
 

 
 

 

 

#KirkleesWelcomes 
Working together to support and celebrate migration 

Witamy w Kirklees 
Huddersfield 



 
 
 
 

Wstęp 

Kirklees to przyjazne miejsce. Żyją tu 

różne społeczności, a mieszkańcy 

pochodzą z wielu różnych stron 

świata. 

 

Kirklees Council i nasi partnerzy, tacy jak 

policja, służba zdrowia, szkoły i 

organizacje wyznaniowe, chcą, aby osoby 

nowo przybyłe do Kirklees mogły się tu 

zadomowić. Chcemy, abyście zrozumieli 

lokalną społeczność, w której żyjecie, 

otrzymali wsparcie potrzebne do jak 

najlepszego startu w nowe życie, 

poprawili znajomość języka angielskiego i 

zrealizowali swoje aspiracje, niezależnie 

od tego, czy chodzi o nawiązanie nowych 

znajomości, postępy w nauce nowych 

umiejętności czy zdobycie zatrudnienia. 

 

Celem tego pakietu jest dostarczenie  

informacji potrzebnych do  zamieszkania 

i zadomowienia się w Huddersfield. 

Wyjaśnimy  wsparcie i usługi, które są 

lokalnie dostępne. Znajdą się w nim 

również dane  organizacji społecznych, 

które mogą pomóc Ci w rozwinięciu sieci 

kontaktów w Huddersfield. 
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1. O Kirklees 
 
 
Metropolitan Borough of Kirklees to gmina 
miejska w hrabstwie West Yorkshire w 
Anglii. Liczy 422 500 mieszkańców (2011) i 
obejmuje miasta i wsie: Batley, 
Birstall, Cleckheaton, Denby Dale, 
Dewsbury, Heckmondwike, Holmfirth, 
Huddersfield, Kirkburton, Marsden, 
Meltham, Mirfield i Slaithwaite. 
Huddersfield jest największą miejscowością 
w okręgu i stanowi centrum administracyjne 
obszaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Poufność 
 

Wszyscy pracownicy świadczący pomoc są świadomi, że informacje o rodzinie i miejscu zamieszkania 
muszą być traktowane jako poufne. 

Prawo stanowi jednak, że możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji o osobie korzystającej z 
naszych usług stronie trzeciej bez jej zgody. Dzieje się tak bardzo rzadko, w przypadkach, kiedy: 

• Pracownik obawia się, że ta osoba może zrobić krzywdę sobie lub innym 

• Dziecko lub osoba małoletnia pod opieką tej osoby może być zagrożone/a 

• Sąd nakazuje nam ujawnienia tych informacji 

• Przypuszczamy, że osoba ta może być narażona na niebezpieczeństwa ze strony osób trzecich. 
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3. Twój dom i 
poczucie 
bezpieczeństwa 

      

Chcemy, aby wszyscy byli dumni ze społeczności, w której żyją, czuli 
się szczęśliwi, bezpieczni i byli w dobrych stosunkach z innymi 
mieszkańcami. Umożliwienie ludziom aktywnego zaangażowania się 
w życie swoich dzielnic oraz w podejmowanie decyzji, które ich 
dotyczą, przyczyni się do powstania silniejszych społeczności i 
bardziej spójnej dzielnicy. 

 
Ważne numery i informacje 

Telefon 999 – tylko nagłe przypadki 

Dzwoniąc pod numer 999, zostaniesz zapytany/a, czy 
potrzebujesz policji, straży pożarnej czy karetki 
pogotowia. 

Policja: Są dwa numery policyjne - jeden dla 
nagłych przypadków, drugi dla pozostałych.        
Wzywać policję pod nr 999 należy  tylko wtedy, 
gdy istnieje zagrożenie życia lub ryzyko 
odniesienia obrażeń w najbliższym czasie.  
Przykładem mogą być poważne wypadki 
drogowe, napaści, poważne zaburzenia lub 
przestępstwa w toku. 

Straż pożarna: Zadzwoń pod ten numer, jeśli 
doszło do niebezpiecznego pożaru, którego nie 
możesz bezpiecznie ugasić samodzielnie. 

