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PRZEDMOWA
Bezdomność spowodowana przemocą domową jest druzgocącym doświadczeniem dla ofiar i ich dzieci. Jest ona 
wyjątkowo dotkliwa zwłaszcza dla osób, które mieszkają w obcym kraju z dala od rodziny i bliskich. Odpowiednia 
interwencja ze strony organizacji pomocowych jest w takich sytuacjach kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa 
ofiarom przemocy. Ważne jest, aby specjaliści udzielający wsparcia wiedzieli, jakie przepisy regulują prawo do 
uzyskania bezpiecznego zakwaterowania.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia kryteria dotyczące prawa do zakwaterowania dla obywateli Polski i innych krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w kontekście przemocy domowej. Przedstawione informacje są 
aktualnie obowiązujące, natomiast mogą ulec zmianie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przyszłe 
zmiany, ich zakres oraz termin wprowadzenia ich w życie jest nam dziś nieznany.

Ewa Wilcock
Prezes 
Vesta – Specialist Family Support CIC

24 grudnia 2018

właśnie dotarła do schroniska z dwójką swoich dzieci. Przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2010 r., aby dołączyć 
do męża, który pracował wówczas na budowie. Zawsze był „pijakiem”, a jego historia zatrudnienia wydaje 
się bardzo nieregularna i skomplikowana, ale mężczyzna podejmował zatrudnienie od czasu do czasu, czasem 
pracował jako osoba samozatrudniona, czasem na podstawie umów o pracę. Starsza córka urodziła się w 
Polsce w 2008 r., młodsza urodziła się w Wielkiej Brytanii w 2013 r. Obie chodziły do szkoły, ale po ostatnim 
ataku (było ich kilka), który miał miejsce trzy miesiące temu, Gosia uciekła z wynajmowanego przez nich 
mieszkania i udała się do koleżanki mieszkającej w innym mieście. Nie pracowała od czasu przyjazdu do 
Wielkiej Brytanii, ale uczęszczała do miejscowego koledżu, gdzie brała udział w zajęciach z języka angielskiego 
i krawiectwa.

Gosia

pracuje od 2012 r. jako administrator w lokalnym biurze. Jej były partner przybył do jej miejsca pracy i dwa 
dni temu zagroził jej i jej współpracownikom. Następnie włamał się do jej mieszkania i zdemolował je. Od 
tego czasu Teresa zatrzymała się u znajomej osoby, ponieważ bała się wrócić do swojego mieszkania. 

Teresa

przyjechała do Wielkiej Brytanii z rodzicami w 2005 r., kiedy miała 10 lat. Chodziła do szkoły, oboje rodzice 
pracowali, ale matka zmarła w 2015 r., a ojciec wrócił do Polski. Zamieszkała ze swoim brytyjskim partnerem 
w 2015 r. w jego mieszkaniu, ale odkąd zaszła w ciążę, mężczyzna stał się agresywny. Dziecko ma się urodzić 
wiosną 2018 r. 

Ewelina

przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2009 r., aby zamieszkać z córką, która była już tu zatrudniona. Pomagała 
w opiece nad dwójką wnuków, a następnie podjęła się sprzątania, pracując na własny rachunek, gdy dzieci 
były już starsze. Pracuje teraz 15 godzin tygodniowo jako sprzątaczka. Jednak zięć ma problemy ze zdrowiem 
psychicznym, a małżeństwo córki jest w tarapatach. Wczoraj, gdy jej córka była w pracy, mężczyzna zaczął 
oskarżać ją o zniszczenie jego małżeństwa i groził jej nożem. 

Ilona

przyjechała do Wielkiej Brytanii ze swoim chłopakiem w 2018 r. i przebywa w kraju od 3 tygodni. Miała 
nadzieję, że znajdzie pracę, ale jej chłopak właśnie ukradł jej wszystkie pieniądze i uderzył ją tak mocno, że 
złamał jej szczękę. 

Natalia

CO MOGĄ ZROBIĆ TE KOBIETY? 

 Czy mogą znaleźć i zapłacić za bezpieczne miejsce do życia?  

 Czy przysługuje im dodatek mieszkaniowy? 

 Czy lokalne władze powinny zaoferować im tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie? 

W przypadku większości polskich obywateli będzie to zależne od ich prawa do pobytu. Z tego względu 
niniejszy przewodnik wyjaśnia prawa do pobytu oraz w jaki sposób osoby uciekające przed przemocą 
domową mogą ubiegać się o dodatki i zapomogi oraz otrzymać zakwaterowanie od lokalnych władz. 

Na końcu tego przewodnika znajdują się informacje na temat opcji dostępnych dla tych kobiet.

zobacz co moga zrobic na stronie 14
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1. PRAWO DO POBYTU 
Prawo UE ma na celu wspieranie idei „swobodnego przemieszczania”. Obywatele państw 
UE (oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego trzy dodatkowe państwa 
oraz Szwajcarię, która zawarła specjalny traktat z UE) mogą swobodnie podróżować 
między państwami. Mogą również mieszkać w każdym kraju UE: określa się to „prawem 
do pobytu”. Przepisy dotyczące prawa do pobytu mają na celu zachęcenie obywateli 
do podróżowania do krajów, w których dostępna jest praca, lub gdzie mogą zakładać 
działalność gospodarczą. Obowiązująca obecnie dyrektywa UE, która określa pojęcia 
z tym związane, znana jest pod nazwą „Citizens Directive 2004/38/EC” („Dyrektywa 
dotycząca obywateli 2004/38/WE”): pełny tekst znajduje się na stronie internetowej:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32004L0038 

Każdy kraj UE posiada własne przepisy wdrażające dyrektywę. Aktualnie obowiązujące w 
Wielkiej Brytanii przepisy to „Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 
No. 1052” („Rozporządzenie o imigracji (Europejski Obszar Gospodarczy) z 2016 r. nr 
1052”). Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej:  
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1052/made   

