
 
 

DORADZTWO, INFORMACJE I WSPARCIE DLA UKRAIŃCÓW,  
KTÓRZY CHCĄ APLIKOWAĆ O POBYT W WIELKIEJ BRYTANII 

 
 
Ukrainian Sponsorship Pathway UK jest organizacją z Wielkiej Brytanii działającą w Polsce, aby pomóc 
Ukraińcom w aplikowaniu do nowego brytyjskiego programu „Homes for Ukraine”.  
 
Niektórzy Ukraińcy mają już prawo wjazdu do Wielkiej Brytanii w ramach programu „Rodzina z 
Ukrainy” - jeśli ich bezpośredni krewni mieszkają już w Wielkiej Brytanii. My chcemy pomóc tym 
osobom, które nie mają rodziny w Wielkiej Brytanii i w związku z tym mogą skorzystać z programu 
„Homes for Ukraine”.   
 
Obecnie możesz swobodnie wjechać do dowolnego kraju Unii Europejskiej, natomiast Wielka 
Brytania nie należy do Unii Europejskiej. Jeśli chcesz przyjechać do Wielkiej Brytanii, MUSISZ zostać 
dopasowany do sponsora, można to zrobić za pośrednictwem programu Homes for Ukraine oraz 
innych kanałów (chyba że chcesz jechać do Szkocji). Wiąże się to ze złożeniem wniosku on-line. 
Chętnie pomożemy Ci w złożeniu wniosku, odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy Ci 
zorganizować podróż do Wielkiej Brytanii. 
 
Jeśli chcesz przyjechać do Szkocji, nie musisz być kojarzony ze Sponsorem (patrz niżej). Możesz 
ubiegać się bezpośrednio o wizę, a rząd Szkocji będzie odpowiedzialny za znalezienie domu i 
Sponsora. W Szkocji będziesz korzystać z tych samych świadczeń, co w pozostałej części Wielkiej 
Brytanii. 
 
 
Informacje na temat programu:  
 
Program “Homes for Ukraine” - co zawiera? 
Wiele tysięcy osób i rodzin z Wielkiej Brytanii oferuje zakwaterowanie Ukraińcom w swoich domach 
i mieszkaniach - są oni zwani „Sponsorami”. Program będzie łączył ukraińskie osoby/rodziny z 
angielskimi Sponsorami. Jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, otrzymasz wizę, która pozwoli 
Ci mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez 3 lata. 
 
Oprócz zakwaterowania u brytyjskiego Sponsora, otrzymasz również: 
 

1. Zezwolenie na pracę 
2. Dostęp do państwowej służby zdrowia (NHS) 
3. Dostęp do niektórych rządowych świadczeń socjalnych 
4. Dostęp do szkoły 
5. Prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat 



 
Poza Twoim Sponsorem, również lokalne organizacje pomocowe/charytatywne, jak również inne 
osoby prywatne pomogą Ci na miejscu w Wielkiej Brytanii. 
Kto może aplikować? 
Aplikacja jest otwarta dla wszystkich ukraińskich uchodźców.  
 
Jaki rodzaj zakwaterowania jest oferowany? 
Do dziś w Wielkiej Brytanii zarejestrowano ponad 125.000 ofert zakwaterowania dla Ukraińców i 
liczba ta szybko rośnie. Sponsorzy oferują wiele rodzajów zakwaterowania - od pokoju w domu lub 
mieszkaniu, po całe mieszkanie lub dom. Większość z nich znajduje się w dużych miastach, ale także 
w mniejszych miejscowościach. Dołożymy wszelkich starań, aby dopasować wnioskodawców do 
najbardziej odpowiedniego zakwaterowania. 
 
Na jak długo oferowane jest zakwaterowanie? 
Zarejestrowani Sponsorzy muszą zapewnić zakwaterowanie na minimum 6 miesięcy, ale wielu 
oferuje 12 miesięcy lub dłużej. 
 
