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W 
Anglii i Walii największymi ban-
kami są Barclays, Lloyds TSB, 
HSBC i Natwest,  w Szkocji są 
to Bank of Scotland i Royal Bank 

of Scotland.
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, szcze-
gólnie jeśli chodzi o zakup domu lub mieszka-
nia. Można w nich otworzyć konto tak samo 
jak w banku oraz dostać kartę debetową  
i kredytową.

Rodzaje wydawanych przez banki kart 
Przy otwarciu tzw. Basic Account (konta pod-
stawowego) bank wydaje tylko kartę ban-
komatową (tzw. Cash Card). Karta ta służy 
jedynie do pobierania gotówki z bankomatu, 
nie można nią dokonywać płatności w skle-
pach lub przez internet.
Kartę debetową (tzw. Debit Card), którą 
można dokonywać płatności oraz książecz-
kę czekową otrzymamy przy otwarciu tzw. 
Current Account (konta bieżącego).
O kartę kredytową (tzw. Credit Card) można 
ubiegać się po ok. 6 miesiącach od otwo-
rzenia konta (w zależności od banku). Przed 
złożeniem wniosku o kartę kredytową warto 
sprawdzić jakie są szanse na jej otrzymanie. 
Często zdarza się, że udzielona przez bank 
odmowa zniechęca także inne banki.
Cash Card i Debit Card są to karty powiąza-
ne z konkretnym kontem bankowym. Credit 
Card pozwala na użycie gotówki przy zero-
wym stanie konta, podobnie przy zwykłym 
kredycie, z tym że odsetki są o wiele wyższe 
– nawet do 20% w stosunku rocznym. 

W chwili obecnej najbardziej przyjazne 

banki dla Polaków to: Barclays i Lloyds TSB.  
W wymienionych bankach do otworzenia 
konta potrzebne są jedynie dwa dokumenty 
tożsamości (np. paszport lub dowód osobisty, 
prawo jazdy). 
Lloyds TSB  promuje ofertę otwarcia kon-
ta z tylko jednym dokumentem tożsamo-
ści (paszportem lub dowodem osobistym). 
Poza tym wymaga jedynie podania adresu 
zamieszkania (bez konieczności przedstawia-
nia potwierdzenia), miejsca pracy, numerów 
telefonów, itp. 
Pozostałe banki wymagają nie tylko potwier-
dzenia tożsamości, ale także potwierdzenia 
adresu – co w przypadku wielu nowo przyby-
łych  Polaków jest trudno osiągalne (poprzez 
potwierdzenie adresu przeważnie rozumie 
się rachunki za elektryczność, wodę, gaz  
i Council Tax - czyli podatek lokalny).
Należy dokładnie sprawdzić ofertę banku, 
aby nie ponosić niepotrzebnych opłat za pro-
wadzenie konta. Osoby, które chcą korzystać 
z dodatkowych usług oferowanych przez bank 
(np. ubezpieczenia telefonu komórkowego 
lub samochodu, czy tzw. overdraft czyli 
debetu poniżej zera bez ponoszenia kary), 
mogą wybrać opcję konta płatnego. Opłaty 
są różne – od £3,5 aż do kilkunastu funtów 
miesięcznie.
Prowadzenie kont biznesowych zalecanych 
przy prowadzeniu własnej działalności go-
spodarczej jest płatne, chociaż część ban-
ków wprowadza opłaty dopiero po pewnym 
okresie korzystania.
Należy także zastanowić się nad ewentual-
nym otworzeniem konta oszczędnościowego 
(Saving Account), które ma zdecydowanie 
wyższy procent roczny i zachęca do regular-
nego  oszczędzania.

Obecnie otwieranie kont przez Polaków nie 
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wiąże się z większymi problemami. Banki co-
raz bardziej konkurują między sobą, dlatego 
można swobodnie dokonywać wyboru pod 
względem jakości obsługi i zakresu ofero-
wanych usług (np. bankowość internetowa, 
telefoniczna, umowa o saldo debetowe, kar-
ty kredytowe, itp). 
Coraz więcej banków decyduje się także na 
zatrudnianie Polaków, dlatego nie krępuj 
się pytać, czy możesz rozmawiać z kimś po 
polsku.

