brytanii firma Safe Debts. Marek 
zwrócił szczególnie uwagę na to, 
że jest to polskie przedsiębiorstwo, 
w którym obsługa odbywa się w 
języku polskim. 
"Myślałem wcześniej, żeby zwrócić 
się do brytyjskiej firmy, ale stwier-
dziłem, że od Polaka dowiem się 
więcej niż od Brytyjczyka, więc 
wybór padł na Safe Debts. I nie ża-
łuję. Co prawda święta nie odbyły 
się z fajerwerkami i luksusami, ale 
przynajmniej miałem spokój du-
cha, który pozwolił mi cieszyć się z 
tego, co mam, czyli z mojej rodzi-
ny" - zakończył swój list Marek. 
Safe Debts zajęło się jego sprawą 
i w imieniu Marka zwróciło się do 
wszystkich wierzycieli negocjując z 
nimi warunki spłaty długu. Z kolei 
Marek określił, ile może tygodniowo 
przeznaczyć na spłatę wszystkich 
zobowiązań razem wziętych, co po-
zwoliło mu powoli, ale konsekwent-
nie spłacać dług. 

Mówimy po polsku. 
BEZPŁATNA konsultacja: 

tel. 020 3740 5159
E-mail: contact@safedebts.co.uk

safedebts.co.uk

ODDŁUŻANIE, 
które działa
Niech nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia będą spokojne dzięki 
pomocy, jaką możemy Ci udzielić!
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Naszym klientom życzymy 

KOLEJNYCH 
POMYSŁÓW NA 
ROZWÓJ BIZNESU 
W NOWYM 2019 ROKU!

Cieszymy się, 
że Wasze spółki 
powierzyliście nam.

Zespół Admiral Tax
www.admiral.tax 

zoBAcz, co możE przynIEść roK 2019 WEdłUg SłoWIAńSKIch znAKóW zodIAKU. nASI 
przodKoWIE doKłAdnIE tAK SAmo jAK my BylI cIEKAWI, co zdArzy SIę W przySzło-
ścI. jEdnAK SłoWIAńSKIE znAKI zodIAKU nIEco różnIą SIę od tych zAchodnIch od-
poWIEdnIKóW. SprAWdź dlAczEgo. 
Słowianie to lud, który był od zawsze bar-
dzo związany z religią. Jednak w odróżnie-
niu od religii chrześcijańskiej, wiara Sło-
wian opierała się mocno na przyrodzie. 
Dlatego słowiańskie horoskopy  mają z przy-
rodą bardzo silną więź. 
Czarnobóg  
24 grudnia - 30 stycznia
Osoby urodzone w tym czasie mają naturę wojownika i są 
nieustraszone. Nigdy nie patrzą się za siebie i częściej wy-
biegają w przyszłość dokładnie ją planując. Są też peł-
ni optymizmu, którym zarażają otoczenie. Wytrwale dążą 
do wybranego przez siebie celu i są w tym szalenie kon-
sekwentni. W miłości są raczej spokojni i stabilni. Nie szu-
kają przygód i jeśli się zakochują to na zabój i na zawsze. 
W 2019 roku osoby spod tego znaku mogą spodziewać się 
zmiany pracy i związanych z tym nowych wyzwań, ale z 
natury waleczny Czarnobóg zrobi wszystko, żeby poradzić 
sobie z nowymi wyzwaniami. 
Weles  
31 stycznia - 21 marca
Dzieci Welesa to osoby, które łatwo ulegają pokusom i 
różnym zachciankom, dlatego powinny one szczegól-
nie zwracać uwagę na ich ograniczenie. Mają dużo em-
patii i optymizmu, dzięki czemu mogą liczyć na grono 
oddanych i wiernych przyjaciół. Dzieci Welesa to osoby 
uchodzące za wyjątkowo gorących kochanków, którzy 
doskonale znają potrzeby partnera. W pracy są często 
samotnikami, dlatego praca w grupie nie jest dla nich 
przyjemnością. Osoby urodzone pod tym znakiem są 
w gruncie rzeczy indywidualistami, którzy lepiej wy-
pełnią zadania w samotności. Czasem są lekkoducha-
mi i wydają zbyt dużo pieniędzy, na co powinni zwrócić 
uwagę w przyszłym roku. 
Dziewanna  
22 marca - 16 kwietnia
Dziewanna to bogini wiosenna, która jest opiekunką 
wszelkiej przyrody dlatego też osoby urodzone pod tym 
znakiem są szczególnie związane z przyrodą. Najlepiej 
czują się przebywając na jej łonie. Sprawdzają się jako na-
uczyciele i opiekunowie, ponieważ mają dużo cierpliwości 
i wewnętrznej harmonii. Dzieci dziewanny są kochający 
i stali w uczuciach. Preferują stałe związki. W pracy lubią 
być drobiazgowi i dokładni czym imponują współpracow-
nikom i przełożonym.
Jarowit  
17 kwietnia - 14 maja
Urodzeni w znaku Jarowita lub Jaryły są osobami walecz-
nymi i pewnymi siebie. Mają duży temperament  i są zde-
terminowani w działaniu przez co często odbierani są jako 
tyrani, choć nie jest to ich prawdziwa natura. Obdarzo-