Pogotowie: Na numer 999 dzwoni się po karetkę 
tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia (ktoś nie 
może oddychać, atak serca, niebezpieczeństow 
zgonu)  

Telefon 101 –  przypadki nie-nagłe 

Pod numer 101 należy dzwonić, aby zgłosić przestępstwo i 
inne problemy, które nie wymagają natychmiastowej 
reakcji. Na przykład: uszkodzenie mienia, drobna kolizja 
drogowa, bycie świadkiem lub doświadczenie 
przestępstwa z nienawiści. 

 



 
 
 
 
 
 

Naprawy i problemy związane 
z mieszkaniami 

Jeśli mieszkasz w mieszkaniu komunalnym  
(council property) i chcesz zgłosić usterkę,  
należy założyć konto „My Kirklees" i za jego 
pośrednictwem zgłosić problem. Wejdź na 
my.kirklees.gov.uk  Jednak w przypadku 
pilnych napraw dzwoń na nr 01484 414800 
lub 01484 414850 (poza godzinami pracy). 
Aby uzyskać więcej informacji, np. w kwestii 
skarg, wejdź na  www.knh.org.uk/contact-us  

Jeśli wynajmujesz prywatnie  i masz 
problem z właścicielem,  np. 
otrzymałeś/aś zawiadomienie o eksmisji 
lub usterki nie są usuwane, możesz 
skontaktować się z zespołem ds. 
mieszkań komunalnych pod adresem  
www.kirklees.gov.uk/homelessness lub 
zadzwonić na nr 01484 414933. 

 

Jeśli chcesz się przeprowadzić 
Strona, gdzie możesz zarejestrować 
się, aby poszukiwać mieszkania 
komunalnego: www.choosenmove.org. 
uk  Inne informacje dotyczące mieszkań 
komunalnych oraz tego, co należy 
wiedzieć przed rejestracją, można 
znaleźć na powyższej stronie lub pod 
adresem www.kirklees.gov. uk/ 
housingregister, bądź dzwoniąc na nr 
01484 416900 lub  01484 221350. 

 
Twoje rachunki 
Więcej informacji na temat rachunków 
za gaz, wodę, elektryczność można 
znaleźć w  przewodniku powitalnym w 
swoim języku na stronie 
www.gov.uk/government/publications/ 
welcome-a-guide-for-new-refugees 

Kubły na śmieci i odpady  
 W swoim nowym domu będziesz 
odpowiedzialny/a za usuwanie śmieci i 
odpadów. Odpady domowe będą 
gromadzone w mniejszym pojemniku 
wewnątrz domu, do którego należy 
włożyć worek. Kiedy się napełni, przenieś 
go  do kubła na kółkach. Będziesz mieć 
dwa takie kubły - szary/czarny na śmieci 
ogólne  i zielony na odpady segregowane. 
Będą one znajdować się przed domem i 
będą opróżniane co tydzień przez Kirklees 
Council na zasadzie rotacji, np. pierwszy 
tydzień - kosz szary, drugi tydzień - kosz 
zielony. 

Ważne jest, aby umieszczać śmieci wewnątrz 
kubła, a nie obok niego, ponieważ nie 
zostaną one zabrane i mogą przyciągać 
szkodniki. Jeśli stwierdzisz, że masz za dużo 
śmieci w stosunku do rozmiaru kubła na 
kółkach, możesz zamówić większy lub 
dodatkowy kubeł w urzędzie miasta. 

Szary/czarny kubeł - przeznaczony na 
ogólne odpady domowe. 

Zielony kubeł - przeznaczony jest na 
odpady nadające się do recyklingu. 

Grafika na następnej stronie informuje, co 
można, a czego nie można wrzucać do 
poszczególnych kubłów. 

