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Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Zainspirowani tegoroczną inicjatywą prezydentów LSE PBS, 
którzy chcąc ułatwić nowy rozdział życia pierwszorocznych  
polskich studentów London School of Economics and  
Political Science, zaangażowali swój zespół w stworzenie  
“przewodnika”, postanowiliśmy podjąć się podobnego zadania. 
Współpracując ze wspaniałymi studentami z LSE SU Polish  
Business Society oraz King’s College London Polish Society 
(którym bardzo, bardzo dziękuję!) stworzyliśmy poniższy Guide, 
który, mamy nadzieję, choć trochę ułatwi Wam wdrożenie się  
w życie na Wyspach. Przeprowadzka do innego kraju  
(szczególnie podczas tych… “unprecedented times”) oraz  
rozpoczęcie studiów w jednym z największych miast Europy 
wiąże się z lawiną zmian oraz trudów, ale niedługo  
uświadomicie sobie także, że otworzy Wam to wiele drzwi i  
w jakimś stopniu zmieni sposób w jaki patrzycie na świat.

W imieniu Federacji chcielibyśmy Wam szczerze pogratulować 
ciężkiej pracy która zaowocowała dostaniem się na wspaniałe 
londyńskie uczelnie oraz zachęcić do podtrzymywania kontaktu 
ze swoimi rodakami, którzy od lat tworzą jedno z mocniejszych 
communities studenckich w Wielkiej Brytanii (o czym możecie 
także przeczytać poniżej).

Powodzenia w tym nowym rozdziale Waszego życia, 
trzymamy za Was kciuki! :)

 
Aleksandra Reinert
Vice-Prezydent
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FEDERACJA POLSKICH 
STOWARZYSZEŃ 
STUDENCKICH 
W WIELKIEJ BRYTANII

Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii  
zrzesza tysiące Polaków na ponad 50 brytyjskich uczelniach.  
Sprzeciwia się wszelkim formom nierówności oraz promuje integrację 
wszystkich studentów, niezależnie od ich pochodzenia, historii czy 
sytuacji finansowej. Społeczność polskich studentów w Wielkiej  
Brytanii wykracza poza swoją podstawę programową, aby zająć  
stanowisko w debatach publicznych w Wielkiej Brytanii, UE oraz 
Polsce. 

Możliwość studiowania młodych Polaków w Wielkiej Brytanii  
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Polski i Europy. 
Zróżnicowane doświadczenie, holistyczna wykształcenie oraz 
integracja międzynarodowa, które można zdobyć na brytyjskich 
uniwersytetach w trakcie studiów, zapewniają rozwój gospodarczy i 
społeczny, kształtując osoby o otwartych umysłach, które w 
przyszłości przyczynią się do pozytywnych zmian.

WWW:
http://www.polsoc.org.uk/

Facebook:
https://www.facebook.com/FederationOfPolishStudentSocietiesUK

Instagram:
https://www.instagram.com/federac_ja/

9



Obecny rok akademicki jest inny niż wszystkie i jestem  
przekonany, że jesteście nie tylko podekscytowani, ale także 
niepewni rozpoczęciem nowego rozdziału w swoim życiu.  
Mogę jednak zapewnić, że polska społeczność w Wielkiej Brytanii 
prężnie działa, aby zapewnić Wam najlepsze studenckie  
doświadczenie zgodne z obecnymi wymogami bezpieczeństwa. 
Możecie zatem wciąż spodziewać się szeregu konferencji  
organizowanych przez wspaniałych organizatorów Polish Economic 
Forum, Congress of Polish Student Societies in the UK, UCL Leaders 
oraz Poland 2.0. Ponadto, Federacja przygotowuje nowe programy 
stażowe, dzięki którym będziecie mogli zdobyć profesjonalne  
doświadczenie już na pierwszym roku studiów. Jak zapewne wiecie, 
jesteście ostatnim młodym europejskim pokoleniem rozpoczynającym 
studia w Wielkiej Brytanii, które ma możliwość ubiegania się o  
kredyt studencki. 
Decyzja rządu brytyjskiego o zmianie statusu opłat dla obywateli 
Unii Europejskiej, innych krajów EOG oraz Szwajcarii niewątpliwie 
zmniejszy liczbę polskich studentów w nadchodzących latach, w 
ogromnym stopniu wpływając na naszą polską społeczność na 
Wyspach. Podejmujemy się jednak międzynarodowej kampanii, która 
obejmie nie tylko rozmowy z brytyjską i europejską stroną Brexitu, 
ale także tworzenie alternatywnych rozwiązań. Aby zmagania te 
odniosły sukces, potrzebujemy osób o szerokich horyzontach,  
które przejmują się losem młodszego pokolenia i są gotowe przejąć 
stery, gdy nasz uniwersytecki czas dobiegnie końca.  
Właśnie dlatego serdecznie zapraszam Was do przyłączenia się  
do Federacji i naszych prób zmiany wyników Brexitu dla  
europejskich studentów.

Z wyrazami szacunku,
Dominik Frej,
Prezydent
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Congress of Polish Student Societies in the United Kingdom jest  
najstarszą konferencją organizowaną przez polskich studentów  
w Anglii. Wydarzenie co roku organizuje inna uczelnia. Congress 
gościł już na University of Oxford, University of Cambrige, 
University of Leicester oraz University of Manchester. Podczas każdej 
edycji odbywa się głosowanie, podczas którego prezentują się 
uczelnie chętne do zorganizowania wydarzenia, i to uczestnicy 
wybierają gdzie konferencja zagości za rok. Tegoroczna, 14 edycja 
organizowana jest przez University of Warwick. Nie znaczy to, że 
tylko studenci z Warwick będą tę konferencję organizować. Co roku 
otwieramy ogólna rekrutacje, w której do organizacji konferencji 
mogą zgłosić się studenci z każdej uczelni w Anglii.
Congress to 2-dniowa konferencja, zrzeszająca ponad 38 
stowarzyszeń studenckich z całej Anglii, ale nie tylko.  
W ostatnich edycjach chętnie brali też udział studenci z innych 
europejskich uczelni oraz uczestnicy z uniwersytetów gdzie 
oficjalnego Polish society nie ma. Nasze motto to ‘Connect in 
Congress’, ponieważ przyjazd na Congress pozwala wam poznać 
studentów z różnych części Anglii i porozmawiać z alumnami 
brytyjskich uczelni, którzy chętnie uczęszczają na coroczne 
wydarzenia. 
Dla wielu to też okazja, aby po raz pierwszy nawiązać kontakty w 
profesjonalnym świecie, poprzez uczestnictwo w warsztatach,  
oraz rozmową z panelistami.

CONGRESS OF POLISH
STUDENT SOCIETIES
IN THE UK

Podczas konferencji odbywają się warsztaty prowadzone przez 
Polskie firmy oraz Polskie oddziały międzynarodowych korporacji. 
W poprzednich edycjach uczestnicy mogli brać udział w warsztatach 
prowadzonych przez firmy takie jak; Boston Consulting Group, CEC 
Government Relations i Amazon. Congress to także różnorodne t
ematycznie panele - o sztuce, nowych technologiach, polityce, 
ekonomii oraz sprawach bliskim studentom. Jako konferencja nie 
skupiamy się na jednej tematyce, oferujemy coś dla każdego i często 
lubimy poruszać niszowe tematy. Dbamy także o to, aby zapraszać 
ekspertów w swoich dziedzinach, gościliśmy na konferencji takich 
gości jak Danuta Hübner, Radosław Sikorski, Tadeusz Różewicz oraz 
Janina Ochojska. Congress to także okazja do dobrej zabawy, 
podczas Piątkowego bankietu, na którym zawsze występuje jakiś 
polski artysta oraz Sobotniego balu, zakończenia Congressu. 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, 14 edycja Congressu 
wyjątkowo obędzie się w Warszawie 9-10 Kwietnia 2021 roku.
 