ne sporym temperamentem dzieci Jaryły nie należą do 
osób najwierniejszych. Jaryła zawsze będzie dążył do sta-
bilizacji życiowej, ale nigdy nie będzie mógł jej do koń-
ca osiągnąć, ponieważ nie leży ona w jego naturze. W pra-
cy są konsekwentni i dobrze sprawdzają się w zarządzaniu 
ludźmi. W związku z tym doskonale poradzą sobie z zało-
żeniem i prowadzeniem własnej firmy. 
Lela  
15 maja - 2 czerwca
Lela to bogini lata. Jej postać związana jest z nadchodzą-
cym dla Słowian czasem żniw i wytężonej pracy. Dzieci leli 
są doskonałymi kompaniami do wszelkich rozrywek. Dłu-
go nie usiedzą w jednym miejscu, ponieważ szybko po-
czują przygnębiającą  i szarą rzeczywistość. Nie lubią się 
nudzić, dlatego biorą się za realizowanie wielu pomysłów 
naraz. Podobnie jest w miłości: nie lubią rutyny i powta-
rzalności, dlatego często okazują się ognistymi kochanka-
mi. Chętnie eksperymentują i poszukują nowych doznań. 
W pracy często mają oryginalne pomysły, ale mają przy 
tym problem z ich realizacją. 
Kostroma  
3 czerwca - 12 czerwca
Urodzeni w tym słowiańskim znaku są osobami obdarzo-
nymi wieloma talentami. Niestety często mają też przykre 
doświadczenia, które blokują rozwinięcie ich talentów. 
Mają w sobie dużo empatii i lubią pomagać innym. Dzie-
ci Kostromy dość późno zakładają rodzinę, ale potem są jej 
szczerze oddani i mocno do niej przywiązani. Dostają od 
losu wiele szans, ale przez brak wiary w siebie większości 
nie wykorzystują. Są też nadmiernie ufni, co może czasem 
skutkować przykrymi doświadczeniami. 
Dodola  
13 czerwca - 6 lipca
Spokojni i nieco flegmatyczni - tak można określić osoby 
urodzone pod słowiańskim znakiem Dodoli. Są to ludzie, 
którzy lubią wykorzystywać wolny czas na kontemplo-
wanie i rozważanie najgłębszych sekretów własnego ja. 
Wierzą w przeznaczenie i wiara ta przynosi im szczęście 
w życiu. Mają nieco odmienne poglądy na miłość i rodzi-
nę, więc ich życie miłosne jest bardzo zmienne. W pracy 
nie lubią się przemęczać i szukają zajęcia, które będzie 
sprawiało im przyjemność. Bywają też lekkomyślni i nie-
odpowiedzialni, co może ich czasem doprowadzić do 
problemów - także finansowych. 
Kupało  
21 lub 22 czerwca
Osoby urodzone w czasie letniego przesilenia byli za-
wsze szczególnie traktowani przez Słowian, dla któ-
rych najkrótsza noc w roku była jednym z najważniej-
szych świąt. Urodzeni pod tym znakiem jawią się jako 
osoby posiadające wyjątkowy dar przekonywania. Dla-