Odpady wielkogabarytowe 

Większe odpady, takie jak zepsute meble 
lub odpady ogrodowe, można oddać do 
jednego z punktów recyklingu 
komunalnego. Jeśli nie masz transportu, 
skontaktuj się z działem wywozu śmieci 
01484 414700, aby umówić się na ich 
odbiór lub wejdź na stronę internetową 
Kirklees Council i wypełnij formularz 
zamówienia wywozu online: www.kirklees. 
gov.uk/ bulkywaste 

Nielegalne porzucanie odpadów 

Pozostawianie odpadów poza miejscami do 
tego wyznaczonymi jest nielegalne. Można 
to zgłosić poprzez stronę                                     
www. kirklees. gov.uk/flytipping 

http://www.knh.org.uk/contact-us
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.choosenmove.org/
http://www.kirklees.gov/
http://www.gov.uk/government/publications/
http://www/


Przeznaczony na odpady do recyklingu, takie jak: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

papier i karton  
gazety i czasopisma 
 puszki żywnościowe 
puszki i butelki po napojach    
butelki plastikowe 
plastikowe opakowania (pudełka, kubki po 
jogurtach,tacki żywnościowe) 
opakowania po aerozolach 

 Szary kubeł   
Przeznaczony na ogólne odpady domowe, takie 
jak: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

resztki jedzenia i obierki  

pieluszki 

zużyta folia 

 torebki po chipsach  

styropian 

plastikowe reklamówki 

Włóż te przedmioty luzem do zielonego 
kubła. (Bez worka / reklamówki ) 

Odpady nienadające się do recyklingu należy 
wkładać w worku do szarego kubła. 

       Co wkładać do kubłów 

Zielony kubeł 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podróżowanie 
Ważne jest, aby nauczyć się korzystać z Google Maps, co ułatwia poruszanie się.                                                                         

Zarówno dworzec kolejowy, jak i autobusowy znajdują się w centrum Huddresfield. 

Kolej 

Stacja Kolejowa Huddersfield , St. Georges 
Square, Huddersfield HD1 1JB 

J3 na mapce. 

Bilet na pociąg można zakupić na stacji lub 
za pośrednictwem www.thetrainline.com            
a więcej na temat cen można dowiedzieć się 
na www.thetrainline.com/railcard 

Autobusy 

Dworzec autobusowy w Huddersfield , 
Upperhead Row, Huddersfield HD1 2JN 

F2 na mapce. 

Taxi 

Upewnij się, że taksówka jest pojazdem 
licencjonowanym, a kierowca posiada 
indywidualny dokument ‘Huddersfield Taxi’.  
 

Możesz pobrać aplikację  Huddersfield Taxis z 
App Store lub  Google Play. 

http://www.thetrainline.com/
http://www.thetrainline.com/railcard


 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kodeks postępowania w Kirklees i w Wielkiej Brytanii 
W Wielkiej Brytanii oczekuje się pewnych zachowań i przestrzegania zasad określonych w prawie. Poniżej znajdują się 
niektóre z powszechnych oczekiwań oraz praw, których nieprzestrzeganie pociąga za sobą konsekwencje.  

 

Uprzejmość 

Dobrze  jest mówić sobie nawzajem 
„please" i „thank you". Jeśli ktoś stoi na 
drodze lub potrzebujesz pomocy, grzecznie 
jest powiedzieć „excuse me". A jeśli na 
kogoś wpadniemy lub popełnimy błąd, 
oczekuje się, że powiemy „sorry”. 

Ustawianie się w kolejce 

Czekając na usługę lub na swoją kolej do 
bycia obsłużonym/ą, stań w kolejce, np. na 
przystanku autobusowym lub w sklepie. 

Umówione wizyty 

Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów 
spotkań. Jeśli godzina wizyty jest podana 
jako 9:30-10:00, oznacza to, że wizyta 
zaczyna się o 9:30 i będzie trwała pół 
godziny. Zaleca się przybycie pięć lub 
dziesięć minut wcześniej. 
Jeśli się spóźnisz, dobrze jest zadzwonić do 
osoby, z którą jesteś umówiony/a na 
spotkanie, aby poinformować ją, za ile 
dotrzesz i sprawdzić, czy spotkanie może się 
odbyć. Niektóre organizacje odmawiają 
przyjęcia osoby spóźnionej na spotkanie. 