 
Tegoroczni Project Leaders:  
Kasia Jaworska i Ludwik Zarębski

WWW: 
https://polishcongress.com/ 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/congressofpolishstudentsocieties 
 
Instagram:  
https://www.instagram.com/congressofplstudents/ 
 
LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/company/polishcongress/ 
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Photos: XII Congress of Polish Student Societies,  
University of Cambridge 2020
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Poland 2.0 Summit to organizowana od 2015 roku polska 
konferencja studencka o profilu technologiczno-startupowym. 
Początkowo związana z Imperial College London, szybko 
poszerzyła swój zasięg, otwierając się na całą Europę.  
Dziś oprócz studentów z Wielkiej Brytanii gości każdego roku 
młodych Polaków z uniwersytetów w Danii, Holandii, Francji,  
Szwajcarii czy we Włoszech.
 
Choć w ciągu pięciu lat zmieniło się dość sporo, to główny cel 
inicjatywy pozostał ten sam. Za swoją misję zespół Poland 2.0 
Summit niezmiennie uważa łączenie – studentów z ich potencjalnymi 
pracodawcami, startupowców z inwestorami czy sektora publicznego
z prywatnym.  
 
Drugim czołowym filarem jego działalności jest promowanie nowych 
technologii. Znajduje to odzwierciedlenie tak w poruszanych na 
konferencji tematach, takich jak innowacje w usługach finansowych i 
medycynie, AI, gaming, chmura, nowoczesne państwo czy 
zrównoważony rozwój, jak i w profilach pojawiających się na niej 
panelistów. Podczas pięciu dotychczas zorganizowanych edycji 
wydarzenia na jego scenie wystąpili zarówno przedstawiciele 
renomowanych korporacji i gigantów technologicznych – np. BCG 
czy Amazona – jak i czołowych europejskich startupów,  
w tym Booksy czy Lime. 

POLAND 2.0 SUMMIT
W 2020 roku z powodu wybuchu pandemii koronawirusa 
organizatorzy Poland 2.0 Summit musieli wykazać się jeszcze 
większą niż zazwyczaj kreatywnością. W odpowiedzi na 
wyzwania „nowej rzeczywistości,” zaprojektowali i rozpoczęli 
wdrażanie cyfrowego portfolio, w którego skład weszły m.in. 
webinary i podcast #Nomad. W ramach tego ostatniego stawiają 
sobie za zadanie inspirowanie swojej publiczności poprzez 
prezentowanie sylwetek osiągających sukcesy w biznesie, nauce  
czy działalności społecznej dwudziestoparolatków. 
 
Elementem portfolio jest także Poland 2.0 Summit | 2020 Online  
Edition, który odbył się pod koniec października 2020, 
przyciągając kilkuset uczących się zdalnie polskich studentów. 
Oprócz dyskusji nt. niepewnej pokryzysowej przyszłości w różnych 
sektorach zaoferował uczestnikom także wynikające z 
funkcjonalności platformy Hopin możliwości networkingowe  
oraz zorganizowane przez BCG oraz Goldman Sachs  
ekskluzywne warsztaty.

Tegoroczni Project Leaders:  
Aleksandra Wróbel i Michał Gren

WWW: 
https://poland20.com/ 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/Poland20Summit/ 
 
Instagram:  
 https://www.instagram.com/poland20summit/ 
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Photos: Poland 2.0 Summit, London 2019
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Jedna z największych interdyscyplinarnych konferencji, dotychczas 
odbywająca się w samym sercu wielokulturowej stolicy Wielkiej 
Brytanii, w tym roku przybierająca formę online. Porusza tematykę 
ekonomii, polityki, kultury, mody oraz technologii, a to wszystko w 
kontekście bieżących problemów świata. UCL Leaders: Poland in a 
Global World rusza z piątą edycją konferencji, organizowaną przez 
stowarzyszenie polskich studentów na University College London. 
Główną misją konferencji UCL Leaders jest stworzenie platformy do 
dyskusji  o miejscu Polski w dzisiejszym świecie oraz promocja 
naszego kraju i kultury w Wielkiej Brytanii wraz z głównymi 
przedstawicielami polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz  
studentami z najlepszych europejskich uczelni.

Jako organizatorzy UCL Leaders wierzymy, że rozwiązywanie  
globalnych wyzwań  wymaga świadomego i dojrzałego 
przywództwa oraz interdyscyplinarnego podejścia. Promowanie tych 
postaw corocznie znajduje odbicie w kształcie i charakterze 
wydarzenia. Zazwyczaj konferencja podzielona jest na panele,  
które pomimo tego, że koncentrują się na różnych dyscyplinach, 
połączone są ze sobą tematem przewodnim. Na przestrzeni 
czterech ostatnich edycji wątkami spajającymi dyskusje były;  
zrównoważony rozwój, równość płci, Brexit i 30 lat polskiej
transformacji. Co więcej, cechą charakterystyczną dla  
UCL Leaders jest atmosfera. W porównaniu do innych konferencji 
tego typu staramy się być nieco mniej formalni. Zależy nam na tym 
aby każdy uczestnik czuł się komfortowo -- dopiero wtedy w pełni 
może zaangażować się w dyskusje. Z tego powodu poświęcamy tyle 
samo czasu na rozmowę między prelegentami co na pytania  
od publiczności.

UCL LEADERS
W poprzednich edycjach na panelach pojawili się m.in. Premier 
Jan Krzysztof Bielecki, Premier Marek Belka, Ambasador RP Jan 
Truszczyński, Filip Pągowski, RPO Adam Bodnar, Ryszard Petru i 
Paweł Kastory. Dzięki współpracy z firmami takimi jak Amazon, EY, 
Goldman Sachs czy Accenture, nasi uczestnicy mieli okazję zapozna-
nia się z różnymi ścieżkami kariery. Partnerami konferencji byli m.in. 
Ambasada RP w Londynie, Polska Rada Biznesu czy Związek  
Przedsiębiorców i Pracodawców. Patronat medialny nad  
wydarzeniem sprawowały m.in. Rzeczpospolita, Forbes i Newsweek.

Przyszłoroczna edycja UCL Leaders: Poland in a Global World 
będzie największą ze wszystkich dotychczasowych.  
Przygotowywana jest na przyjęcie 3000 studentów oraz 30 
prelegentów na podzielonych tematycznie panelach (e-commerce, 
polityka, prawo, ekonomia czy kultura i sztuka). 6 marca 2021 roku 
odbędzie się ona po raz pierwszy online. Nowa forma sprawi, że 
będzie ona dostępna dla liczniejszej grupy odbiorców - zarówno 
polskich studentów, jak i wszystkich zainteresowanych naszym 
regionem. Zmiana formatu wydarzenia umożliwia zorganizowanie 
największej dotychczas liczby paneli, a tym samym udział 
szerszego grona ekspertów prezentujących jeszcze większą  
mnogość perspektyw, która nie byłaby możliwa w tradycyjnych 
warunkach.

Tegoroczny Project Leader:  
Szymon Olejniczak

WWW: 
https://uclleaders.co.uk/ 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/UCLPolSocLeaders/
  
Instagram:  
 https://www.instagram.com/ucl_leaders/ 
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Photos: UCL Leaders, London 2020

22 23



Polish Economic Forum – jedna z największych konferencji o Polsce, 
odbywających się poza jej granicami i gromadzących polską 
społeczność studencką w Wielkiej Brytanii. Forum skupia się na 
tematyce biznesowej, ekonomicznej i politycznej, zaś za jego 
organizację już od 10 lat odpowiada LSE SU Polish Business 
Society. Wydarzenie jest miejscem spotkań kilkuset polskich 
studentów z całego świata, młodych profesjonalistów, 
przedstawicieli biznesu, polityki i mediów. Event odbywa zwykle się 
na początku marca w Londynie, przez ostatnie lata w dużych 
centrach konferencyjnych w stolicy Wielkiej Brytanii. Konferencja 
kończy się balem w hotelu Waldorf Hilton, który stał się wizytówką 
wydarzenia.