tego często sprawdzają się jako przywódcy lub szefo-
wie. Z łatwością nawiązują kontakty, ale choć rodzina 
nie jest dla nich najważniejsza, to starają się należycie 
dbać o najbliższych. Pieniądze i majątek nie są dla nich 
najważniejsze i bardziej ważny jest dla nich rozwój du-
chowy, dlatego żyją w spokoju i harmonii. Dzięki temu 
rzadko narzekają na zdrowie i wszelkie dolegliwości. 
Łada  
7 lipca - 1 sierpnia
Świętowanie, wesela i inne rozrywki to chleb powszedni 
dla dzieci Łady. Kochają wszelką sztukę i przyrodę, na ło-
nie której czują się najlepiej. Posiadają przy tym dużą fan-
tazję i wyobraźnię, co pozwala im osiągać spore sukcesy w 
pracy zawodowej. Znani są też z abstrakcyjnego myślenia, 
które popycha ich często w zaskakujących kierunkach. W 
pracy są uważani za lojalnych pracowników oraz fachow-
ców, na których można liczyć. Jeśli dzieci Lady gdy kocha-
ją, to kochają na zawsze. 
Perun  
2 sierpnia - 28 sierpnia
Najważniejszy słowiański bóg stojący na czele panteonu 
słowiańskich bóstw. Z racji tego, że jest przywódcą, to i 
jego dzieci mają wrodzone cechy przywódcy. Waleczne 
i władze dzieci Peruna zrobią też wszystko, żeby zadbać 
o swoją rodzinę. Nie spodziewaj się od dziecka Peruna, 
że wyzna szybko miłość. Jeśli już to zrobi, to wyznanie to 
będzie szczere. W pracy są dokładni i tego samego wy-
magają od innych, co może budzić wrogość niektórych 
współpracowników. Lubią oszczędzać i odkładać pienią-
dze na później. 
Żywa  
29 sierpnia  - 13 września
Osoby urodzone pod tym znakiem są skromne, życzliwe 
i uczynne. Lubią cieszyć się z małych rzeczy, dzięki cze-
mu najczęściej są uśmiechnięci, czym zarażają swoje oto-
czenie. Nie umieją wyznawać swoich uczuć i nie można od 
nich oczekiwać romantycznych wyznań. Jeżeli jednak już 
się na to zdecydują, to wyznanie jest szczere i z głębi ser-
ca. W pracy są osobami sumiennie wypełniającymi obo-
wiązki i robią to z dużym poświęceniem. Muszą jednak 
uważać, bo łatwo popadają w pracoholizm i zapominają o 
swoich najbliższych. 
Mokosz  
14 września - 27 września
Urodzeni pod znakiem Mokosza są ludźmi spokojnymi 
i nad wyraz poukładanymi. Często są przewidywal-
ni, więc nie są skorzy do spontanicznych i romantycz-
nych gestów. Cenią sobie spokojne życie rodzinne, w 
którym czują się idealnie. Związek i rodzina są dla nich 
największą świętością. Dzieci Mokosza są również 
pracowite, ale muszą uważać, aby nie zostały wyko-