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, 
zadzwoń, aby je odwołać lub zmienić termin. 

Śmieci 

Nie rzucaj śmieci na ulicę, ponieważ jest to 
nielegalne. W centrach miast znajduje się 
mnóstwo koszy na śmieci.

 Prześladowanie na tle rasowym 

Prześladowanie na tle rasowym jest wbrew 
prawu. Jeśli byłeś zaatakowany/a, straszony/a 
lub znieważony/a z powodu koloru skóry, 
rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub 
narodowości, to jesteś ofiarą prześladowania 
na tle rasowym. Prześladowanie na tle 
rasowym (znane również jako przestępstwa z 
nienawiści) może również przybrać formę 
rasistowskich napisów na murach lub 
uszkodzenia mienia.  

Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek 
prześladowania, natychmiast powiadom policję 
pod numerem 101 lub 999, jeśli jesteś w 
bezpośrednim niebezpieczeństwie. Możesz 
także wysłać e-mail na adres 
Hatecrimes@kirklees.gov.uk  

Wolność a inne kultury 

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
przymusowe małżeństwa, przemoc 
motywowana honorem i przemoc domowa są 
niedopuszczalne. Jest to niezgodne z prawem i 
jeśli dopuścisz się któregoś z tych czynów, 
zostanie wszczęte postępowanie przeciw Tobie. 

Przemoc domowa 

Przemoc domowa może obejmować: 
ograniczanie wolności partnera, 
wykorzystywanie finansowe, przemoc 
fizyczną i psychiczną, nękanie i 
prześladowanie. 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, 
zadzwoń pod numer 101 lub 999, jeśli 
grozi Ci bezpośrednie niebezpieczeństwo. 
Możesz też skontaktować się z 
organizacją Pennine Domestic Abuse 
Partnership pod numerem 0800 0527222. 

Orientacja seksualna 

W niektórych kulturach orientacja seksualna 
nie jest kwestią wyboru. Należy pamiętać, że 
prawo brytyjskie respektuje wolność osobistą 
i oczekuje się od każdej osoby mieszkającej w 
Wielkiej Brytanii, że będzie szanowała 
orientację seksualną innych osób (gejów, 
lesbijek, biseksualistów). 

Zranienie kogoś słownie lub fizycznie z 
powodu jego orientacji seksualnej jest 
niezgodne z prawem i uznawane za 
przestępstwo z nienawiści. 

mailto:Hatecrimes@kirklees.gov.uk


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachowania antyspołeczne 

Zachowania antyspołeczne to np: 

• Głośne i hałaśliwe zachowanie w 
spokojnej dzielnicy 

• Hałasy dobiegające z domu lub z 
ogrodu zwłaszcza w godz. 23.00 – 7.00  

• Groźby, pijackie i chuligańskie 
zachowania 

• Wandalizm, graffiti i zamieszczanie 
ogłoszeń w miejscach do tego nie 
przeznaczonych 

• Sprzedawanie lub kupowanie 
narkotyków na ulicy 

• Śmiecenie lub wywożenie śmieci „na 
dziko” 

• Agresywne żebranie 

• Picie alkoholu na ulicy 

• Odpalanie fajerwerków w nocy 

• Porzucanie samochodu na ulicy 

Aby zgłosić zachowanie antyspołeczne, 
należy zadzwonić pod numer 101 lub 
zrobić to za pośrednictwem 
www.kirklees.gov.uk/ 
antisocialbehaviour lub  www.police.uk 

Kirklees Council - Our Shared 
Outcomes 

 
Najlepszy start 

Dzieci mają najlepszy start w życie 

Zdrowie 

Mieszkańcy Kirklees pozostają zdrowi, tak 
długo, jak to możliwe 

Niezależność 

Mieszkańcy Kirklees żyją niezależnie i mają 
kontrolę nad swoim życiem 

Dążenie do celów i osiąganie ich 

Mieszkańcy Kirklees dążą do realizacji swoich 
ambicji poprzez edukację, szkolenia, 
zatrudnienie i uczenie się przez całe życie 