transfery pieniężne
W Wielkiej Brytanii jest wiele polskich i mię-
dzynarodowych (z polskojęzycznymi punk-
tami) firm oferujących przelewy pieniędzy 
do Polski. 
Różna jest jakość usług, jak i ceny trans-
ferów. Operacja może kosztować od £3 za 
przesłanie jakiejkolwiek kwoty w ciągu jed-
nej doby przez nierenomowaną firmę. Korzy-

stając ze znanych marek międzynarodowych 
należy liczyć się z kosztem od około £7  (cena 
rośnie przy przekraczaniu przez sumę prze-
kazu każdej kolejnej setki). 
Operacja jest droższa przy korzystaniu  
z usług przelewów pomiędzy bankami. Nie-
które banki wprowadziły już specjalne konta 
dla Polaków ze zniżkami na przelewy do kra-
ju. W każdym przypadku pieniądze trafiają 
do adresata w jego lokalnej walucie, a kwota 
jest przeliczana według stawek ustalanych na 
dany dzień przez firmę podejmującą się ope-
racji. Zazwyczaj są to jednak stawki zbliżone 
do kursu wymiany międzybankowej. Usługa 
dostarczenia kwoty w funtach jest również 
możliwa, jednak dużo droższa. 

www.moneygram.com
www.przekazypieniezne.com

www.westernunion.com
www.lcctransenvio.com

www.1stcontact.com

twój status – rezydencja tymczasowa

O
bywatele krajów, które stały się 
członkami Unii Europejskiej po  
1 maja 2004 mają prawo do sta-
rania się o tzw. rezydenturę tym-

czasową: UK-registration Certificate, który 
obecnie przyznawany jest bezterminowo.
Rezydentura jest potwierdzeniem prawa do 
przebywania na obszarze Zjednoczonego
Królestwa zgodnie z prawem Unii Europej-
skiej w odniesieniu do jej nowych członków. 
Registration Certificate może mieć bardzo 
istotne znaczenie w przypadku osób wcho-
dzących w zależności finansowe takie jak: 
kupno mieszkania, domu, pożyczki, inwe-
stycje, itp. 
Home Office dokładnie określił zasady przy-
znawania prawa rezydenta tymczasowego. 
Osoby ubiegające się o taki status muszą 
wykazać, że ich pobyt w Wielkiej Brytanii 
nie jest jedynie krótkim pobytem czasowym 
oraz że spełniają określone wymogi w za-

kresie zatrudnienia, samozatrudnienia bądź 
samowystarczalności finansowej i zamierzają 
pozostać tutaj na dłuższy okres czasu. Status 
zatrudnienia należy udokumentować poprzez 
dostarczenie odpowiednich dokumentów.
Osoby nieposiadające pracy bądź będące  
w trakcie jej poszukiwania mogą liczyć się 
z odrzuceniem ich wniosku. Ponadto ważny 
jest okres przebywania na terenie Zjedno-
czonego Królestwa. Osoby przebywające tu 
krócej niż 12 miesięcy lub niemogące wyka-
zać przynajmniej 12-miesięcznego zaangażo-
wania w legalną pracę, nie mogą starać się 
o temporary residence permit. W podobnej 
sytuacji są osoby niepracujące, korzystające 
z zasiłków socjalnych.
Elementem, który decyduje o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku jest dokument potwier-
dzający zatrudnienie, samozatrudnienie bądź 
samowystarczalność finansową zainteresowa-
nego. W przypadku osób zatrudnionych jest 
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to dokumentacja pracownicza, tj.: certyfikat 
WRS, odcinki z wypłatą (payslips), kontrakt, 
ewentualnie list od pracodawcy.
W przypadku osób samozatrudniających 
wniosek powinien zawierać tzw. audited re-
port czyli raport audytowy, stwierdzający 
kondycję działalności gospodarczej aplikan-
ta. Dokument taki przygotowany może być 
jedynie przez księgowego posiadającego 
określone kwalifikacje.
Jeśli jesteś zarejestrowany w Home Office 
(WRS) lub/i pracujesz w Wielkiej Brytanii 
przynajmniej 12 miesięcy możesz zwrócić 
się z wnioskiem o rezydenturę tymczasową, 
używając formularza EEA1, który jest do-
stępny na stronie 
www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/

applyingundereuropeanlaw
Podanie może obejmować również innych 
członków rodziny (współmałżonka oraz dzie-
ci), jeśli są oni obywatelami Europejskiego 

Obszaru gospodarczego lub Szwajcarii.
Podanie należy odesłać pocztą na adres:
uK border agency
European Applications EEA1
PO Box 306
Dept 45 Liverpool
L2 0QN

Można również umówić się osobiście na 
spotkanie w Croydon Public Enquiry Office, 
ale czas oczekiwania na wyznaczenie naj-
bliższego terminu może wynieść nawet dwa 
miesiące. 
Public enquiry office
Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
Więcej informacji udzieli Biuro ds. Imigracyj-
nych: Immigration and Nationality Enquiry 
Bureau – 0870 606 7766.

Prawa wyborcze i PodatKi

rejestracja na liście uPrawnionych do głosowania

Z 
dniem przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, Polacy uzyskali prawo 
do głosowania w wyborach lokal-
nych 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, cho-
ciaż najczęściej urzędy dzielnicowe wysyłają 
formularze pocztą. 