rzystane. Lubią pieniądze i nie odmówią sobie zreali-
zowania choćby najmniejszego interesu, który przy-
niósłby im zysk. 
Swarożyc  
28 września - 15 października
Dzieci Swarożyca czy też Swaroga są miłośnikami wszel-
kiej sztuki i piękna. Odkrywają je dla siebie i potrafią nim 
zainteresować innych, którzy doceniają ich jako znawców 
sztuki. W miłości się nie spieszą i długo szukają odpowied-
niego partnera, ale gdy już go znajdą, to robią wszyst-
ko, żeby z nim zostać na stałe. Potrafią zawalczyć o swo-
ją miłość i oddać się jej w całości. Są osobami zazdrosnymi 
i uczulonymi na to. W pracy są wszechstronni i kreatyw-
ni czym zaskarbiają sobie uwagę przełożonych. Praca, po-
dobnie jak miłość jest dla nich walką i wyzwaniem, z któ-
rym chcą się zmierzyć. 
Marzanna  
16 października - 8 listopada
Umiejętnie kontrolują swoje emocje, co pozwala im spryt-
nie manipulować otoczeniem.  Są osobami upartymi i nie-
zwykle zdyscyplinowanymi i potrafią podejść do wielu 
rzeczy ze spokojem ducha. Stawiają przed współpracow-
nikami duże wymagania, czym narażają się niektórym z 
nich. Są indywidualistami i praca w zespole nie jest ich 
mocną stroną, najlepiej radzą sobie w pojedynkę. Miłość 
traktują dość przedmiotowo, ale lubią zawalczyć o swo-
jego partnera. Nie lubią wydawać pieniędzy i są straszli-
wie oszczędni. 
Siemargł  
9 listopada - 28 listopada
Są to osoby pewne siebie, aktywne i posiadające duże 
umiejętności interpersonalne, które wykorzystują w kon-
taktach. Nastawieni są bardziej na rozwój duchowy niż 
materialny i nie dla nich jest powierzchowna wiara. Dla 
swoich partnerów życiowych są namiętnie kochającymi 
osobami, które liczą na długi związek. Są wierni, uczciwi 
i godni zaufania drugiej połówki. Lubią pomagać ludziom 
nie tylko w pracy, ale także i na co dzień. Znani są jako oso-
by dbające o swoje otocznie i podwładnych. 
Żmij  
29 listopada - 23 grudnia
Dzieci Żmija to osoby, którym w życiu nic nie przycho-
dzi łatwo i na wszystko, co mają, muszą sami zapracować. 
Nie są samotnikami i zawsze muszą mieć kogoś obok sie-
bie, bo tylko wtedy czują się dobrze. Mają trudny charak-
ter i często jest to powodem rozstań i zmian partnerów, 
ale nigdy nie przestają szukać drugiej połówki. Lubią pra-
cować dużo i ciężko. Dzieci Żmija to osoby ambitne i od-
powiedzialne. Lubią otaczać się luksusem choć po ich za-
chowaniu można odnieść wrażenie, że gardzą dobrami 
materialnymi.  
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jeśli wracasz do polski i chcesz założyć swój 
biznes, lepiej zrób to jeszcze na Wyspach

głóWnym argumentem przy zakładaniu spółki ltd W Wielkiej brytanii jest dla każdego przedsiębiorcy duża oszczęd-
ność. jeśli Weźmiemy pod uWagę kWotę Wolną od podatku na Wyspach, która W przyszłym roku ma Wynieść aż 12,5 tys. 
funtóW – opłacalność proWadzenia biznesu W uk staje się niepodWażalna. ale to nie Wszystkie plusy…

J ak zapowiedział brytyjski kanc-
lerz skarbu w czasie swojego 
niedawnego wystąpienia w 

ramach przyszłorocznego budżetu – 
kwota wolna od podatku (i tak już 
wysoka w Wielkiej brytanii) wzrośnie 
jeszcze bardziej do 12,5 tysięcy fun-
tów, czyli w przeliczeniu 60 tys. zło-
tych. jeśli porównamy ją z kwotą 
wolną od podatku w polsce, która 
wynosi zaledwie 3091 złotych, przed-
siębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą nad Wisłą mogą być 
niepocieszeni i mają pełne prawo do 
niezadowolenia.
za sprawą wysokiej kwoty wolnej od 
podatku w Wielkiej brytanii – prowa-
dzenie tam spółki ltd jest niezwykle 
opłacalne. nie jest to jedyny argument 
do jej założenia właśnie w tym kraju. 