 UE umożliwia każdemu państwu na stosowanie specjalnych zasad w odniesieniu do niektórych nowych 
państw członkowskich, znanych jako „państwa przystępujące”. Polska przystąpiła do UE w 2004 roku i Wielka Brytania 
zastosowała takie zasady w stosunku do nowo przybyłych obywateli polskich w latach 2004-2011 (chociaż w listopadzie 
2017 roku brytyjski Sąd Apelacyjny stwierdził, że Wielka Brytania postępowała niezgodnie z prawem, rozszerzając te 
zasady w 2009 roku, a zatem, o ile nie złożone zostanie odwołanie od tego orzeczenia, zasady te miały zastosowanie 
jedynie w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r.). Niniejszy przewodnik nie obejmuje szczegółów dotyczących 
tych zasad, ponieważ nie mają już one zastosowania, ale ogólnie rzecz biorąc, obywatele polscy musieli zarejestrować 
się w systemie rejestracji pracowników w pierwszym roku pracy w Wielkiej Brytanii. 
 Obywatele polscy, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed 2004 r., posiadali prawo do zamieszkania w tym 
kraju w oparciu o ich status imigracyjny. Przybywali jako pracownicy, członkowie rodzin lub uchodźcy i osiedlali się w 
Wielkiej Brytanii na przestrzeni wielu lat. Niektórzy stali się obywatelami brytyjskimi. Prawa i dostępne opcje takich 
osób nie są w zasadzie omawiane w tym przewodniku.

1.1. DLACZEGO PRAWO DO POBYTU JEST WAŻNE?  

Jak nazwa wskazuje, prawo do pobytu to przywilej, jaki posiadają polscy obywatele, uprawniający do życia w Wielkiej 
Brytanii. Jeśli prawo do pobytu zostanie utracone, wówczas obywatel polski może zostać usunięty lub deportowany, 
chociaż jest to mało prawdopodobne, z wyjątkiem przypadków, kiedy doszło do popełnienia przestępstwa.

Prawo do pobytu w UE określa również uprawnienia do otrzymania niektórych świadczeń socjalnych dla osób 
bezrobotnych lub niezdolnych do pracy oraz do otrzymania zakwaterowania od władz lokalnych. Niektóre prawa do 
pobytu mają charakter „uprawniający” do otrzymania świadczeń, a inne nie.  

1.2. JAKIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE PRAWA DO POBYTU? 

Poniższa tabela stanowi krótki przewodnik po różnych typach praw do pobytu. Niektóre z nich zostały wyjaśnione 
bardziej szczegółowo poniżej. Tabela uwzględnia wyłącznie podstawowe, oparte na dochodach, zasiłki i zapomogi 
socjalne, które są dostępne dla osób o niskich dochodach lub takich, które nie otrzymują żadnych pieniędzy. Jest 
tu zatem mowa o opartym na dochodach zasiłku dla osób poszukujących pracy (dla osób bezrobotnych), rencie z 
tytułu niezdolności do pracy (dla osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia z powodu choroby), zasiłku dla osób o 
niskich dochodach (dla osób, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub pracować w pełnym wymiarze godzin z powodu 
choroby lub z tytułu opieki nad dzieckiem), dodatku mieszkaniowym (dla osób o niskich dochodach lub otrzymujących 
inne zasiłki i zapomogi – dopłata do czynszu) oraz zasiłku uniwersalnym (aktualnie wprowadzany w celu zastąpienia 
niektórych z tych świadczeń). 

PRAWO DO 
POBYTU JAK MOŻNA JE UZYSKAĆ? 

ZAKWATEROWANIE ORAZ ZASIŁKI 
I ZAPOMOGI: CZY TO PRAWO DO 

POBYTU UPRAWNIA DO OTRZYMANIA 
ŚWIADCZEŃ? 

„TRZY 
MIESIĄCE”

Wszyscy obywatele EOG uzyskują to prawo 
automatycznie na pierwsze trzy miesiące 
po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

Nie: brak uprawnień do zakwaterowania oraz 
świadczeń. 

„OSOBA 
POSZUKUJĄCA 
ZATRUDNIENIA” 

Zapisując się jako osoba poszukująca pracy 
w ośrodku JobCentre.

Nie dotyczy zakwaterowania.

Osoby poszukujące zatrudnienia są uprawnione 
do otrzymania opartego na dochodach zasiłku 
dla osób bezrobotnych, jednak nie są uprawnione 
do otrzymania dodatku mieszkaniowego ani 
zasiłku uniwersalnego.

„OSOBA 
SAMOWYSTAR-
CZALNA”

Posiadając wystarczającą ilość pieniędzy do 
samodzielnego utrzymania się na poziomie 
spełniającym kryteria co najmniej świadczeń 
opartych na dochodach i posiadając pełną 
polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby samowystarczalne są uprawnione do 
zakwaterowania, jeżeli spełniają „kryteria 
ustalające podstawowe miejsce zamieszkania”.  
Takie osoby są w zasadzie również uprawnione 
do otrzymania świadczeń. Jeżeli jednak posiadają 
wystarczającą ilość pieniędzy, nie mogą się one 
ubiegać o zasiłki i zapomogi oparte na dochodach.

„STUDENT”

Zapisując się na kurs i podpisując deklarację 
potwierdzającą możliwość samodzielnego 
utrzymania się bez potrzeby otrzymywania 
świadczeń. W przypadku zmiany okoliczności 
i niemożliwości dalszego samodzielnego 
utrzymania się, osoba o statusie studenta 
nadal posiada prawo do pobytu.

Osoby posiadające status studenta są 
uprawnione do otrzymania zasiłków i zapomóg, 
jeżeli spełniają „kryteria ustalające podstawowe 
miejsce zamieszkania”.

„PRAWO DO 
STAŁEGO 
POBYTU”

Posiadając inne prawa do pobytu przez 
okres 5 lat oraz w niektórych innych 
okolicznościach. *Poniżej przedstawiono 
bardziej szczegółowe informacje na ten 
temat.

Osoby posiadające prawo do stałego pobytu są 
uprawnione do świadczeń oraz zakwaterowania, 
jeżeli spełniają kryteria ustalające podstawowe 
miejsce zamieszkania, lub jeżeli nabyły prawo 
do stałego pobytu poprzez zatrudnienie lub 
samozatrudnienie.

„OSOBA 
SAMOZATRUD
-NIONA”

Prowadząc legalną i skuteczną działalność 
gospodarczą.

Osoby samozatrudnione są uprawnione do 
zakwaterowania i świadczeń.