Stabilna gospodarka 

Kirklees odnotowuje zrównoważony wzrost 
gospodarczy i zapewnia dobre zatrudnienie 
w społecznościach i przedsiębiorstwach 
oraz we współpracy z nimi 

Bezpieczeństwo i bliskość 

Mieszkańcy Kirklees żyją w bliskich 
społecznościach, czują się bezpiecznie i są 
chronieni przed krzywdą 

Czystość i zieleń 

Mieszkańcy Kirklees mają do 
dyspozycji wysokiej jakości, czyste, 
zrównoważone i zielone środowisko

http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.police.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Zdrowie fizyczne 
i psychiczne  

Zdrowie 
 

Narodowa Służba Zdrowia (NHS) zapewnia opiekę 
zdrowotną w Wielkiej Brytanii i jest finansowana z 
podatków. Masz prawo do bezpłatnego dostępu do 
opieki NHS. Aby otrzymać bezpłatne leki, leczenie 
dentystyczne, badanie wzroku i niektóre okulary, należy 
wypełnić formularz HC2 (dostępny w aptekach). 

 

Lekarz pierwszego kontaktu (GP) 

Bardzo ważne jest, aby zarejestrować się u lekarza 
pierwszego kontaktu i jest to bezpłatne. Jeśli jesteś 
chory/a lub niepokoisz się o swoje zdrowie lub zdrowie 
kogoś z Twojej rodziny, powinieneś udać się do 
miejscowego lekarza, zwanego General Practitioner 
(GP). Niektórzy lekarze proszą wszystkich nowych 
pacjentów o poddanie się kontroli medycznej. Badanie 
to jest zazwyczaj przeprowadzane przez pielęgniarkę.  

Ważne jest, abyś stawić się na tę wizytę. Najlepiej jest 
przyjść wcześniej. Jeżeli potrzebujesz tłumacza, musisz 
poinformować o tym pracownika rejestracji podczas 
umawiania się na wizytę. Poinformuj personel, w jakim 
języku mówisz, a on zarezerwuje tłumacza przez 
telefon za pomocą programu Big Word. 
Lokalnego lekarza GP można znaleźć na stronie 
www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local- service  
lub, jeśli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się z  
Welcome Mentor Service, który pomoże Ci znaleźć 
lokalnego lekarza i zarejestrować się u niego. 
 

A jeśli muszę się udać do specjalisty? 
Lekarz GP zazwyczaj zapewnia większość opieki 
zdrowotnej i decyduje, czy konieczna jest wizyta u 
konsultanta (lekarza specjalisty) lub czy należy udać się 
do szpitala. Każdy w Wielkiej Brytanii musi wpisać się na 
listę oczekujących po otrzymaniu skierowania do  
specjalisty. Szpital napisze do Ciebie z informacją o 
terminie wizyty. 
 Należy skontaktować się ze szpitalem, jeśli 
potrzebujesz obecności tłumacza podczas wizyty.  
W zależności od problemu, wizyty mogą   niekiedy 
odbywać się w miejscach oddalonych od miejsca 
zamieszkania. Jeśli jednak posiadasz HC2, możesz 
uzyskać pomoc w pokryciu kosztów podróży. Nasze 
lokalne szpitale to Huddersfield Royal Infirmary (HRI) i 
Calderdale Royal Infirmary (CRI), ale może się zdarzyć, że 
będziesz musiał odbyć wizytę w szpitalu w Leeds lub 
Bradford. 

http://www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optycy 
Zalecamy sprawdzenie wzroku przez u 
Ciebie i członków Twojej rodziny.  
W Huddersfield można znaleźć wielu 
optyków, zwłaszcza w centrum miasta. 