zgodnie z polskimi przepisami mini-
malny kapitał zakładowy polskiej 
spółki z o.o. wynosi 5 tys. złotych, 
podczas gdy w Wielkiej brytanii przy 
zakładaniu spółki ltd możemy mieć 
nawet kapitał w wysokości 1 funta.
ponadto niepodważalną kwestią jest 
przejrzystość brytyjskich przepisów 
oraz prawo, które ma za zadanie – nie 
tak jak w polsce – utrudniać, ale uła-
twiać prowadzenie działalności. przed-
siębiorca na Wyspach może większość 
spraw załatwić online lub przez telefon, 
a czekanie na decyzję nie trwa tak 
długo jak w polsce.
innym powodem, dla którego warto 
założyć spółkę ltd w Wielkiej bryta-
nii jest to, że już po 10 latach pełnie-
nia w niej funkcji dyrektora nabywa-
my prawo do brytyjskiej emerytury 

(przy czym jej minimum wynosi 1,000 
złotych, a kwota pełna to 3,300 zło-
tych miesięcznie).
- zarejestrować spółkę ltd na Wy-
spach możemy samodzielnie przez 
internet, jeśli skorzystamy ze standar-
dowego statutu. należy przy tym pa-
miętać, że nazwa naszej firmy nie 
może być identyczna ani podobna do 
nazwy innej firmy, która jest już zareje-
strowana w companies house. ponad-
to nie może zawierać obraźliwego 
słowa lub sugerować powiązania z 
organami rządowymi. po 24 godzi-
nach od rejestracji możemy mieć już 
naszą spółkę zarejestrowaną – mówi 
agnieszka moryc z firmy admiral tax.
kwestią istotną przy zakładaniu spół-
ki ltd w Wielkiej brytanii jest także 
adres firmy, to na niego bowiem bę-

dzie dostarczana oficjalna korespon-
dencja z hmrc. musi to być adres 
fizyczny i znajdować się w tym sa-
mym kraju, w którym rejestrujemy 
spółkę. przy czym może to być nasz 
własny adres zamieszkania lub adres 
naszego księgowego, który rozlicza 
nasze podatki w uk. 
- Ważną informacją dla przedsiębior-
ców posiadających już spółki ltd w 
Wielkiej brytanii, którym ulgi oferowa-
ne przez brytyjski system już nie wy-
starczają, jest to, że mogą zdecydować 
się również na dalszą optymalizację 
przez założenie spółek w innych jurys-
dykcjach podatkowych, aby w ten 
sposób skorzystać z jeszcze większych 
ulg. z tej opcji korzysta wielu przedsię-
biorców, którzy z powodzeniem rozwi-
jają swoje biznesy – dodaje moryc. 
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Uwaga! niEcały rok pozostał na 
zgłoszEniE roszczEnia o ppi 
(paymEnt protEction insUrancE)

Uwaga! niEcały rok pozostał na 
zgłoszEniE roszczEnia o ppi 
(paymEnt protEction insUrancE)

Sprawa sprzedaży przez brytyjskie banki PPI, czyli ubezpieczenia od utraty pracy lub płynności finan-
sowej odbiła się szerokim echem na Wyspach. Ważną informacją jest także ta, że swoje roszczenia w 
sprawie PPI można składać jedynie do 29 sierpnia 2019 roku. 