„PRACOWNIK”
Uzyskując legalne i skuteczne zatrudnienie, 
które nie spełnia kryteriów pracy 
marginalnej.

Pracownicy są uprawnieni do zakwaterowania i 
świadczeń.

„PRAWO DO 
POBYTU W 
OPARCIU O 
SPRAWĘ RUIZA 
ZAMBRANO”

Będąc jedyną osobą (lub jedynymi osobami) 
świadczącą opiekę nad dzieckiem lub 
osobą dorosłą szczególnej troski, które są 
obywatelami brytyjskimi i nie posiadając 
żadnych innych praw do pobytu w Wielkiej 
Brytanii.

Osoby posiadające takie prawo nie są uprawnione 
do zakwaterowania ani świadczeń opartych na 
dochodach.

zeskanuj kod 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1052/made
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- Wynagrodzenie za pracę nie musi być finansowe, ale powinno być w formie posiadającej wartość pieniężną (jak 
na przykład zakwaterowanie). 

- Jeżeli praca wykonywana jest przez co najmniej 10 godzin tygodniowo i średnio co najmniej na minimalnym 
poziomie płacy minimalnej, taka praca nie posiada charakteru marginalnego. 

- Ministerstwo DWP korzysta z wytycznych, na podstawie których oznacza, że każdy wniosek z tytułu zatrudnienia, 
przynoszącym mniej niż średnio 156 funtów tygodniowo (w 2017/18 r.) w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
będzie podlegał specjalnym kontrolom, czy taka praca nie ma charakteru marginalnego. Wnioski często są 
odrzucane, jednak można składać odwołania.

• Jeżeli pracownik przebywa na urlopie, nadal zachowuje swój status. Obejmuje to również urlop macierzyński. 
- Jeśli kobieta musiała całkowicie zaprzestać pracy ze względu na wymagania związane z ciążą (być może z 

powodu braku uprawnień do urlopu macierzyńskiego), zachowuje ona prawo do pobytu pracownika, o ile 
potwierdzi, że podejmie zatrudnienie w stosownym czasie. Rok jest uznawany za odpowiedni czas.

• Pracownicy mogą zachować prawo do pobytu, nawet jeśli nie są już zatrudnieni. 
- Pracownik, który nie może pracować tymczasowo z powodu choroby lub wypadku, zachowuje prawo do pobytu 

z tytułu zatrudnienia. Nie obowiązują limity czasowe: w jednej sprawie lekarze potwierdzili, że spodziewali się, 
że pracownik będzie w stanie powrócić do pracy, mimo że mężczyzna był niezdolny do pracy od czterech lat. 
Oznaczało to, że zachował on prawo do pobytu. 

- W niektórych przypadkach pracownik może zachować prawo do pobytu, ponieważ zakończył zatrudnienie, aby 
tymczasowo opiekować się współmałżonkiem lub dzieckiem, które jest chore lub miało wypadek. 

• Jeśli pracownik utraci pracę nie z własnej winy (zwolnienie lub zbliżający się koniec umowy), zachowuje on prawo 
do pobytu jako pracownik, o ile zarejestruje się w urzędzie pracy JobCentre jako osoba poszukująca zatrudnienia. 
- Jeśli pracownik pracował krócej niż rok, zachowuje prawo do pobytu maksymalnie przez okres sześciu miesięcy. 

Jeśli po tym czasie pracownik nie podejmie zatrudnienia, staje się osobą poszukującą pracy.
- Jeśli pracownik pracował przez co najmniej rok, zachowuje prawo do pobytu przez co najmniej sześć miesięcy. 

Po tym okresie ministerstwo DWP może sprawdzić, czy dana osoba „posiada realne szanse zatrudnienia”. 
Jeżeli ministerstwo uzna, że tak nie jest, taka osoba zostanie uznana za posiadającą prawo do pobytu jako osoba 
poszukująca zatrudnienia.

• Pracownikom mogą przysługiwać inne prawa do pobytu np. jako członkowie rodziny lub opiekunowie dziecka w 
trakcie nauki (informacje na ten temat przedstawiono poniżej). 

3. PRAWO DO POBYTU OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ 
• Osoba posiadająca prawo do pobytu jako osoba samozatrudniona jest uprawniona do świadczeń i zakwaterowania 

od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie obowiązuje wówczas okres minimalny ani też procedura 
polegająca na sprawdzeniu kryteriów ustalających podstawowe miejsce zamieszkania.

• Aby nabyć to prawo do pobytu, samozatrudnienie musi być skuteczne i zgodne z prawem, co oznacza, że dana 
osoba musi być aktywnie zaangażowana w prowadzenie działalności gospodarczej. 
- Osoby samozatrudnione nie muszą uzyskiwać żadnych minimalnych dochodów, ale są zobowiązane poświęcać 

odpowiedni czas na prowadzenie działalności. Nie wszystkie czynności umożliwią uzyskiwanie dochodów: 
poszukiwanie zleceń, prowadzenie rachunkowości, utrzymanie sprzętu również się liczy jako działalność 
gospodarcza.

- Ministerstwo DWP korzysta z wytycznych, na podstawie których oznacza, że każdy wniosek oparty na 
samozatrudnieniu, przynoszącym mniej niż średnio 156 funtów tygodniowo (w 2017/18 r.) w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy będzie podlegało specjalnym kontrolom, czy taka działalność gospodarcza jest skuteczna i 
zgodna z prawem. Wnioski często są odrzucane, jednak można składać odwołania.

• Osoby samozatrudnione nie tracą prawa do pobytu, jeśli są tymczasowo niezdolne do pracy z powodu choroby 
lub wypadku. Może to obejmować konieczność opieki nad współmałżonkiem lub dzieckiem, które jest chore lub 
miało wypadek.

• Osoba samozatrudniona może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, który jest zwykle przewidziany w takich 
sytuacjach przez prawo. 

1.3. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE PRAW DO POBYTU 

• Przepisy dotyczące tych praw są skomplikowane, a ich kluczowe aspekty wyjaśniono poniżej.
• Prawa te mogą również obejmować członków rodziny (patrz informacje poniżej). 
• Prawa są ustalane w oparciu o fakty, a nie zaś dokumenty. Pracownica posiada więc prawo do pobytu, ponieważ jest 

zatrudniona, jej mąż posiada prawo do pobytu, ponieważ pozostają w związku małżeńskim, w którym pracownica 
jest osobą zatrudnioną. 