 

Dentysta 

Dentystę można znaleźć na stronie 
www.nhs.uk/ service-search/find-a-
dentist. Na wizytę u dentysty należy się 
umówić.  
Jeśli jest to nagły przypadek i odczuwasz 
silny ból, poinformuj o tym pracownika 
rejestracji. W przypadku poważniejszych 
zabiegów stomatologicznych, pacjent może 
zostać skierowany do szpitala. 
Jeśli nie masz stałego dentysty lub 
przebywasz poza domem, zadzwoń pod 
numer NHS 111, aby uzyskać poradę i 
umówić się na wizytę, jeśli jest ona pilnie 
potrzebna. 

 

Apteka i recepty 

Możesz udać się do apteki, aby zadać 
pytania dotyczące zdrowia i zakupić leki. 
Standardowy koszt leku na receptę w 
Anglii wynosi obecnie £9.35 za sztukę.  
Jeśli masz kilka rodzajów leków, za każdy z 
nich zapłacisz £9.35 Niektóre leki, np. 
przeciwbólowe, są tańsze do kupienia bez 
recepty niż na receptę. 
Jeśli przysługują Ci bezpłatne leki na receptę, 
upewnij się, że zaznaczono właściwe pole na 
odwrocie formularza recepty. Zaznaczenie 
niewłaściwego pola może skutkować 
wezwaniem do uiszczenia opłaty karnej. 
Uiszczenie tej opłaty będzie Twoim 
obowiązkiem. Aby znaleźć najbliższą aptekę 
oraz uzyskać inne przydatne informacje, 
odwiedź stronę  
 www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions- 
and-pharmacies/pharmacies 

Dobre samopoczucie i 
zdrowie psychiczne 
Obawy o własne zdrowie fizyczne lub 
psychiczne członków rodziny mogą się wiązać z 
tym, że życie stało się zbyt przytłaczające,  
pojawiały się trudności w podejmowaniu 
codziennych wyzwań i nie masz ochoty na 
wykonywanie czynności, które wcześniej 
sprawiały Ci radość. Możesz odczuwać 
zdenerwowanie nie móc spać i ogólnie nie czuć 
się już sobą. Może to być obniżony nastrój, 
uczucie smutku, zmartwienia lub stresu przez 
większość czasu, niepokój, myśli samobójcze, 
słaby sen, koszmary senne. 
Jeśli martwisz się o siebie lub swoją rodzinę, 
zawsze porozmawiaj ze swoim lekarzem GP. 
Rozmowa będzie całkowicie poufna, a lekarz 
będzie mógł Ci doradzić i udzielić wsparcia. 

Więcej informacji na stronie 
www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis 
łącznie czynnym całą dobę telefonem 
zaufania w kwestiach zdrowia 
psychicznego dla osób zarejestrowanych u 
lekarza GP w Kirklees. Usługa dostępna pod 
numerem 0800 183 0558. 
W Huddersfield działają także inne instytucje 
wspierające zdrowie psychiczne, takie jak: 

Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk 

WomenCentre: www.womencentre.org.uk 

GP NHS support: kirkleesiapt.co.uk 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarejestrowaniu 
się lub uzyskaniu dostępu do którejkolwiek z 
powyższych usług, skontaktuj się z 
urzędnikiem, który już z Tobą pracuje, lub 
zadzwoń do serwisu Welcome Mentor pod 
numer 07425 444566. 

http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-
http://www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis
http://www.northorpehall.co.uk/
http://www.womencentre.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Postępy dzieci 
i młodzieży  

Najlepszy start 
 
 

Jeśli jesteś w ciąży i 
potrzebujesz wsparcia 

Zadzwoń na nr 0300 304 5555 lub wejdź na          
www.thrivingkirklees.org.uk 

O jednorazową wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego w wysokości £500 możesz 
ubiegać się za pośrednictwem  
 www.gov.uk/sure-start- maternity-grant 

Ponadto, jeśli jesteś w ciąży lub masz dziecko 
poniżej czwartego roku życia, program „Healthy 
Start" może pomóc Ci w zakupie podstawowych 
produktów żywnościowych, takich jak mleko czy 
owoce. Aby złożyć wniosek, odwiedź stronę 
www.gov.uk/healthy-start 