W ramach Forum organizowane są m.in. warsztaty z partnerami 
konferencji, lunche ze speakerami, czy konkurs start-upowy ł.pitch. 
Dodatkową inicjatywą PBS jest R.Unit (Research Unit), który co roku 
przygotowuje raport na wybrany temat związany z konferencją 
(np. opracowania porównujące m.in. edukację wyższą w Wielkiej 
Brytanii i Polsce czy sytuację absolwentów polskich i brytyjskich  
uczelni na rynku pracy).

LSE SU POLISH  
ECONOMIC FORUM

Jak sama nazwa wskazuje, konferencja skupia się głównie na 
tematach gospodarczo-politycznych, ale dzięki dużej liczbie 
ciekawych mówców i zróżnicowanej formule paneli, każdy znajdzie 
coś interesującego dla siebie. W poprzednich edycjach udział wzięli 
m.in. Jan Krzysztof Bielecki, Przemek Gdański, dr Marcin Piątkowski, 
Jadwiga  Emilewicz, Radosław Sikorski czy Szymon Hołownia. 
Agenda obejmuje także tematy ekologiczne, stąd obecność m. in. 
prezesa WWF Polska, Mirosława Proppe czy przedstawicieli 
Ministerstwa Klimatu. Polish Economic Forum od wielu lat jest 
platformą do prowadzenia dyskusji, wymiany idei, wzajemnej 
inspiracji i poznawania wielu ciekawych ludzi. Wydarzenie stanowi 
także swoisty łącznik między młodą Polonią a polskim biznesem. 

Już wiadomo, że w 2021r. PEF odbędzie się w formule online  
w dniach 13-15 kwietnia. Organizatorzy zapewniają najwyższej 
jakości transmisję z Sali Notowań GPW, a także ciekawe rozmowy i 
panele. Na pewno warto śledzić ich social media, żeby być  
na bieżąco ze wszystkimi informacjami!

Tegoroczni Project Leaders:  
Marcin Mochnacki i Łukasz Kremky

WWW: 
http://polisheconomicforum.org/ 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/PolishEconomicForum/ 
  
Instagram:  
https://www.instagram.com/lsepbs/  
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Photos: LSE SU Polish Economic Forum, London 2020
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Polish Society powiązane z King’s College London to 
stowarzyszenie utworzone w 2015 roku mające na celu 
podtrzymywanie i promowanie polskiej kultury, a także 
popularyzację możliwości rozwoju zawodowego w Polsce.  
Wierzymy, że poprzez dzielenie się doświadczeniami, integrację 
oraz organizowanie różnorodnych eventów akademickich, 
socjalnych oraz networkingowych możemy pomóc w osiąganiu 
sukcesów zawodowych, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. 
Od lat przybliżamy różnorodnej społeczności studentów w Londynie 
polską kulturę oraz zwyczaje, co zostało podkreślone poprzez 
Srebrne Odznaczenie wśród samorządu studenckiego za 
„innowacyjne i prężnie działające stowarzyszenie studenckie”. 
Nasza społeczność dokonuje tego dzięki tworzeniu rozmaitych 
inicjatywy, jak na przykład seria postów online „GET TO KNOW 
POLAND” gdzie w multidyscyplinarny sposób promujemy różnego 
rodzaju aspekty polskości w tym kulturę, sztukę, geografię czy 
gospodarkę państwa.

KING’S COLLEGE  
LONDON POLISH SOCIETY
Autorzy: Natan Chromik & Aleksander Sułkowski

Dodatkowo, co roku uczestniczymy w wydarzeniach kulturowych 
organizowanych przez King’s College Student Union takie jak 
One World Food Festiwal czy Wellbeing Month. Ten ostatni projekt 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród członków naszego society 
którzy pokochali serię wydarzeń Gossip&Grześki. Podczas tej 
codwutygodniowej serii spotkań studenci w przyjaznej 
atmosferze mogą swobodnie wymienić się opiniami na temat 
swojego samopoczucia i życia w rozmaitych lokalizacjach na 
wszelakich kampusach KCL. Seria wydarzeń socjalnych orga-
nizowanych ze współpracą z Polsoc.London, Federation of Polish 
Student Societies in the UK oraz naszymi sponsorami pomogła 
zjednoczyć Polaków za granicą podczas studiów w Wielkiej Brytanii 
i uzyskać dostęp do ofert pracy bądź stażów zawodowych.
 
KCL Polish Society to miejsce dla każdego niezależnie od 
pochodzenia, tożsamości, wiary, orientacji seksualnej czy przekonań 
politycznych, dlatego każdy student w Wielkiej Brytanii jest mile 
widziany, aby dołączyć do naszej społeczności. Jako komitet 
wierzymy, że tolerancja to fundamentalna wartość naszego 
społeczeństwa, dlatego jesteśmy miejscem otwartym 
dla każdego!

Facebook: 
https://www.facebook.com/kclpolishsociety/

Instagram: 
https://www.instagram.com/kclpolsoc/ 



Z pewnością każdy z Was ma wiele ciekawych opinii i przemyśleń, 
którymi pragniecie podzielić się z szerszym gronem odbiorców.  
Jeśli do tego lubicie pisać albo chcecie szlifować swoje umiejętności 
piśmiennicze w języku angielskim bez ograniczających form esejów,  
The Lambert jest właśnie dla Was!

Czym jest The Lambert?
The Lambert jest jedną z nowszych i najszybciej rozwijających się 
inicjatyw PolSoc’u – to kwartalnik, który współtworzą polscy studen-
ci uczący się na zagranicznych uniwersytetach. Każde wydanie ma 
swój motyw przewodni, który jest punktem wyjścia do artykułów o 
rozmaitej tematyce – od polityki, przez problemy społeczne, do 
kultury. Jest to świetna okazja do poruszenia kwestii, które Was 
frasują, a jednocześnie pozwala Waszym kolegom z innych krajów 
zrozumieć pewne aspekty polskiej rzeczywistości.

Kiedy powstał The Lambert?
Pierwsza edycja magazynu pojawiła się w połowie 2019 roku. 
Nazwa kwartalnika nawiązuje do Hotelu Lambert, ugrupowania 
politycznego założonego przez Polaków w Paryżu w okresie 
Wielkiej Emigracji. Działali w imię niepodległości Polski, starając się 
zwrócić uwagę Zachodu na agresję mocarstw rozbiorowych.  
Więcej informacji znajdziecie na stronie:  
https://www.thelambert.org

THE LAMBERT
Autor: Krzysztof KałużnyAutor: Krzysztof Kałużny
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Jak się zaangażować?
Wystarczy śledzić posty publikowane na kontach społecznościo-
wych The Lambert (https://www.facebook.com/thelambert.polsoc), 
gdzie zamieszczane są informacje o tematach kolejnej edycji. Jeśli 
któremuś z sugerowanych zagadnień będziecie chcieli dedykować 
swój wolny czas, wystarczy napisać wiadomość na Facebook’u i 
„zarezerwować” dany wątek. Jeżeli macie pomysł na własny temat, 
który jest w jakiś sposób powiązany z motywem przewodnim albo 
macie jakieś pytania, to nie wahajcie się wysłać wiadomości 
prywatnej na social media The Lambert! Redakcja składa się z
pomocnych i otwartych na propozycje osób!

Kto przeczyta mój artykuł?
Większość czytelników korzysta z cyfrowej wersji kwartalnika, więc 
jego zasięg w dużej mierze będzie zależał od Waszego dzielenia 
się nim ze znajomymi za pomocą linku. The Lambert poświęca 
każdemu artykułowi osobny post na social media, który możecie 
pomóc promować. Z kolei papierowe wydania są rozprowadzane  
na imprezach objętych patronatem Federacji (np. Kongres).
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1. Nie rób nic na siłę
Większość osób na początku czuje presję by spróbować wszystkiego 
na raz - kilkunastu societies, wszystkich klubów, każdych warsztatów. 
W końcu nikt nie chce niczego przegapić! Ale pamiętaj, zarówno 
doba jak i twój entuzjazm mają swoje ograniczenia. Na uni spędzisz 
kolejne trzy lata, i na pewno znajdziesz jeszcze czas na 
spróbowanie wszystkiego, na co masz ochotę. 
Fajnie pójść na kilka “Give it a go”, ale naprawdę nie musisz 
zapisywać się do 40 różnych societies. Czasem lepiej dać sobie 
szansę poznać ludzi trochę bliżej,  zbudować prawdziwe relacje, 
niż skakać od grupy do grupy i nie pamiętać połowy usłyszanych 
imion.