• Z tego względu można ubiegać się o pozwolenie na pobyt lub kartę, jako „dowód” potwierdzający prawo do 
pobytu, ale w przypadku zmiany okoliczności życiowych, osoby takie mogą utracić prawo do pobytu. 

• Istnieją pewne szczególne przypadki, w których potrzebne mogą być pozwolenia lub karty - niektóre z nich zostały 
wyjaśnione poniżej.

1.4.  KRYTERIA USTALAJĄCE PODSTAWOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

• Kryteria ustalające podstawowe miejsce zamieszkania (ang. the Habitual Residence Test) są stosowane podczas 
rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń oraz zakwaterowania. Zajmuje się nimi Ministerstwo Pracy i 
Emerytur (ang. Department for Work and Pensions, DWP) – organizacja wypłacająca świadczenia oraz władze 
mieszkaniowe.  

• Jest to analiza okoliczności życiowych danej osoby, której celem jest ustalenie „centrum interesów życiowych” w 
Wielkiej Brytanii. Innymi słowy: ocena stopnia osiedlenia. Ministerstwo DWP lub władze lokalne przeprowadzają 
analizę następujących kwestii:
- Czas pobytu w Wielkiej Brytanii
- Przyczyna przyjazdu
- Jak długo dana osoba ma nadzieję pozostać w kraju 
- Czy dana osoba posiada majątek lub nieruchomość w Wielkiej Brytanii oraz gdzie posiada konta bankowe 
- Czy dana osoba posiada tutaj rodzinę 
- Czy dana osoba jest zarejestrowana u lekarza lub dentysty lub czy jej dzieci uczęszczają do szkoły
- Czy dana osoba angażuje się w życie lokalnych społeczności: czy należy do kościoła, klubu lub podobnej 

organizacji. 
• Podczas ustalania podstawowego miejsca zamieszkania ministerstwo DWP rozpoczyna analizę od ustalenia prawa 

do pobytu. Stwierdzenie „kryteria ustalające podstawowe miejsce zamieszkania nie zostały spełnione” (ang. „failed 
the HRT”) oznacza, że dana osoba nie posiada prawa do pobytu. 

• Analiza powyższych kryteriów nie dotyczy pracowników ani osób samozatrudnionych. 
• Analiza powyższych kryteriów dotyczy obywateli brytyjskich (z wyjątkiem przypadku deportacji do Wielkiej 

Brytanii).  

2. PRAWO DO POBYTU PRACOWNIKA
• Osoba posiadająca prawo do pobytu jako pracownik jest uprawniona do świadczeń i zakwaterowania od dnia 

rozpoczęcia zatrudnienia. Nie obowiązuje wówczas okres minimalny ani też procedura polegająca na sprawdzeniu 
kryteriów ustalających podstawowe miejsce zamieszkania.

• Aby dane zatrudnienie zostało odpowiednio zaklasyfikowane, musi być ono zgodne z prawem, wydajne i nie może 
mieć charakteru pracy „marginalnej”.
- Praca uznana za wydajną oznacza, że pracownik posiada pracodawcę, zadania do wykonania i otrzymuje 

wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie jest wymagane posiadanie kontraktu, ale trzeba przedstawić jakieś 
dowody potwierdzające pracę
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5. PRAWO DO STAŁEGO POBYTU 
• Obywatele EOG i członkowie ich rodzin, którzy posiadają prawo do pobytu od pięciu lat, automatycznie nabywają 

prawo do stałego pobytu. 
- Okres pięciu lat nie musi dotyczyć jednego prawa do pobytu. Na przykład, kobieta pracowała przez dwa lata, 

następnie przez trzy lata była żoną osoby zatrudnionej, po pięciu latach otrzymałaby prawo do stałego pobytu.
- Prawa do pobytu z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą szczególnej troski, które są obywatelami 

brytyjskimi, lub z tytułu sprawowania opieki jako rodzice lub opiekunowie dziecka osoby zatrudnionej nie są 
wliczane do okresu wymaganego do uzyskania prawa do stałego pobytu. 

- Luki trwające do sześciu miesięcy nie są wliczane do okresu wymaganego do uzyskania prawa do stałego 
pobytu i nie są uwzględniane podczas nabywania pięcioletniego okresu nabywania prawa do pobytu stałego. 

- W niektórych przypadkach dłuższe przerwy przeznaczone na wizyty w kraju ojczystym również mogą zostać 
zignorowane: zaleca się uzyskanie porady w tej kwestii. 

• Pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez dwa lata, a następnie stali się trwale niezdolni do pracy z powodu choroby 
lub wypadku, uzyskują prawo do stałego pobytu. 
- W powyższych okolicznościach członkowie ich rodzin również uzyskują prawo do stałego pobytu.
- Jeśli pracownik umrze po przepracowaniu dwóch lat, członkowie jego rodziny uzyskują prawo do stałego 

pobytu.
- Jeżeli pracownik stanie się trwale niezdolny do pracy lub umrze w wyniku wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej, wówczas dwuletni okres kwalifikacyjny nie obowiązuje.
• Osoby posiadające prawo do stałego pobytu są uprawnione do ubiegania się o świadczenia i zakwaterowanie. 
• Osoby posiadające prawo do stałego pobytu mogą ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie. 

- W tym celu będą potrzebować pozwolenia na pobyt lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa 
do stałego pobytu. Sposób przeprowadzenia tej procedury jest wyjaśniony na  stronie internetowej rządu 
brytyjskiego.  

- Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii są automatycznie obywatelami brytyjskimi w przypadku, gdy rodzic (matka, 
ojciec, jeśli pozostaje w związku małżeńskim z matką lub jest podany na akcie urodzenia, lub rodzic adopcyjny) 
posiada prawo do stałego pobytu. 

4. PRAWO DO POBYTU CZŁONKÓW RODZINY  
• Prawo do pobytu obejmuje również członków rodziny. 

- W przypadku pracowników i osób samozatrudnionych prawo do pobytu obejmuje również mężów, żony 
i partnerów cywilnych oraz dzieci do 21. roku życia, które pozostają na utrzymaniu ORAZ dzieci i wnuki 
powyżej 21. roku życia oraz rodziców i dziadków, którzy również pozostają na utrzymaniu pracownika lub 
osoby samozatrudnionej. 