Aby zarejestrować nowo narodzone dziecko 
zadzwoń na nr 01484 221030 lub odwiedź 
www.kirklees.gov.uk/ registerbirth. Możesz 
zadzwonić do Zespołu Pielęgniarek 
Środowiskowych pod nr 0300 304 5555, aby 
uzyskać wsparcie dla dziecka. 

http://www.thrivingkirklees.org.uk/
http://www.gov.uk/sure-start-
http://www.gov.uk/healthy-start
http://www.kirklees.gov.uk/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół ds. nowoprzybyłych z 
zagranicy  

Zespół ds. osób nowoprzyjezdnych (The 
International New Arrivals Team – INAT) 
zapewni pomoc w rozpoczęciu nauki w 
szkole przez dzieci i pomoże zrozumieć 
system edukacji w Wielkiej Brytanii. 

Jesteśmy zespołem dwujęzycznych 
pracowników wspierających dzieci (w 
wieku od 2 do 18 lat) i rodziny, dla 
których angielski jest językiem obcym, w 
dostępie do edukacji, integracji w 
placówce edukacyjnej (przedszkolu, 
szkole lub college'u) oraz w kontaktach z 
innymi instytucjami w celu zaspokojenia 
wszelkich potrzeb. 

• Przydzielimy dwujęzycznego 
pracownika do tymczasowego wsparcia 
integracyjnego. 

• Pomożemy w ubieganiu się o miejsce w 
przedszkolu/szkole/college’u oraz w 
przejściu przez proces rekrutacji. 

• Zapewnimy tłumacza podczas 
spotkania rejestracyjnego dziecka, aby 
upewnić się, że rozumiesz 
oczekiwania, zasady i procedury 
dotyczące obecności w szkole. 

• Pomożemy w komunikacji szkoły z 
domem dziecka. 

• Złożymy wniosek o darmowe posiłki i 
mundurek szkolny 

• Skierujemy do innych podmiotów w 
razie potrzeby 

Prześlij mailem wniosek o wsparcie na 
adres ess.inat@kirklees.gov.uk  lub 
zadzwoń do zespołu wsparcia 
biznesowego pod numer 01484 221919, 
podając swoje dane i poproś o 
oddzwonienie. Zespół stara się udzielić 
odpowiedzi w ciągu dwóch dni, nie licząc 
weekendu, kiedy biuro jest nieczynne. 

Więcej informacji na temat edukacji można 
znaleźć na stronie internetowej Council pod 
adresem  www.kirklees.gov.uk/schools 

Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby 
edukacyjne, odwiedź lokalną stronę 
internetową, która posiada opcję 
tłumaczenia i odtwarzania dźwiękowego.  
 www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

Opieka rodzicielska i 
traktowanie dzieci 

Nigdy nie wolno pozostawiać dziecka 
samego; musi ono zawsze znajdować się 
pod opieką odpowiedzialnej osoby 
dorosłej. Zgodnie z Ustawą o dzieciach, 
nielegalne jest zaniedbywanie oraz 
fizyczne, seksualne lub emocjonalne 
wykorzystywanie dziecka. 

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym muszą 
regularnie uczęszczać do szkoły 

Jeśli masz obawy dotyczące dziecka, 
skontaktuj się z Children safeguarding 
pod numerem 01484 456848 lub poza 
godzinami pracy pod numerem 01484 
414933.

mailto:ess.inat@kirklees.gov.uk
http://www.kirklees.gov.uk/schools
http://www.kirkleeslocaloffer.org.uk/


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Nauka i postępy 
w angielskim  

   

Dążenie do celów i osiąganie ich 
 
 

Lekcja angielskiego = ESOL (English for 
Speakers of  Other Languages) 

Nauka języka angielskiego jest bardzo ważna i pomoże Ci 
zaaklimatyzować się w nowym miejscu i żyć samodzielnie.  
Umożliwi Ci samodzielne pójście do lekarza, pomoże Twoim 
dzieciom w szkole i pomoże Ci w znalezieniu pracy lub dalszej 
nauki. 