2. Utrzymuj kontakty, buduj nowe relacje 
Pisz pierwszy, dzwoń, mów ludziom komplementy. Wszyscy są  
w takiej samej sytuacji jak ty - 90% osób nie ma na nowym 
uniwersytecie nikogo naprawdę bliskiego, albo po prostu nikogo 
nie zna. Brzmi banalnie, ale jeśli zastanawiasz się czy umówić się z 
jakąs osobą na lunch, czy zaproponować buszowanie po sklepach 
z akcesoriami kuchennymi, po prostu to zrób. Jeśli Ty o tym myślisz, 
jest bardzo duża szansa, że ta osoba również ma na to ochotę. 
Wciąż żałuje, że dopiero w styczniu (po kilku piwach ekhem) 
powiedziałam mojemu znajomemu jak bardzo go lubię i zaśmiałam 
się, że musimy częściej razem wychodzić. Guess who’s coming to 
Poland next year? 

WELLBEING &  
HOMESICKNESS
Autorka: Hela Zagała

3. Szukaj swoich 
Nie przejmuj się jeśli nie znajdziesz swojego towarzystwa w 
akademiku czy na swoim kursie. Jest multum innych miejsc gdzie 
możesz poznać ludzi! Polisg Federation, inne societies, warsztaty, 
kluby, dodatkowe warsztaty na kampusie, zewnętrzne moduły…  
Nie dobijaj się tym, że nie czujesz się dobrze na pre-drinkach  
w akademiku, tylko poszukaj grupki, w której się odnajdziesz :)
 
4. Ustalaj daty 
Kup z wyprzedzeniem bilety na reading week i umów się 
z przyjaciółmi z liceum czy innych uni na konkretne wydarzenia. 
Nie dość, że wpis w kalendarzu sprawia, że perspektywa spotkania 
staje się bardziej realna, to zwiększa szanse na to, że w ogóle się 
zobaczycie. “Musimy kiedyś wyjść na kawę” nigdy nie dochodzi 
do skutku. Ale jeśli umówicie się, że “15 grudnia idziemy razem na 
XYZ” to jesteście na dużo lepszej drodze do faktycznego spotkania.
 
5. Zabierz ze sobą ważne dla Ciebie rzeczy 
Weź z Polski zapas ulubionej herbaty, świeczki pachnące domem 
czy wygodne dresy. Brzmi głupio, ale podziękujesz sobie za to kiedy 
znowu nie będziesz mógł/a znaleźć swoich ulubionych  
przypraw w Sainsbury’s.

6. Bądź sobą  
Mimo, że perspektywa “dorosłości” zachęca do zmiany systemu 
notowania, czy stylu ubierania się, im szybciej uda ci się 
zaaklimatyzować  i poczuć się sobą, tym lepiej.   
Uwierz mi, po kilku tygodniach w akademiku już nikogo nie będzie 
obchodzić co zakładają na brunch po piątkowej nocy! 
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7. Call your mom & dad!!! 
Rodzice na pewno się martwią, a tobie też dobrze pogadanie w 
ojczystym języku. Może nie dadzą rady dostarczyć Ci słoików, ale 
na pewno dostaniesz dużo miłości i wsparcia <3 

8. Uprawiaj sport 
Uni to idealny czas na znalezienie aktywności fizycznej którą lubisz. 
Nie dość, ze sports clubs urządzają najlepsze imprezy, to trochę 
ruchu na pewno pomoże Ci w zredukowaniu stresu i odcięciu się 
na chwilę od “doroslych” problemów. Nie wspominam już nawet o 
wpływie aktywności na odporności, co w czasach pandemii jest 
dodatkowym atutem.  W skrócie - przyjemne z pożytecznym!

Jako, że w tych dziwnych czasach nasze mental health dostaje kopa 
jeszcze mocniej niż normalnie, trzymajcie zestaw dodatkowych tips 
and tricks na czas pandemii: 

1. Spróbuj opanować FOMO 
FOMO (“Fear of missing out”) odnosi się do stresu wynikającego 
z poczucia, że “coś” nas omija. Będąc bombardowanymi nowymi 
wydarzeniami i wpisami na social mediach, po prostu boimy się, że 
przegapimy jakieś ważne wydarzenie, fajną impreze, czy networking 
opportunity. Co ciekawe, zwykle odczuwanie FOMO nie ma związku 
z faktyczną ilością czy jakością naszych interakcji społecznych. 
W skrócie - nasz mózg szuka problemów.  
Nie dajcie się mu, bo każdy z nas jest w takiej samej sytuacji!

2. Organizuj pracę i trzymaj się planu 
Mimo, że e-learning zachęca do siedzenia w dresie cały dzień, prze-
wijania połowy wykładu, i odkładania czytania na później, warto 
spróbować z tym walczyć. Spróbujcie, mimo tej dziwnej sytuacji, utr-
zymać normalny tryb życia - zaplanujcie sobie czas na pracę i relaks, 
trzymajcie się harmonogramu, i ubierzcie się rano w normalne  
ubrania.

3. Oddzielcie pracę od relaksu
Łóżko (a najlepiej cała sypialnia) to miejsce do spania, nie do 
pracowania. Mimo, że może wam się wydawać, że spod kołdry 
super się uczy, “mieszanie” przestrzeni w której śpicie z pracą 
negatywnie wpływa zarówno na waszą efektywność, jak i jakość 
snu.
 
4. Zdystansujcie się
Wiem, że z tym najciężej, ale postarajcie się trochę odsunąć od tej 
całej pandemii i skupić na nauce/rozwoju/kontaktach społecznych. 
Nie sprawdzajcie obsesyjnie wiadomości, od followujcie nierzetelne 
portale informacyjne i sprawdzajcie jedynie te zalecenia, które  
bezpośrednio was dotyczą.
 

Stay safe, myjcie rączki i nie dajcie się wirusowi <3 
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1. FINANSE

Revolut, Monzo, Transferwise
Must-haves - appki te pozwolą Wam w kilka sekund przesłać przelew 
na zagraniczne konta bądź przewalutować pieniądze na każdą 
możliwą walutę. 

Menedżer Wydatków
Londyn jest drogim miastem, więc monitorowanie swoich wydatków i 
budżetowanie zwykle bardzo się przydaje, a ta aplikacja 
niesamowicie w tym pomaga.

2. TRANSPORT

Citymapper
Naprawdę niezastąpiona podczas poruszania się po Londynie! 
Pokaże Wam najszybszą drogę transportem publicznym z miejsca 
A do B.

Santander Cycles
Alternatywa dla taksówek oraz metra. Santander oferuje rowery do 
wypożyczenia za kilka funtów na 24 godziny, macie też możliwość 
wykupienia rocznego abonamentu. Rowery trzeba parkować  
w wyznaczonych dla nich stojakach, które są na każdym rogu  
w Londynie.

USEFUL APPS
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Trainline
Jedna z wygodniejszych opcji jeśli chodzi o kupowanie biletów na 
pociąg, które potem możecie od razu ściągnąć na telefon bądź 
dodać do Apple Wallet.

Railcard
Wykupienie 16-25 Railcard kosztuje £30 i na cały rok da Wam 33% 
zniżkę na wszystkie pociągi w UK, co zwykle zwraca się bardzo 
szybko!

Uber, MyTaxi, Gett
Nie trzeba ich przedstawiać :) W Londynie macie spory wybór jeśli 
chodzi o ridesharing apps, ale jest to naturalnie dużo droższa opcja 
niż transport publiczny.