- „Osoba pozostająca na utrzymaniu” oznacza osobę mieszkającą wspólnie z pracownikiem, zależną 
finansowo LUB zależną od pracownika lub osoby samozatrudnionej w kwestii opieki i/lub prowadzenia ich 
interesów życiowych.

- W przypadku osób samowystarczalnych oraz studentów prawo do pobytu obejmuje dzieci w wieku do 18. 
roku życia, mężów, żony i partnerów cywilnych.

- Pracownicy i osoby samozatrudnione mogą również mieszkać z innymi osobami jako członkami rodziny, 
ale wówczas te osoby będą musiały ubiegać się o pozwolenie na pobyt lub zaświadczenie. Dotyczy to 
konkubentów/konkubin  z którymi pracownik lub osoba samozatrudniona pozostaje w “długoterminowym 
związku”. Obejmuje to również będące członkami rodziny osoby dorosłe, które wymagają opieki ze względu 
na przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność. 

- W takiej sytuacji członkowie rodziny nie muszą sami być obywatelami EOG. Jeśli jednak nie są obywatelami 
EOG, muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt. 

• Prawo do pobytu żony, męża lub partnera cywilnego obowiązuje nadal, nawet jeśli para nie mieszka już razem.  
- W przypadku rozwodu prawo do pobytu może być kontynuowane, jeśli żona, mąż lub partner cywilny 

pozostawali w związku małżeńskim/partnerskim przez co najmniej 3 lata, a jedna z osób przebywała wówczas 
w Wielkiej Brytanii i była zatrudniona lub samozatrudniona. 

- W przypadku przemocy domowej okres trzech lat/jednego roku może nie obowiązywać w niektórych 
okolicznościach.

• Prawo do pobytu konkubenta/konkubiny zazwyczaj ustaje po zakończeniu związku.
- Konkubent/konkubina może posiadać inne prawa do pobytu (np. jako opiekun dziecka lub jako pracownik). 
- Dostępne są również inne opcje dla osób, które zakończyły długoterminowe związki konkubenckie, jednak w 

tym celu należy zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej. 
• W przypadku dzieci pracowników obowiązuje specjalne prawo do pobytu: są one uprawnione do dokończenia 

nauki w kraju, w którym rodzic pracował lub pracuje nadal. 
- Prawo to jest aktywowane, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, na uczelni lub uniwersytecie. Nie obowiązuje 

żaden wiek minimalny. Prawo traci ważność po zakończeniu edukacji przez dziecko. 
- Aby prawo mogło obowiązywać, dziecko musi przebywać w Wielkiej Brytanii w okresie, kiedy jego rodzic był 

osobą zatrudnioną. 
- W takiej sytuacji dziecko nabywa prawo do pobytu. Nie ma znaczenia, czym się wtedy zajmował pracujący 

rodzic dziecka. Nawet w przypadku śmierci rodzica lub opuszczenia kraju, dziecko nadal posiada prawo do 
pobytu.

- Ponieważ zasada ta opiera się na prawie do pobytu pracownika, dziecko jest również uprawnione do 
zakwaterowania i świadczeń. 

- Opiekunowie dziecka mają również takie samo prawo do pobytu i takie same uprawnienia do świadczeń.
• Specjalne prawo do pobytu obowiązuje w przypadku rodzica dziecka posiadającego obywatelstwo brytyjskie, które 

nie posiada żadnych innych opiekunów, lub sprawowania opieki nad osobą dorosłą specjalnej troski posiadającą 
obywatelstwo brytyjskie.
- Jednakże osoby posiadające takie prawo (czasami określane rodzicami Zambrano – od nazwiska osoby w 

precedensowej sprawie) NIE są uprawnione do zakwaterowania ani świadczeń opartych na dochodach. Osoby 
takie są uprawnione do podjęcia zatrudnienia i mogą uzyskać świadczenia oparte na składkach, ale w przypadku 
niemożliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak zakwaterowanie i żywność, będą musiały ubiegać 
się o pomoc socjalną (informacje na ten temat przedstawiono poniżej).

https://www.gov.uk/eea-registration-certificate
https://www.gov.uk/eea-registration-certificate


10 11U Z Y S K I W A N I E  I  P O K R Y W A N I E  KO S Z T Ó W  Z A K W A T E R O W A N I A P R Z E WO D N I K  D L A  O S Ó B  Ś W I A D C Z Ą C Y C H  U S Ł U G I  D O R A D C Z E  P O L S K I M  O F I A RO M  P R Z E M O C Y  D O M OW E J

6. UBIEGANIE SIĘ O ŚWIADCZENIA 
• Niniejszy poradnik nie obejmuje ogólnych zasad dotyczących świadczeń i sposobu ubiegania się o nie, a jedynie 

uprawnienia do świadczeń, które są dostępne dla obywateli polskich. Świadczenia omówione w broszurze obejmują: 
- Income Based Jobseekers Allowance (IBJSA: oparty na dochodach zasiłek dla osób poszukujących zatrudnienia) 
- Employment Support Allowance (ESA: renta z tytułu niezdolności do pracy)
- Income Support (IS: zasiłek dla osób, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub pracować w pełnym wymiarze 

godzin z powodu choroby lub z tytułu opieki nad dzieckiem)
- Housing Benefit (HB: dodatek mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach lub otrzymujących świadczenia – 

dopłata do czynszu)  
- Universal Credit (UC: zasiłek uniwersalny wprowadzany w celu zastąpienia niektórych z tych świadczeń). 

• Ogólne informacje na temat tych świadczeń można znaleźć na stronie internetowej rządu. Strona internetowa  
Citizens Advice zawiera również wiele przydatnych informacji na temat tego, jak ubiegać się o świadczenia i w jakiej 
wysokości mogą one przysługiwać. 

• Obywatele europejscy posiadający większość praw do pobytu kwalifikują się do otrzymania świadczeń IBJSA, ESA, 
IS HB i Universal Credit. Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych praw i wiążących się z nimi świadczeń zostały 
przedstawione powyżej. 