J eśli padliście ofiarą nieuczci-
wych praktyk banków, które 
sprzedały wam ubezpieczenie 

PPI po wygórowanych cenach lub 
nawet bez waszej wiedzy, to przy-
sługuje wam prawo do odszkodowa-
nia. Co prawda wiele osób już się 
zgłosiło do Biura Rzecznika ds. Fi-
nansowych lub do firm pośredniczą-
cych takich jak Omni Claim, ale 
wciąż wielu klientów banków nie 
wie nawet, że przysługuje odszkodo-
wanie. Co istotne wnioski o odszko-
dowanie z tytułu PPI składać będzie 
można tylko do 29 sierpnia 2019 
roku, dlatego należy się spieszyć…
Decyzja Urzędu ds. Postępowania 
Finansowego (Financial Conduct 
Authority - FCA) o zakończeniu zgła-
szania wniosków o odszkodowanie 
oznacza, że po godzinie 23:59 dnia 
29 sierpnia 2019 roku nie będziecie 
mogli zwrócić się do swojego banku 
bądź do Biura Rzecznika ds. Finan-
sowych w sprawie odszkodowania 

z PPI.  Przypominamy, że zwroty 
PPI dotyczą takich produktów 
bankowych jak: kredyty prywatne i 
biznesowe, karty kredytowe, kredyty 
hipoteczne, raty kredytowe oraz 
wiele innych. 
W swoim założeniu PPI jest ubezpie-
czeniem, które skierowane jest do 
osób posiadających kredyty lub inne 
wymienione wyżej usługi bankowe. 
Zabezpiecza ono klienta przed nagłą 
utratą płynności finansowej wynikłą 
z wypadku, choroby bądź nagłej 
utraty pracy.
PPI spłaca wtedy za klienta raty 
pożyczki. Jednak samo PPI nie jest 
niczym złym, ale to metoda jego 
sprzedaży wzbudziła szeroki sprze-
ciw w Wielkiej Brytanii, gdyż PPI 
było sprzedawane po wygórowa-
nych cenach oraz często w sposób 
nieuczciwy. Sprzedawcy potrafili 
wmawiać klientom, że wykupienie 
PPI jest koniecznie, aby kwalifikować 
się do kredytu, co jest oczywistą 

nieprawdą. 
- Praktyki, jakie stosowali sprze-
dawcy, były całkowicie nieuczciwe. 
Najbardziej pokrzywdzone były te 
osoby, które pracowały jako self-em-
ployed i które nie wiedziały, że PPI 
nie pokryje ich kosztów. W skrajnych 
przypadkach sprzedawcy w ogóle 
nie informowali klientów o tym, że 
będą płacili za PPI - powiedział To-
masz Kowalczyk z firmy Omni Claim, 
która zajmuje się roszczeniami ban-
kowymi. 
Aby skutecznie odzyskać pieniądze 
od swojego banku lepiej już teraz 
zacząć kompletować dokumenty i 
zgłaszać swoje roszczenie. Najlepiej 
zrobić to poprzez profesjonalną 
firmę, która ma doświadczenie w 
skomplikowanym prawie bankowym 
w Wielkiej Brytanii. Warto się tym 
interesować, ponieważ w niektórych 
przypadkach roszczenia mogą być 
naprawdę wysokie. Tomasz Kowal-
czyk z Omni Claim mówi o odszko-

dowaniach wynoszących tysiące 
funtów. 
- Najgorszy typ PPI to ten dodawany 
od początku do kredytu. Ofiary tego 
oszustwa płaciły od samego począt-
ku odsetki wynoszące 20-25 proc. 
wartości kredytu, ale zdarzały się 
przypadki, że dochodziły nawet do 
70 proc. Jeśli ktoś miał kredyt na 100 
tys. funtów, to PPI kosztowało go 
od 2 tys. do 7 tys. funtów. W Omni 
Claim mieliśmy do czynienia z takimi 
osobami, którym przysługiwały wy-
sokie odszkodowania, ale dowiedzia-
ły się o nich zupełnie przypadkiem 
- powiedział Kowalczyk.   
Dlatego warto raz jeszcze przejrzeć 
swoją umowę kredytową z bankiem 
i szukać w niej skrótu PPI bądź wyra-
żenia Payment Protection Insurance, 
ponieważ od dzisiaj macie tylko rok 
na zgłoszenie się w tej sprawie do 
Omni Claim, które załatwi za was 
wszystkie formalności związane z 
odszkodowaniem za PPI. 