3. MEDYTACJA/WELLBEING

Calm, Headspace, Synctuition, Shine
Rozpoczynanie życia w wielkim mieście może być czasem 
przytłaczające (i jest to całkowicie normalne!) - polecamy wtedy 
wypróbowanie jednej z tych appek które pomogą Wam w medytacji, 
zaśnięciu bądź ‘uspokojeniu się’ i bardziej świadomym oddychaniu. 
10 minut dziennie wystarczy!

4. JEDZENIE

TooGoodToGo, Karma
Przecenione jedzenie z restauracji i kawiarni - cannot recommend it 
enough. Gdziekolwiek w Londynie jesteście, jest duża szansa, że pod 
wieczór będzie w Waszym pobliżu jakieś sushi bądź curry na -50%. 
:)

OLIO
Darmowe jedzenie i rzeczy - tak, naprawdę wszystko jest za darmo. 
OLIO umożliwia Wam zarówno dawanie jak i otrzymywanie 
darmowych rzeczy oraz jedzenia. Dodatkowo pracują z kawiarniami 
i supermarketami które oddają swój nadmiar jedzenia za darmo pod 
koniec dnia. Żyć nie umierać.

Uber Eats, JustEat, Deliveroo
Ich także nie trzeba przedstawiać - w Londynie macie dostęp do 
dosłownie każdej kuchni świata. Starajcie się nie zamawiać za dużo, 
bo wydatki szybko się mnożą, ale wiemy, że wizja ciepłego jedzenia 
dostarczonego pod drzwi jest bardzo kusząca.  

OpenTable
Parę kliknięć i stolik w restauracji zarezerwowany!

Wetherspoons app
Jak tylko pandemia na to pozwoli i wszystko wróci do normy pewnie 
będziecie to miejsce często odwiedzać, a appka sprawia, że 
zamawianie jest o niebo łatwiejsze. Tyczy się to też wielu innych 
chains, które szczególnie przez okres kilku ostatnich miesięcy 
wprowadziły darmowe appki przez które możecie składać 
zamówienie i płacić za posiłek/drinki.
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1. Kultura i rozrywka

Mieszkając w Londynie grzechem jest niekorzystanie z mnóstwa 
very student-friendly okazji na odkrycie tutejszej kultury i rozrywki - 
wszystkie większe muzea mają darmowe wejście oraz oferują zniżki 
dla studentów na specjalne wystawy. Pamiętaj tylko, żeby zarezer-
wować wszystkie wejścia przed wizytą!
 
Tate Modern, Tate Britain
Zarejestrowanie się do Tate Collective jest całkowicie darmowe dla 
studentów - dzięki temu można upolować bilety na świetne eventy 
po okazyjnych cenach, jak na przykład aktualna wystawa Andy’ego 
Warhola za £5.50. Więcej informacji znajdziesz tu:  
https://www.tate.org.uk/tate-collective
 
British Museum
Klasyk jeśli chodzi o londyńskie muzea - aktualnie wystawa “Tantra: 
enlightenment to revolution”  oferuje zniżkę dla studentów dzięki 
której możesz kupić  2 bilety w cenie 1 w piątkowy wieczór.
 
Imperial War Museum
Muzeum wystawiające eksponaty z wszystkich zbrojnych konfliktów 
brytyjskich. Do maja 20121 możesz zobaczyć tam również instalację 
znanego chińskiego artysty i aktywisty Ai Weiwei’a.
 
V&A
Największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie. 
Wstęp jest bezpłatny a umożliwia Ci zobaczenie ponad 4,5 mln  
eksponatów podzielonych na wystawy o Europie, Azji, Bliskim  
Wschodzie, Afryki Północnej oraz Ameryki Północnej.

CO KONIECZNIE 
ZOBACZYĆ W LONDYNIE
Autorki: Julia Marszałkowska, Julia KarpińskaAutorki: Julia Marszałkowska, Julia Karpińska
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Barbican cinema & British Film Institute Southbank
Najlepsze opcje jeśli chodzi o kino dla studentów - oferują zarówno 
najnowsze hollywoodzkie hity jak i bardziej niszowe tytuły a po  
zarejestrowaniu się do programów Young Barbican oraz BFI 25 &  
Under bilety możesz dostać za kolejno £5 i £3.50.
 
God’s Own Junkyard
Bardzo klimatyczne muzeum oraz (podobno) największy skup  
neonów w Europie. Widziałeś/aś je już pewnie milion razy na  
Instagramie, jednak wypicie kawy będąc otoczonym przez setki  
neonowych szyldów jest warte wybrania się do zone 3!
 
Royal Observatory Greenwich
Obserwatorium astronomiczne położone na południku zerowym 
oraz otoczone malowniczym parkiem Greenwich, które jest idealnym 
miejscem na spacer przy ładnej pogodzie.
 
Columbia Road Flower Market
Targ roślin i kwiatów na Columbia Road (w pobliżu Bethnal Green) 
co tydzień w niedzielę przyciąga masę ludzi. Jeśli poszukujesz  
tanich, wysokiej jakości roślin lub ciętych kwiatów, chcesz wypić 
kawę w klimatycznej kawiarence lub kupić coś w jednym z wielu  
rzemieślniczych sklepików, udaj się w niedzielę rano na Columbia 
Road.

2. Jedzenie

Londyńskie food markets są świetną opcją na czasy, gdy koronawiru-
sowe restrykcje zakazują zgromadzeń w zamkniętej przestrzeni - tu 
możesz nie tylko cieszyć się świetnym jedzeniem z każdego zakątku 
świata, ale także zachowywać bezpieczny dystans w tym samym 
czasie.
 -   Camden Market
 -   Mercato Metropolitano
 -   Borough Market
 -   Dinerama
 -   Vinegar Yard
 -   Coal Drops Yard

Inne kulinarne polecenia naszego komitetu:

-   Beigel Bake Brick Lane Bakery: Piekarnia serwująca bajgle na   
 Shoreditch.
- Circolo Popolare: Lokal o niepowtarzalnym klimacie serwujący  
 włoskie jedzenie. 
-   Duck & Waffle: Bardziej eleganckie miejsce z lokalizacją  
 idealną na drinki z widokiem na londyńską panoramę.
- The Blues Kitchen (Brixton, Camden, Shoreditch):  
 Restauracja, którą warto odwiedzić by spróbować  
 autentycznego Amerykańskiego “soul food.”

3. Study spaces

Liczne londyńskie biblioteki oraz muzea przychodzą z pomocą gdy 
nauka w tych samych czterech ścianach zaczyna doprowadzać cię 
do szału. Pamiętaj jednak, by zarezerwować miejsce przed wizytą 
oraz sprawdzić godziny otwarcia obiektu na jego stronie  
internetowej - w dobie koronawirusa są one często znacznie 
skrócone.
 
-     Biblioteki University of London
-     Twoje lokalne biblioteki
-     Bishopsgate Institute Library
-     Wellcome Collection
-     V&A
-     British Museum
-     Tate Britain

4. Na dworze

Najlepszą opcją, by cieszyć się londyńską jesienią (oczywiście, 
kiedy nie pada) oraz utrzymywać bezpieczny dystans społeczny jest 
spędzanie czasu w licznych obszarach zieleni, które urozmaicają 
londyński krajobraz na każdym kroku.
 
-     Primrose Hill
-     Little Venice44 45



Parki:

-     Hyde Park
-     St. James Park
-     Regent’s Park
-     Queen Elizabeth’s Olympic Park
-     Richmond Park
 
Ogrody:

-     Phoenix Garden
-     Postman’s Park
-     Abney Park Cemetery
-     Hampstead Hill Garden and Pergola
-     Kew Gardens
 
Dzielnice:

-     Soho
-     Mayfair
-     Chelsea
-     Greenwich
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Przed przeprowadzką na uniwersytet jest kilka rzeczy o których  
warto pamiętać. Połączyliśmy siły, by przygotować dla was listę  
porad, które nam samym bardzo by się przydały. Korzystajcie  
i nie popełniajcie naszych błędów!

1. Uważajcie na pasach - wszyscy jeżdżą pod prąd (i nie robią 
sobie za dużo z pieszych).

2. Ściągnijcie CityMapper - w Londynie idzie się zgubić.