- Osoby poszukujące pracy kwalifikują się wyłącznie do otrzymania świadczenia IBJSA. Nie przysługują im 
świadczenia ESA, IS, HB czy UC.

- W przypadku otrzymania świadczeń IBJSA (z wyjątkiem osób poszukujących pracy), ESA lub IS, istnieje 
możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy HB.  Można również ubiegać się o HB osobno, a wydział 
ds. dodatków mieszkaniowych musi podjąć własną decyzję w każdej sprawie. Może to być przydatne, jeśli, na 
przykład, zdaniem ministerstwa DWP charakter zatrudnienia danej osoby jest marginalny, wskutek czego dana 
osoba musi złożyć odwołanie od takiej decyzji.

• Aby ubiegać się o świadczenia należy posiadać dokumenty potwierdzające prawo do pobytu. Obejmują one:   
- potwierdzenie obywatelstwa (paszport lub dowód osobisty);
- potwierdzenie prawa do pobytu, które dana osoba posiada lub posiadała. Dokumenty mogą obejmować: 

• dokument potwierdzający zatrudnienie lub samozatrudnienie,  
• dokument potwierdzający relacje rodzinne, 
• dokument potwierdzający czas spędzony w kraju, który liczy się do okresu wymaganego do uzyskania 

prawa do pobytu stałego, 
• kartę pobytu lub pozwolenie. 

• Świadczenia IBJSA, UC i niektóre zasiłki na dziecko nie mogą być wypłacane w ciągu pierwszych trzech miesięcy po 
przyjeździe do Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem przypadków, kiedy wnioskodawca jest pracownikiem najemnym lub 
samozatrudnionym. 

7. UBIEGANIE SIĘ O ZAKWATEROWANIE 
• W Wielkiej Brytanii za mieszkanie odpowiedzialne są lokalne władze. Niektóre z nich zapewniają długoterminowe 

zakwaterowanie lub w tym celu zawarły porozumienia ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Na mocy prawa lokalne 
władze są zobowiązane do: 

-   upewnienia się, że porady mieszkaniowe są dostępne dla każdego, kto jest bezdomny lub potrzebuje 
zakwaterowania; 

-   przeprowadzenia oceny okoliczności każdej osoby ubiegającej się o pomoc z tytułu bezdomności; 

-   zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla niektórych osób bezdomnych; 

-   zapewnienia długoterminowego zakwaterowania dla niektórych osób bezdomnych;

-   upewnienia się, że każdy należący do władz lub wynajmowany za ich pośrednictwem lokal mieszkalny jest 
przydzielany sprawiedliwie, za pośrednictwem powszechnie dostępnego systemu, z którego mogą korzystać 
osoby do tego uprawnione. 

• Istnieją również inne organizacje zapewniające zakwaterowanie osobom potrzebującym. Spółdzielnie mieszkaniowe 
są organizacjami charytatywnymi oferującymi lokale mieszkalne, zwykle w porozumieniu z lokalnymi władzami. 
Schroniska zapewniają zakwaterowanie w nagłych sytuacjach oraz wsparcie dla kobiet uciekających przed przemocą 
domową. 

• Lokalne władze powinny przeprowadzić analizę sytuacji osób bezdomnych z powodu przemocy domowej i w miarę 
możliwości przydzielić tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie. Tymczasowe zakwaterowanie może 
znajdować się w schronisku, schronisku komunalnym, pensjonacie typu „bed and breakfast” (normalnie oferującym 
nocleg ze śniadaniem) lub prywatnym mieszkaniu. Długoterminowe zakwaterowanie może obejmować lokale 
należące do władz, spółdzielni mieszkaniowej lub właściciela prywatnego. 

https://www.gov.uk/browse/benefits/jobseekers-allowance
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/
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• Lokalne władze przeprowadzą analizę każdej sprawy, aby dowiedzieć się, czy: 

- Wnioskodawca jest osobą uprawnioną: czy posiada prawo do pobytu oraz czy uprawnia ono do uzyskania 
zakwaterowania.

- Wnioskodawca jest osobą bezdomną: czy posiada prawo do jakiegokolwiek zakwaterowania w dowolnym 
miejscu, a jeśli tak, to czy ma do niego bezpieczny dostęp? Jeśli nie, wówczas jest uznawany za osobę bezdomną. 

- Osoba w „potrzebie priorytetowej”: osoba znajduje się w potrzebie priorytetowej, jeśli jest w ciąży, ma 
poniżej 18 lat, w gospodarstwie domowym znajduje się dziecko lub jeżeli jest osobą szczególnej troski z 
powodu swojej choroby, niepełnosprawności lub z innych szczególnych powodów. Ofiary przemocy domowej 
mogą zostać uznane za osoby szczególnej troski, jeżeli utrzymanie własnego zakwaterowania będzie dla nich 
trudne lub narazi je na niebezpieczeństwo. Wytyczne rządowe zachęcają lokalne władze do uznawania, że ofiary 
przemocy domowej są osobami szczególnej troski, które potrzebują tymczasowego zakwaterowania.

- Jeśli lokalne władze mają powody, aby sądzić, że dana osoba posiada uprawnienia, jest bezdomna oraz znajduje się 
w priorytetowej potrzebie, wówczas powinna zapewnić tymczasowe zakwaterowanie, podczas dalszej analizy 
danej sprawy. Następnym etapem będzie zbadanie dokumentów potwierdzających uprawnienia, bezdomność, 
potrzeby priorytetowe oraz ustalenie czy wnioskodawca nie jest

- osobą „celowo bezdomną”. Osoba celowo bezdomna popełniła jakiś czyn lub nie dopełniła swoich 
obowiązków, co doprowadziło do utraty zajmowanego lokalu mieszkalnego. Opuszczenie lokalu mieszkalnego 
z powodu strachu przed przemocą nie oznacza celowej bezdomności.  W przypadku osób uznanych za celowo 
bezdomne, lokalne władze zapewnią im wyłącznie zakwaterowanie tymczasowe. W przeciwnym razie lokalne 
władze sprawdzą, czy wnioskodawca

- posiada „powiązania lokalne”. Mogą one wynikać z wcześniejszego mieszkania w danym miejscu, zatrudnienia 
w danej okolicy lub członków rodziny, którzy mieszkali w danej okolicy. W przypadku braku powiązań lokalnych 
wnioskodawcy z daną okolicą, lokalne władze mogą skierować wnioskodawcę do okolicy, z którą jest powiązany, 
jednak nie do miejsca, w którym wnioskodawca jest narażony na przemoc.