Uwaga!
Prawo nakłada na adresata obowiązek wy-
pełnienia formularza, w przeciwnym razie 
może on zostać obciążony karą nawet do 
tysiąca funtów. Nie ignoruj listów zaadre-
sowanych: The Present Occupier (obecny 
mieszkaniec)!

Można również ściągnąć pusty formularz reje-
stracyjny (np. ze strony www.polacyglosuja.
org.uk) i następnie wysłać go do lokalnego 
biura rejestracji wyborców. 
Lista wyborcza dostępna jest w dwóch wer-
sjach: 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, zapobiega-
nia i wykrywania przestępstw oraz w przypad-
ku weryfikacji kredytowej osób ubiegających 
się o kredyt mieszkaniowy.
Wersja skrócona listy dostępna jest dla ogól-
nych celów sprzedaży i może być wykorzystana 
do działalności handlowej m.in. do marke-
tingu.
Ostateczny termin rejestracji do głosowania 
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może upływać na dwa miesiące przed wybora-
mi. W Anglii i Walii biura rejestracji wyborców 
znajdują się przy radach lokalnych. Adresy  
i numery telefonów urzędów w Anglii, Szkocji 
i Walii można znaleźć na stronie:

www.aboutmyvote.co.uk
W Irlandii Północnej:

www.electoralofficeni.gov.uk

Udział w wyborach lokalnych jest bardzo 
istotny z punktu widzenia interesów poszcze-
gólnych mniejszości narodowych. Głosując na 
kandydatów polskiego pochodzenia lub tych, 
którzy uwzględniają potrzeby polskiej społecz-
ności, wpływasz na poprawę sytuacji wszyst-
kich Polaków zamieszkujących dany rejon.

rozliczenia PodatKowe w wielKiej brytanii

D
ochody za pracę w Zjednoczonym 
Królestwie podlegają opodatkowa-
niu.
W przypadku osób zatrudnionych od-

prowadzaniem podatku zajmuje się pracodaw-
ca. Osoby samozatrudnione (self employed lub 
pracujące w systemie CIS) mają  obowiązek 
same dokonać rozliczenia rocznego. 
Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia roku bieżą-
cego do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 
kwietnia 2008 do 5 kwietnia 2009).
Wysokość podatku zależna jest od wielu czyn-
ników. Każda osoba zatrudniona posiada tzw. 
kod podatkowy, który ułatwia pracodawcy 
obliczenie wysokości podatku. Kod podat-
kowy zbudowany jest z liczb i liter, jak np. 
489L. Liczby wskazują jak podatek powinien 
być obliczany, litery nie mają wpływu na jego 
wysokość, ale pokazują np. jakiego rodzaju 
ulgi posiada podatnik.
Podatki (Tax) i ubezpieczenie społeczne (Na-
tional Insurance Contribution) w Zjednoczo-
nym Królestwie płaci się wtedy, kiedy zarobki 
ogółem w obecnym roku podatkowym wyno-
szą więcej niż £116 tygodniowo (podstawowa 
roczna ulga podatkowa w roku podatkowym 
2007-2008 wynosi £6 035, miesięczne zwolnie-
nie to £502 w roku podatkowym 2008-2009).
Pracodawca sam potrąca podatki i ubezpiecze-
nie społeczne z  pensji pracownika.
Osoby, które zarobiły mniej niż £6 035 (2008-
2009 oraz £6 475 za okres 2009-2010), rocznie 
mogą starać się o zwrot zapłaconego podat-
ku. 

więcej informacji na stronach:
www.inlandrevenue.gov. uk 

Podatki płacone są od dochodu podlegającego 
opodatkowaniu, czyli od różnicy pomiędzy do-
chodem całkowitym a sumą wolną od podatku.
Wysokość podatku zależy nie tylko od wyso-
kości wynagrodzenia za pracę, ale również od 
wysokości dodatków do tego wynagrodzenia 
oraz innych dochodów uzyskiwanych na tere-
nie Wielkiej Brytanii (rent, emerytur, odsetek, 
dywidend, itp.) Wpływ na podatek będzie mia-
ło również ubezpieczenie medyczne lub na 
życie płacone przez pracodawcę (będzie ono 
przychodem). 
Wyróżniamy trzy progi podatkowe: 10%, 22% 
i 40%. Podstawową stawką (basic rate) jest 
22%.
W roku podatkowym 2008-2009 przedstawia 
się to następująco:

pierwsze zarobione £6 035  jest kwotą zwol- »
nioną z podatku dochodowego,
od następnych £2 230 zapłacimy 10%, »
od £2 231 do £34 800 zapłacimy 22%, »
za zarobki powyżej £34 800 zapłacimy  »
40%.

Od 2007 roku, obowiązuje porozumienie po-
między 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 żad-
ne wyrównanie, tak jak to wcześniej miało 
miejsce.