3. Weźcie ubrania, które łatwo uprać i można  
suszyć w suszarce -- też kocham wełniane swetry i lniane koszule,  
ale w akademickich pralkach różne programy różnią się tylko ceną.   
Przerobiłam już skurczone spodnie i golfy - nie polecam.

4. Bilety lotnicze na święta kupujcie jak najszybciej -  
później ceny windowane są do 1 tys. pln w jedną stronę.

5. Nie ufajcie żelazkom w akademiku - spalona koszula tuż 
przed Interview też nie jest fajna. Prasujcie tylko kiedy musicie, i 
raczej wilgotne ubrania.
 
6. Planujcie pranie z wyprzedzeniem - większość akademików 
ma po prostu za mało pralek, więc może się okazać że kolejka do 
czystych ubrań to pięć osób. Słaba wizja przy jednej  
czystej koszulce.

THINGS I WISH I KNEW
Autorki: Hela Zagała, Katarina TowiańskaAutorki: Hela Zagała, Katarina Towiańska

7. Ściągnijcie DUSK - prawdopodobnie najważniejszy punkt. Dusk 
daje wam jednego darmowego drinka każdego wieczoru, co przy 
Londyńskich cenach jest niezłą okazją. Fajna opcja, gdy po  
pre-drinkach toczycie się do klubu.

8. Chodźcie pieszo - tanio, zdrowo, i - jeśli chodzi o większość tras 
akademik-campus - szybciej.

9. Do klubów (jak już będą otwarte) zakładajcie tylko takie buty, 
których nie będzie wam szkoda. 

10. W supermarketach nie kupicie dobrych przypraw - 
polecam zaopatrzyć się w indyjskich sklepach, lub online. 
W Sainsbury’s czy Tesco wszystkie zioła smakują tak samo :(

11. Korzystajcie z freebies - darmowe amazon prime, youtube 
premium czy konta bankowe są naprawde fajnym dodatkiem.

12. Załatwcie sobie ASAP National Insurance Number 
(konieczny do legalnej pracy) i zarejestrujcie się u najbliższego 
GP. Zajmuje chwilę, a na pewno wam się przyda.

13. Nie zostawiajcie bibliografii na sam koniec - 
zajmie wam dłużej niż esej. 

14. Zamiast adaptera warto zamówić sobie wtyczkę z  
3 wejściami USB (do zdobycia np. w IKEI), albo adapter przepiąć 
do  przedłużacza. Unikniecie kupowania adaptera do każdego  
posiadanego kabelka.
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PRACA DORYWCZA
Autorki: Aleksander Bernaciak, Julia SawickaAutorki: Aleksander Bernaciak, Julia Sawicka

1. National Insurance Number (NIN)

Jeżeli zamierzasz podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, koniecznie 
będzie Ci potrzebny National Insurance Number - NIN. Musi go 
posiadać każda osoba zatrudniona w UK. Pracowanie w Wielkiej 
Brytanii bez NIN jest nielegalne i może być potraktowane jako  
próba niepłacenia podatków co wiąże się z konsekwencjami 
prawnymi.

Pamiętaj, że aby legalnie pracować nie musisz od razu posiadać 
NIN. Wystarczy, że rozpoczniesz proces ubiegania się o niego i 
poinformujesz pracodawcę, że jesteś w trakcie aplikacji.
 
Niezależnie od tego czy planujesz pracować w UK, rozważ  
zaaplikowanie o NIN. Nawet jeśli nie będziesz potrzebować go 
teraz, może przydać ci się w przyszłości. Sam proces aplikacji może 
trwać nawet kilka tygodni, dlatego warto zająć się tym od razu -  
ułatwi Ci to życie i lepiej mieć to szybko z głowy. Ponadto NIN 
pomaga w identyfikacji podczas rejestracji on-line na stronach 
rządowych, dlatego posiadanie go przyspiesza wiele procesów.
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Jak uzyskać NIN?

Aplikacje o NIN można rozpocząć tylko i wyłącznie jeśli już miesz-
kasz w UK. Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest  
zadzwonienie do biura Jobcentre Plus (0345 600 06 43).  
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 18.  
Pracownik umówi Cię na interview. Podczas rozmowy telefonicznej 
zostaną Ci zadane podstawowe pytania o:

- Dane personalne
-   Narodowość
-   Miejsce zamieszkania w UK
-   Dane pracodawcy (jeśli już je znasz tj. masz potencjalnego  
 pracodawcę)
-   Okres zatrudnienia (jeśli już go znasz)
-   Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej w UK
-   Przewidywany okres pobytu w UK

Pamiętaj o tym, żeby podczas rozmowy, na pytanie w jakim celu 
ubiegasz się o NIN powiedzieć “to work” - możesz zrobić to nawet 
nie mając aktualnie żadnej perspektywy pracy. W przypadku gdy 
twoja odpowiedź będzie inna, Jobcentre ma prawo odmówić Ci  
wydania NIN (NIN jest numerem stricte nadawanym w celu legalnej 
pracy bądź ubiegania się o udział w rządowych programach  
pomocy finansowej -  nie jest wydawany osobom, które nie  
zamierzają/nie mogą pracować w UK).

Więcej informacji na temat NIN i aplikacji:
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

2. Praca dla studenta

a) MYTUTOR: tylko dla osób, które ukończyły 
brytyjski/ międzynarodowy program nauczania 
(np. GCSE, A-levels, IB) i studiują w UK
 
MyTutor jest świetną opcją dla osób, które chciałyby zajmować się 
“dawaniem korków”, tak zwanym “tutoringiem”. MyTutor to  
platforma działająca całkowicie online. Lekcje prowadzisz z użyciem 
kamery, mikrofonu i interaktywnej tablicy, którą zapewnia platforma. 
Jest to wyjątkowo wygodna opcja w dobie koronawirusa.
 
Na początku współpracy z MyTutor zakładasz konto, w którym po-
dajesz swoje podstawowe dane oraz pracujesz nad wyglądem  
Twojego profilu, odpowiadając na poniższe pytania:
 
Help students get to know you. What makes you stand out? Why do 
you love your chosen field of study and how will you help your  
students improve? Max 1500 characters.
 
Explain how you will structure, prepare for and deliver your les-
sons. How will you help students achieve their goals? How will you 
measure progress and what do you think is important to encourage 
learning? Max 1500 characters.
 
Wpisujesz również swoje oceny maturalne, załączasz zdjęcie profilo-
we, podajesz swoją dostępność czasową, informujesz jakich przedmi-
otów będziesz chciał/a uczyć oraz ustalasz swój początkowy “Price 
Band” - czyli ile funtów będzie kosztowała jedna lekcja z Tobą. Na 
początku, jako że będziesz mało doświadczonym tutorem, warto  
ustawić niski Price Band, który wraz Twoim rosnącym  
doświadczeniem będziesz podwyższał/a.
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Potencjalni uczniowie są albo dobierani do Ciebie przez zespół  
MyTutor lub od razu kontaktują się z Tobą. Nie przejmuj się, jeżeli 
na początku długo będziesz czekał/a na swojego pierwszego ucznia 
- to kompletnie normalne. Gdy pierwszy uczeń nabierze do Ciebie 
zaufania, pójdzie już z górki ;))
Powodzenia!

b) HOSPITALITY: restauracje, kawiarnie, puby i 
bary/retail: sklepy, supermarkety

Czemu hospitality/retail?

Praca w hospitality to jedna z najbardziej popularnych opcji dla 
studentów w Londynie. To świetny sposób na zdobycie pierwszego 
doświadczenia zawodowego oraz poznania miejsc, w których jemy/
kupujemy na co dzień  “od kuchni”! To dobry wstęp do pracy z  
klientami bez konieczności nadmiernego zaangażowania  
czasowego. Mało tego, wiele miejsc nie wymaga wcześniejszego 
doświadczenia (szczególnie sieciówki, które stawiają na swój własny 
training i nie oczekują od Ciebie szczególnej wiedzy)

Czy potrzebuję doświadczenia?