• W świetle powyższego, zwracając się do lokalnych władz o pomoc nie ma konieczności posiadania wszystkich 
dokumentów od razu. Będą one wymagane w późniejszym terminie, a władze zazwyczaj pomaga wnioskodawcom 
w ich uzyskaniu. 

• Wiele kobiet uciekających przed przemocą woli uciekać do schronisk: są to bezpieczne miejsca, w których kobiety i 
ich dzieci mogą się zatrzymać. Schroniska mogą pomóc kobietom w uporządkowaniu ich długoterminowych planów 
i kwestii dotyczących zakwaterowania. Najłatwiejszym sposobem dotarcia do schroniska jest Krajowa infolinia ds. 
przemocy domowej, dostępna pod numerem 0808 2000 247. 

• Dostępne są również inne możliwości dla osób uciekających przed przemocą. Czasami lokalne władze pomagają 
im ubiegać się o orzeczenia sądowe, aby utrzymać sprawcę z dala od ofiar i ich domów. Niektóre organy lokalnych 
władz zlecają wykonanie prac remontowych w celu zabezpieczenia lokali mieszkalnych lub zapewniając ofiarom 
bezpieczną przestrzeń w domach, tzw. „sanktuarium” (pomieszczenie, w którym zostały zainstalowane specjalne 
zabezpieczenia, np. alarmy na oknach czy wzmacniane drzwi, które ma zapewnić schronienie w nagłej sytuacji).

8. POMOC W PRZYPADKU BRAKU UPRAWNIEŃ   
 DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ LUB LOKALU   
 SOCJALNEGO
• W przypadku braku prawa do pobytu lub posiadania prawa do pobytu, które nie uprawnia do otrzymania lokalu 

mieszkalnego lub świadczeń, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc od wydziału opieki społecznej, działającego 
w ramach lokalnych władz.

• Wydział opieki społecznej zapewnia pomoc osobom posiadającym dzieci oraz osobom potrzebującym opieki. 
Pomoc taka może obejmować zakwaterowanie i pieniądze lub bony na żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby. 

• Wydział opieki społecznej nie jest jednak zobowiązany do zapewniania zakwaterowania i wsparcia, jeśli dana 
rodzina posiada inne dostępne opcje. Pomoc w takiej formie może obejmować po prostu pokrycie kosztów 
biletu powrotnego do domu i zorganizowanie podróży. Taka opcja nie powinna być oferowana rodzinom, które 
posiadają prawo do pobytu (na przykład z tytułu opieki nad dzieckiem, które jest obywatelem brytyjskim) i które 
są uprawnione do uzyskania wsparcia od opieki społecznej.

• Wydział opieki społecznej jest również odpowiedzialny za ochronę dzieci, a kobiety czasami boją się szukać tam 
pomocy, ponieważ obawiają się, że mogą zostać obarczone winą za niezapewnienie dziecku domu i wyżywienia oraz 
że personel wydziału będzie próbował zabrać im dzieci. Sama bezdomność nie jest wystarczającym powodem, aby 
wydział opieki społecznej zabrał dziecko spod opieki matki. 

• Należy jednak pamiętać, że przepisy dotyczące opieki społecznej są skomplikowane i dobrym pomysłem jest 
uzyskanie porady i pomocy przed zwróceniem się do odpowiednich organów. 

9. PRAWO DO WYNAJMU 
• Od lutego 2017 r. właściciele lokali mieszkalnych są zobowiązani do sprawdzania, czy nowi lokatorzy (lub inne 

osoby dorosłe, które będą mieszkać w lokalu) posiadają „prawo do wynajmu”. 
• Obywatele polscy posiadają „prawo do wynajmu” ze względu na swoją narodowość, ale nadal będą musieli 

przedstawić w tym celu dokument potwierdzający. Może to być paszport lub dowód osobisty potwierdzający, że są 
obywatelami polskimi, lub karta pobytu potwierdzająca posiadanie prawa do stałego pobytu. 

• Wynajmujący lokal sprawdzi dokumenty i wykona ich kopie, które będą przechowywane do 12 miesięcy po 
opuszczeniu lokalu przez najemcę. 

• Lokalne władze nie muszą sprawdzać prawa do wynajmu osób, którym przyznawane są lokale mieszkalne. 
W przypadku kierowania takich osób do osób wynajmujących lokale mieszkalne prywatnie lub spółdzielni 
mieszkaniowych, wówczas tacy wynajmujący oraz spółdzielnie również nie będą musiały sprawdzać dokumentów 
tożsamości. 

• Spółdzielnie mieszkaniowe muszą sprawdzać dokumenty, jeśli wynajmują lokale je bezpośrednio nowemu najemcy. 
• Schroniska są zwolnione z zasad obowiązujących w ramach „prawa do wynajmu”.

https://www.womensaid.org.uk/information-support/helpline/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/helpline/


Natalia

Natalia przyjechała do Wielkiej Brytanii ze swoim chłopakiem w 2018 r. i przebywa w kraju od 3 tygodni. 
Miała nadzieję, że znajdzie pracę, ale jej chłopak właśnie ukradł jej wszystkie pieniądze i uderzył ją tak 
mocno, że złamał jej szczękę.

Natalia posiada prawo do pobytu, ale wymagany okres trzech miesięcy pobytu sprawia, że nie jest uprawniona 
do świadczeń ani zakwaterowania. Jeżeli wydział opieki społecznej lokalnych władz uzna, że posiada ona 
potrzeby związane z opieką, Natalia może otrzymać zakwaterowanie przyznawane w nagłych wypadkach, 
jednak jest to mało prawdopodobne. Jeśli Natalia będzie mogła podjąć pracę lub rozpocząć działalność 
gospodarczą, uzyska prawo do zakwaterowania. Po trzech miesiącach będzie mogła zarejestrować się 
w urzędzie pracy JobCentre jako osoba poszukująca zatrudnienia, ale dopiero po tym okresie będzie 
uprawniona do otrzymania opartego na dochodach zasiłku dla osób poszukujących zatrudnienia. 