Jak długo mogę pozostać w Wielkiej Brytanii? 
Wiza jest przyznawana na 3 lata. 
 
Czy mogę pracować w Wielkiej Brytanii? 
Tak. 
 
Co z pieniędzmi? 
Będziesz miał/a pozwolenie na pracę, jak też dostęp do świadczeń socjalnych od Rządu Wielkiej 
Brytanii. Organizacje charytatywne również zgłaszają swoją chęć pomocy. 
 
Co z opieką medyczną? 
Będziesz miał/a dostęp do państwowej opieki medycznej 
 
Czy mogę zabrać ze sobą swojego psa/kota? 
Tak, ale to wymaga dodatkowej aplikacji - nie wiemy jeszcze, ile to potrwa. Wiemy, że to jest dla 
Ciebie ważne - niektórzy Sponsorzy chętnie przyjmą zwierzęta, inni nie. 
 
Czy będę bezpieczny/a? 
Wielka Brytania jest świadoma, że większość aplikantów to samotne kobiety i dzieci. Sponsorzy, 
którzy oferują zakwaterowanie są sprawdzani przez Rząd Wielkiej Brytanii, tak aby Twoje 
bezpieczeństwo było zapewnione. Traktujemy to bardzo poważnie.  
 
W jaki sposób aplikant jest sprawdzany? 
Będziesz musiał podać szczegółowe informacje o sobie i swojej rodzinie - nazwisko, numery oraz 
zdjęcia paszportu i dokumentu tożsamości, gdzie mieszkasz na Ukrainie oraz odpowiedzieć na kilka  
pytań. Sprawdzenie tych danych zajmie rządowi Wielkiej Brytanii kilka dni.  
 
Jak długo potrwa cały proces? 
Pierwszym etapem jest dopasowanie Cię do odpowiedniego Sponsora, a następnie możemy 
rozpocząć proces ubiegania się o wizę. Nie wiemy, ile czasu zajmie uzyskanie wizy - postaramy się ten 
proces przyspieszyć, ale to zależy od Rządu Wielkiej Brytanii i nie mamy nad tym kontroli. 
 
Przygotuj się na czas oczekiwania zanim dostaniesz zgodę na wyjazd – według naszych obecnych 

informacji może to potrwać 14 dni lub dłużej. 



 
Jak dostanę się do Wielkiej Brytanii? 
Dużo osób pracuje, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania. Pomożemy Ci znaleźć transport, abyś mógł 
dostać się do nowego miejsca zakwaterowania w Wielkiej Brytanii 
 
Czy jest pewne, że moja aplikacja zostanie zaakceptowana? 
To jest nowy program - na ten moment nie możemy zagwarantować, że każda aplikacja zostanie 
zaakceptowana. 
 
 
Uwagi pomocne przy aplikacji: 
 

1. Będziesz musiał mieć ważny i działający adres e-mail. Jeśli nie posiadasz takiego, pomożemy 
Ci go założyć 

2. Twój profil na Facebooku lub Instagramie (jeśli taki posiadasz) 
3. Będzie potrzebny telefon do Ciebie - abyśmy mogli się z Tobą skontaktować 
4. Będzie potrzebna kopia/zdjęcie Twojego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

Twoją tożsamość (np. akt urodzenia lub akt ślubu) 
5. Sądzimy, że każdy członek Twojej rodziny będzie musiał wypełnić oddzielny wniosek wizowy. 

 
 
NASTĘPNY KROK: 
Jeśli chcesz porozmawiać o pobycie w Wielkiej Brytanii, chętnie Ci pomożemy. Nasi przedstawiciele 
będą dostępni w lokalizacjach dla uchodźców:  

1. Warszawa 

• Nadarzyn PTAK Expo 

• Global Expo Modlińska 
2. Kraków 

• Galeria Plaza 
 
 

 
Odwiedź również naszą stronę internetową: 

www.uspuk.org 
 
 

lub skontaktuj się z nami: 

info@uspuk.org 
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