Posiadanie profesjonalnego doświadczenia zawsze pozytywnie 
wpłynie na twoją aplikację. W zależności od tego na jaką pozycję/
gdzie aplikujesz potencjalny pracodawca może oczekiwać od Ciebie 
znajomości z pracą baristy/kelnera/barmana/sprzedawcy. Dlatego, 
zawsze dobrze przed wyjazdem do UK popracować w wakacje, 
żeby mieć pewność, że masz co wpisać w CV. Oczywiście brak  
doświadczenia nie eliminuje Cię jako potencjalnego kandydata.  
Jak już pisaliśmy wyżej, duże sieci nie traktują go jako konieczności. 
Dużo bardziej zależy im na twoim zaangażowaniu, chęci do pracy, 
otwarciu na nowe doświadczenia i gotowości do nauki.

Gdzie szukać pracy w hospitality/retail? 

Pracę w hospitality/retail można szukać na parę sposobów:

1. Online, przez strony z ogłoszeniami
W UK istnieje parę portali do szukania pracy. Działają bardzo 
podobnie, często wymagają krótkiego procesu rejestracji i wrzucenia 
swojego CV. Popularne miejsca to:

https://www.indeed.co.uk/
https://www.caterer.com/  - dedykowana pracy w hospitality
https://jobtoday.com/ - wymaga aplikacji na telefonie, pozwala 
jedynie na 3 aplikacje dziennie (premium wersja kosztuje 5 GBP 
miesięcznie; dobrym pomysłem jest jednorazowy zakup subskrypcji i 
niezwłoczne jej anulowanie - dzięki temu masz nieograniczoną ilość 
aplikacji, możliwość pisania do pracodawców przez cały miesiąc (po 
którym subskrypcja wygasa, a ty najpewniej masz już pracę)
 
2. Online, przez portale rekrutacyjne
Większość sieciówek ma własne dedykowane portale do szukania 
pracy. Wystarczy wejść na ich strony i poszukać zakładki Careers 
aby zobaczyć, gdzie aktualnie są wakaty. Przykładami takich miejsc 
mogą być:

https://caffenero.com/uk/careers/find-a-job/
https://www.tesco-careers.com/
https://www.starbucks.com/careers/
https://jobs.marksandspencer.com/
https://www.jdwetherspooncareers.co.uk/
https://leon.co/ie/jobs/
https://www.hollandandbarrettjobs.com/jobs
https://jobs.wagamama.uk/
https://www.visionexpresscareers.com/
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Jeśli nie chcesz pracować w sieciówce, rozważ wejście  
bezpośrednio na stronę miejsca, które Cię interesuje.  
Wiele restauracji, niezależnych kawiarnii czy pojedynczych sklepów 
pozwala aplikować bezpośrednio przez swoją stronę, co może 
zwiększyć twoje szanse na rozpatrzenie aplikacji.
 
3. Bezpośrednio w lokalu
 
Ta metoda, choć wymaga odrobiny chodzenia i pewności siebie, 
często okazuje się być najszybszym sposobem na znalezienie  
pracy. Po prostu wydrukuj kilkanaście kopii swojego CV i pochodź po 
różnych lokalach pytając czy nie szukają kogoś do pracy.   
Niektóre miejsca reklamują się plakatami na drzwiach podając  
maila, na który możesz wysłać swoje CV - dla zwiększenia szans 
oprócz wysłania mailem, wpadnij do lokalu z uśmiechem na twarzy i 
zapytaj czy możesz zostawić fizyczną kopię.  
Potencjalnemu pracodawcy dużo prościej rozważyć zatrudnienie 
kogoś, z kim miał okazję porozmawiać i zobaczyć na żywo  
(widzi wtedy w tobie więcej niż tylko kolejne CV).
 
Niestety, niektóre sieci (np. Starbucks) oficjalnie nie przyjmują już  
aplikacji osobiście w lokalu. Mimo tego, nie zaszkodzi spróbować, 
szczególnie jeśli wiesz, że konkretne miejsce szuka akurat 
pracowników. Dobrym sposobem jest porozmawianie bezpośrednio 
z managerem kawiarnii - zwykli pracownicy mogą nie być w stanie 
Ci pomóc inaczej niż odsyłając Cię na stronę careers online.

Jakich stawek się spodziewać?
Przeciętna stawka godzinowa to £8/h. Jest to z reguły najniższa 
stawka jaką możesz dostać za godzinę pracy w hospitality/retail w 
Londynie. Z reguły niższe stawki godzinowe są nieopłacalne i jeśli 
masz podjąć pracę za mniej niż £8/h upewnij się, że jest to w pełni 
legalna praca i że masz perspektywę szybkiego awansu.
 
Aktualnie, (stan na Styczeń 2021) stawki minimalne godzinowe w UK 
prezentują się tak:
W zależności od wieku pracownika, pracodawca może oferować 
różne stawki minimalne. Stawki te zmieniają się co roku (w Kwietniu) 
i informacje na ich temat można znaleźć tu:
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
Mimo tego, stawka £8/h uchodzi za najniższą jaką oferuje się  
w Londynie pracownikom w hospitality/retail.

c) DELIVEROO/UBER EATS - dowóz jedzenia

Jak to działa?
Deliveroo i Uber Eats to najpopularniejsze platformy do zamawiania 
jedzenia w Londynie. Praca tam nie wymaga grafiku i nie  
zobowiązuje do konkretnych godzin pracy (pracujesz ile chcesz i 
kiedy chcesz). Pod tym względem to świetne rozwiązanie dla  
studenta, który chce szybko sobie dorobić i nie jest w stanie  
zobowiązać się na stałą pracę. Praca polega na rozwożeniu
jedzenia między lokalami gastronomicznymi i klientami przy 
pomocy roweru, motocyklu bądź samochodu. Pamiętaj jednak, że 
musisz posiadać jedno z nich aby pracować, Deliveroo/Uber Eats  
nie zapewniają ci żadnego pojazdu (jeśli szukasz taniego roweru, 
rozważ zakup używanego na portalach takich jak 
www.gumtree.com)
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Jak się zarejestrować?
Rejestracja jest przeprowadzana online i wymaga podania twoich 
danych osobowych, kopii paszportu, wypełnienia paru deklaracji i 
przejścia szkolenia online (max 20-30min). Samo sprawdzanie 
dokumentów może chwilę potrwać, dlatego warto zarejestrować się 
nawet jeśli nie planujesz od razu jeździć.
 
Czy to się opłaca?
Deliveroo/Uber Eats nie oferują stawek godzinowych. Praca 
polega na akceptowaniu na bieżąco zleceń z uprzednią informacją 
o długości trasy i ile możesz zarobić za jej wykonanie. W godzinach 
szczytu można realnie zarobić nawet £30/h! Niestety, twój zarobek 
zależy od ilości zamówień jakie dostaniesz, co oznacza, że przy 
niskim zapotrzebowaniu możesz spędzić trochę czasu nic nie 
dostając. Mimo to, rozwożenie zamówień to świetna opcja na  
szybki zarobek jeśli akurat masz trochę wolnego czasu!
 
Link do strony: https://deliveroo.co.uk/apply https://www.uber.com/
gb/en/deliver/
 

d) STINT
 
Jak to działa?
Stint to platforma dedykowana studentom szukającym szybkich 
jednorazowych zleceń i szybkiego zarobku. Oferuje ona 
kilkugodzinne prace w różnych lokalach (może to być hospitality, 
retail, pomoc logistyczna czy nawet lekka praca fizyczna).
Stint to dobra opcja na szybki zarobek i zdobycie doświadczenia w 
różnych dziedzinach. Tak jak Deliveroo/Uber Eats, pracujesz ile 
chcesz i kiedy chcesz, jedyne zobowiązania dostajesz po  
zaakceptowaniu jakiejkolwiek z ofert.

Jak się zarejestrować?
Proces aplikacji jest prosty, wystarczy wejść na stronę Stint, pobrać 
aplikację, zarejestrować się i potwierdzić tożsamość dokumentem ze 
zdjęciem. Sam proces może chwilę zająć, dlatego warto się  
zarejestrować nawet jeśli nie chcesz od razu pracować.
 