Gosia

Gosia właśnie dotarła do schroniska z dwójką swoich dzieci. Przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2010 
r., aby dołączyć do męża, który pracował wówczas na budowie. Zawsze był „pijakiem”, a jego historia 
zatrudnienia wydaje się bardzo nieregularna i skomplikowana, ale mężczyzna podejmował zatrudnienie 
od czasu do czasu, czasem pracował jako osoba samozatrudniona, czasem na podstawie umów o pracę. 
Starsza córka urodziła się w Polsce w 2008 r., młodsza urodziła się w Wielkiej Brytanii w 2013 r. Obie  
chodziły do szkoły, ale po ostatnim ataku (było ich kilka), który miał miejsce trzy miesiące temu, Gosia 
uciekła z  wynajmowanego przez nich mieszkania i udała się do koleżanki mieszkającej w innym mieście. 
Nie pracowała od czasu przyjazdu do Wielkiej Brytanii, ale uczęszczała do miejscowego koledżu, gdzie brała 
udział w zajęciach z języka angielskiego i krawiectwa.

Gosia posiada kilka tytułów prawa do pobytu, które uprawniają ją do świadczeń i zakwaterowania: 
• Jest członkiem rodziny pracownika lub osoby samozatrudnionej 
• Prawdopodobnie posiada prawo do stałego pobytu, ponieważ jest członkiem rodziny od 2010 r., czyli od ponad 5 lat 
• Jej dzieci uczęszczają do szkoły, a ich ojciec jest i był osobą zatrudnioną. 

Gosia może więc ubiegać się o świadczenia i zakwaterowanie. Jeśli zwróci się do lokalnych władz o pomoc, 
może zostać podjęta decyzja o braku jej powiązań z lokalną okolicą, jednak nie można odesłać kobiety do 
poprzedniego miejsca zamieszkania, gdzie nie będzie bezpieczna. 

Teresa

Teresa pracuje od 2012 r. jako administrator w lokalnym biurze. Jej były partner przybył do jej miejsca pracy 
i dwa dni temu zagroził jej i jej współpracownikom. Następnie włamał się do jej mieszkania i zdemolował 
je. Od tego czasu Teresa zatrzymała się u znajomej osoby, ponieważ bała się wrócić do swojego mieszkania.

Teresa posiada prawo do pobytu jako osoba zatrudniona, dzięki czemu może uzyskać pomoc od lokalnych 
władz. Może poprosić o zmianę miejsca zamieszkania, ponieważ jest teraz osobą bezdomną, a lokalne władze 
mogą zdecydować, że jest także osobą narażoną na krzywdę i udzielić jej pomocy. Teresa może ubiegać się 
o wydanie orzeczenia sądowego, jeżeli jej zdaniem były partner będzie się do niego stosować. Wówczas 
będzie mogła wrócić do swojego mieszkania. 

Ewelina

Ewelina przyjechała do Wielkiej Brytanii z rodzicami w 2005 r., kiedy miała 10 lat. Chodziła do szkoły, 
oboje rodzice pracowali, ale matka zmarła w 2015 r., a ojciec wrócił do Polski. Zamieszkała ze swoim 
brytyjskim partnerem w 2015 r. w jego mieszkaniu, ale odkąd zaszła w ciążę, mężczyzna stał się agresywny. 
Dziecko ma się urodzić wiosną 2018 r. 

Ewelina posiada prawo do stałego pobytu, ponieważ była członkiem rodziny ojca, kiedy nabył to prawo. W 
związku z tym jest uprawniona do zakwaterowania i świadczeń – może zwrócić się do lokalnych władz o 
pomoc. Jej potrzeby mają charakter priorytetowy, ponieważ kobieta jest w ciąży.

Ilona

Ilona przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2009 r., aby zamieszkać z córką, która była już tu zatrudniona. 
Pomagała w opiece nad dwójką wnuków, a następnie podjęła się sprzątania, pracując na własny rachunek, 
gdy dzieci były już starsze. Pracuje teraz 15 godzin tygodniowo jako sprzątaczka. Jednak zięć ma problemy 
ze zdrowiem psychicznym, a małżeństwo córki jest w tarapatach. Wczoraj, gdy jej córka była w pracy, 
mężczyzna zaczął oskarżać ją o zniszczenie jego małżeństwa i groził jej nożem. 

Ilona wydaje się posiadać dwa lub trzy tytuły prawa do pobytu: 
• Jako osoba samozatrudniona 
• Jako członek rodziny swojej córki, która jest osobą zatrudnioną 
• Prawo do stałego pobytu, które uzyskała jako członek rodziny 

Może więc otrzymać świadczenia i ubiegać się o zakwaterowanie. Lokalne władze mogą uznać (lub odmówić 
uznania), że jest osobą narażoną na krzywdę ze względu na przemoc domową.

CO SIĘ STANIE Z GOSIĄ, TERESĄ, EWELINĄ, 
ILONĄ I NATALIĄ? 
Co mogą zrobić te kobiety w kwestii zakwaterowania i świadczeń? 
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GDZIE UZYSKAĆ POMOC? 
Osoby uciekające przed przemocą domową mogą uzyskać porady i pomoc od różnych 
organizacji, takich jak Women’s Aid, która prowadzi Krajową infolinię ds. przemocy 
domowej  (ang. National Domestic Violence Helpline).
• Na stronie internetowej www.housing-rights.info znajdują się informacje o możliwościach zakwaterowania 

dla migrantów oraz organizacji doradczych. Dostępna jest specjalna sekcja dla osób uciekających przed 
przemocą domową.

• CENTRUM AIRE „promuje świadomość przepisów prawa europejskiego i pomaga osobom zepchniętym 
na margines oraz znajdującym się w trudnej sytuacji w dochodzeniu tych praw”. Centrum zajmuje się 
realizacją niektórych projektów oraz świadczy usługi dla osób uciekających przed przemocą domową 

• Project 17 działa na rzecz zakończenia ubóstwa wśród dzieci migrantów, oferując porady i rzecznictwo w 
kwestii uzyskania zakwaterowania i wsparcia ze strony służb socjalnych ze swojego biura w Londynie.

Tytuł oryginału: „Getting and paying for housing.  A guide for those advising Polish victims of domestic abuse”
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