PPI CHECKER
Tylko do 29 sierpnia 2019 roku możesz ubiegać 
się o odzyskanie ubezpieczeń PPI.

Wypełnij formularz i spraWdź za darmo czy należy ci się zWrot!

Wypełnij dane na odwrocie, włóż formularz do koperty, zaadresuj ją  
”freepost omni finances” i wrzuć do skrzynki! 
skontaktujemy się z tobą. 
Więcej informacji: omniclaim.co.uk  •  tel. 020 3740 5159  •  e-mail: contact@omniclaim.co.uk

Czy kiedykolwiek brałeś pożyczkę (loan)?

Czy kiedykolwiek miałeś hipotekę (mortage)? 

Czy kiedykolwiek posiadałeś kartę kredytową (credit card)?

Czy kiedykolwiek posiadałeś kartę zakupową (store card)?

 AA Finance
 Abbey National
 Alliance & Leicester
 Bank of Scotland
 Barclaycard
 Barclays
 Beneficial Finance
 Blackhorse
 Britannia
 Capital Bank
 Cheltenham & Gloucester

 Churchill
 Clydesdale Bank
 Co-Operative
 Direct Line
 First Active
 First Direct
 First Plus
 Halifax
 Hamilton Insurance Company
 HBOS
 HFC

 Household Bank
 HSBC
 John Lewis
 Littlewoods
 Llombard Direct
 Lloyds
 Marks & Spencer
 MBNA
 Midland Bank
 National & Provincial
 Nationwide

 Natwest
 NRAM
 RBS
 Sainsbury’s
 Santander
 Tesco
 TSB
 Ulster Bank
 Virgin
 Yorkshire Bank

 Abbey National
 Alliance & Leicester
 Bank of Scotland
 Barclays
 Barnsley Building Society
 Birmingham Midshires
 Britannia
 Cheltenham & Gloucester
 Chelsea Building Society

 Cheshire Building Society
 Clydesdale Bank
 Co-Operative
 Derbyshire Building Society
 Dunfermline Building Society
 Halifax
 HBOS
 HSBC
 Lambeth Mortgage

 Lloyds
 Midland Bank
 Morgan Stanley
 National & Provincial
 Nationwide
 Natwest
 Newcastle Building Society
 Norwich & Peterbrough
 NRAM

 Portman Building Society
 RBS
 Santander
 Staffordshire Building Society
 TSB
 Ulster Bank
 Woolwich
 Yorkshire Bank
 Yorkshire Building Soc

 AA Finance
 Aqua
 Bank of Scotland
 Barclaycard
 Barclays
 Beneficial Finance
 Britannia
 Capital One
 Cheltenham & Gloucester
 Clydesdale Bank
 Co-Operative

 Fair & Square
 First Active
 First Direct
 GM Card
 Goldfish
 Halifax
 Hamilton Insurance Company
 HBOS
 HFC
 Household Bank
 HSBC

 John Lewis
 Littlewoods
 Lloyds
 Marbles
 Marks & Spencer
 MBNA
 Midland Bank
 Mint Credit Card
 Nationwide
 Natwest
 NRAM

 RBS
 Sainsbury’s
 Santander
 Tesco
 TSB
 Ulster Bank
 Virgin
 Yorkshire Bank

 Asda
 Autocar Finance
 B & Q
 Bentalls
 BHS
 Burton
 Comet
 Currys/Dixons

 Debenhams
 DFS
 Dixons
 Dorothy Perkins
 Edge
 Etam
 Evans
 First Personal

 Frasercard
 GE Capital
 GE Money
 H Samuel
 Halfords
 Harrods
 Harvey Nichols
 House Of Fraser

 Kwik Fit
 Laura Ashley
 Miss Selfridge
 Monsoon
 Mothercare
 New Look