Czy to się opłaca?
Zarobek jest liczony od zlecenia, dlatego przed zaakceptowaniem 
sprawdź ile dostaniesz za wykonanie pracy. Z reguły stawka 
godzinowa to ok. £8-10/h, zlecenia mogą trwać od 3 do kilkunastu 
godzin.
 
Link do strony: https://stint.co/student

3. Na co uważać
 
a) Podatki
W większości przypadków podatki czy składki ubezpieczeniowe 
wyliczanie i opłacane są bezpośrednio przez pracodawcę. Z reguły 
praca dorywcza (part-time) wiążę się z zerowymi bądź minimalnymi 
kosztami, ponieważ progi podatkowe są ustalone tak aby wspierać 
osoby pracujące dorywczo. Zawsze przed podjęciem pracy 
upewnij się w jaki sposób będą rozliczane twoje podatki, aby 
uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.
 
W przypadku pracy, w której nie podpisujesz klasycznej “papie-
rowej” umowy, a zarobek ustalany jest od zlecenia, najczęściej 
prawnie jesteś traktowany jako “self-employed”. Oznacza to, że 
obowiązek rozliczania się z podatków leży po twojej stronie. 
Dotyczy to prac takich jak: MyTutor, Deliveroo, Uber Eats czy Stint.
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Nie martw się - obowiązek zgłaszania takiej pracy masz tylko wtedy 
jeśli w danym roku podatkowym zarobisz więcej niż £1000.  
W przeciwnym wypadku, nie musisz informować rządu o swojej  
działalności.
 
Jeśli przekroczysz próg £1000 rocznie, rejestracja jest 
obowiązkowa, chociaż w praktyce jest to tylko formalność -  
jeśli nie zarobisz więcej niż £12500, jesteś zwolniona/y  
z płacenia podatku.
 
Rejestracji możesz dokonać tu: https://www.gov.uk/log-in-file-self-as-
sessment-tax-return/register-if-youre-self-employed
 
b) Warunki umowy
Zawsze czytaj co podpisujesz! Umowy o pracę zawierają dużo 
informacji dot. twoich praw i obowiązków. Zawsze upewnij się co 
jest tam napisane i że informacje o twojej stawce, płatnościach i 
warunkach zgadzają się z tym co czego oczekujesz. Wiele umów 
definiuje twoje prawa (takie jak Holiday Pay) i warto wiedzieć co 
przysługuje Ci jako pracownikowi. Pamiętaj też o tym aby wziąć od 
pracodawcy kopię swojej umowy zarówno z twoim jak i ich 
podpisem. Nigdy nie podpisuj in blanco! Jeśli umowa miejscami ma 
puste pola do wypełnienia, upewnij się, że będą one wypełnione 
przed podpisaniem (szczególnie jeśli chodzi o stawkę godzinową).

c) Praca bez umowy, płacona gotówką
Jeśli dostajesz ofertę pracy, która nie wymaga podpisania umowy, 
przedstawienia prawa do pracy w UK (tj. paszportu), podania NIN 
a pensja ma być wypłacana gotówką, to najprawdopodobniej 
oferowana jest ci praca na czarno. 
Dlaczego nie jest to dobra opcja?

Przede wszystkim jest to przestępstwo podatkowe. W UK tego typu 
przestępstwa są traktowane bardzo poważnie i poza nałożeniem 
kar, można narobić sobie wielu problemów prawnych.
Ponadto, jeśli pracujesz na czarno to nie masz pewności, że twoje 
prawa pracownicze będą jakkolwiek respektowane. Nie wiesz czy 
na pewno dostaniesz swoją pensję i czy twój pracodawca prowadzi 
legalną działalność.
Dla swojego bezpieczeństwa, nie podejmuj pracy, która może być 
nielegalna.
 
d) Wymiar godzinowy
Pamiętaj o tym, że jesteś tu przede wszystkim żeby studiować. 
Uniwersytety z reguły sugerują by nie poświęcać na pracę 
part-time więcej niż 15 godzin tygodniowo. 
Zakładając, że pracujesz godzinowo za stawkę £8/h, daje to £120 
na tydzień. Chociaż z doświadczenia wiadomo, że twoja dostępność 
zależy od kierunku jaki studiujesz i aktualnego nakładu nauki, staraj 
się nie poświęcać studiów (za które płacisz!) dla pracy dorywczej.
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LOTY I KURIERZY
Autorka: Gabrysia Król

Loty:

Londyn ma 5 głownych lotnisk:

1. Heathrow Airport - znajduje sie w 6. Strefie Londynu  
     (Picadilly Line), LOT
     do centrum dojechać można metrem  
     (off-peak £3.10, peak £5.10)
Dojazd: pociąg Heathrow Express, autokar National Express

2. London City - znajduje się w 3. Strefie Londynu (DLR)
   Małe biznesowe lotnisko blisko centrum Londynu,   
   obsługuje jedynie mniejsze samoloty  
   (układ siedzeń 2x2), LOT z Warszawy Chopin

3. London Luton - lotnisko położone na północ od Londynu w  
      miejscowości Luton, Wizz Air (Gdansk, Katowice,   
      Kraków, Lublin, Olsztyn-Mazury, Poznan, Warsaw  
      Chopin, Wroclaw)
Dojazd: pociąg (bus do Luton Parkway Station+pociąg Thameslink)

4. London Stansted - Ryanair (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice,   
    Kraków, Olsztyn - Mazury, Poznań, Rzeszów,
    Szczecin, Warszawa-Modlin, Wrocław, Łódź)
Dojazd: pociąg Stansted Express przewoźnika Greater Anglia do 
stacji London Liverpool Station, która trwa około 47min,  
autokar Airport Bus Express, National Express
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5. Gatwick Airport - port lotniczy położony 40km na południe od  
        Londynu, Easyjet (Kraków, Warszawa)
Dojazd: pociąg Gatwick Express do stacji London Victoria, podróż 
trwa około 30min, autokar National Express, Easybus

Loty na przerwy świąteczne najlepiej kupować z wyprzedzeniem, 
ponieważ ceny w tych terminach wzrastają przez popyt kreowany 
przez uczniów polskich zza granicy, daty wszystkich przerw mamy
podane z wyprzedzeniem.

Przesyłki kurierskie:

Jeśli mieszkasz w mieście gdzie nie ma lotniska, lub dojazd z dużą 
walizką nie jest łatwy, albo po prostu posiadasz dużo za dużo 
rzeczy, jedną z dobrych opcji transportu rzeczy są  
przesyłki kurierskie.
Bardzo często strony z porównywarkami cen oferują najlepsze ceny, 
niż bezpośrednie strony przewoźników.

Przesyłki Polska - UK
Paczki do Polski
AlleKurier.pl

Przesyłki UK - UK lub EU
Parcel Monkey

Kurier najczęściej odbiera przesyłki już następnego dnia, można 
także oczywiście wybrać inna konkretną datę w przyszłości. 
Kurierzy w UK pracują także w soboty. Większość firm kurierskich 
przydziela okienko w którym trzeba będzie im tę paczkę przekazać. 
Standardowe wymiary paczki to 190 cm (suma 3 wymiarów),  
a waga to maks. 30kg. 
Taka paczka to koszt około £19 i powinna dojść  
w maksymalnie 5 dni.
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DODATKOWE INFO
Autor: Marcin Mochnacki

Ambasador Polski w UK: 
Arkady Rzegocky

Ambasada RP w Londynie
Adres: 47 Portland Place, Londyn W1B 1JH
Telefon: +44 207 2913 520
E-mail: londyn@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie
Adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
Telefon: +44 207 8228 900
E-mail: londyn.konsulat@msz.gov.pl

Więcej info znajdziecie tutaj:  
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ambasada-rp-w-londynie

Msze Święte po polsku w Londynie:
https://www.msze.info/msze-za-granica/miasto/londyn
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