Przysługuje Ci bezpłatna nauka języka angielskiego, jeśli jesteś 
bezrobotny/a i szukasz pracy. Zanim zapiszesz się na zajęcia, 
nauczyciel sprawdzi Twój poziom i dowie się więcej o Tobie, abyś 
mógł/mogla dołączyć do grupy osób na podobnym poziomie i 
odpowiadającej Twoim potrzebom. Zajęcia mogą być świetną 
zabawą i są dobrym miejscem do poznawania ludzi i nawiązywania 
przyjaźni. 

W Kirklees jesteśmy zróżnicowaną społecznością, której 
mieszkańcy posługują się wieloma różnymi językami. Nauka 
języka angielskiego pozwala ludziom posługiwać się wspólnym 
językiem, oferując im możliwość integracji, rozwoju i postępu. W 
celu dopasowania odpowiedniego poziomu kursu należy 
wypełnić formularz oceny. Ocena może być przeprowadzona 
przez This Way 4 English (TW4E). Aby się umówić napisz na 
thisway4english@tslkirklees.org.uk lub zadzwoń na 01484 
519053. 

Po dokonaniu oceny zespół TW4E dopasuje uczestnika do 
odpowiedniej grupy. Zajęcia ESOL są dostępne w lokalnym 
College'u, w bibliotekach, szkołach i domach kultury. Informacje 
o lokalnych kursach i placówkach w okolicy można znaleźć na 
stronie www.learningenglish.org.uk 

mailto:thisway4english@tslkirklees.org.uk
http://www.learningenglish.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Kursy dla 
dorosłych 
i zatrudnienie 

    

Dążenie do celów i osiąganie ich 
 
 

Kursy dla dorosłych 
Zachęcamy dorosłych do uczenia się i 
oferujemy wiele różnych kursów. 

College, ośrodki kształcenia dorosłych i inne 
instytucje edukacyjne w Twojej okolicy oferują 
możliwości kształcenia dorosłych w pełnym i 
niepełnym wymiarze godzin. Mogą to być kursy, 
warsztaty i nauka przez Internet w szerokim 
zakresie tematów, w tym szkolenia zawodowe 
oraz kursy rozwoju osobistego, takie jak 
informatyka, ogrodnictwo, sztuka i rzemiosło, a 
także kursy poprawiające samopoczucie.  

Niektóre kursy są stworzone do wspierania 
rodziców i ich rodzin. Kursy te mogą być 
dostępne w ciągu dnia, wieczorem i w 
weekendy. Niektóre kursy, w tym kursy 
nauczające czytania, pisania i liczenia, są 
bezpłatne, a niektóre płatne, więc uczestnicy 
mogą zostać poproszeni o całkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów.  

Wejdź na www.kirklees.gov.uk/beta/ 
employment-information/covid19-employment- 
work-support.aspx,  aby uzyskać więcej 
informacji . Jeśli nie masz dostępu do Internetu, 
skontaktuj się z zespołem This Way 4 English 
pod numerem telefonu 01484 519053. 

Możesz również skorzystać z usług organizacji 
National Career Services, która pomoże Ci w 
szkoleniu i znalezieniu pracy. Wejdź na 
nationalcareers.service.gov.uk 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twoje dochody 

Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o azyl, 
będziesz od Mears otrzymywać  
cotygodniowe/ comiesięczne przelewy na 
kartę pre-paid. 

Jeśli jesteś uchodźcą, posiadanie konta 
bankowego jest bardzo potrzebne w 
codziennym życiu. 

Aby otworzyć rachunek bankowy musisz 
posiadać wszystkie właściwe dokumenty, w 
tym dowód tożsamości i potwierdzenie 
adresu. 

Po otrzymaniu pocztą listu z informacją o 
koncie bankowym, otrzymasz kartę 
bankową. Otrzymasz także czterocyfrowy 
kod PIN, który możesz zmienić na dowolny 
numer. PIN-u należy używać przy wszystkich 
transakcjach dokonywanych kartą. 

W większości sklepów można płacić kartą 
przez umieszczenie jej w terminalu lub 
zbliżeniowo, bez użycia kodu PIN przy 
transakcjach poniżej £100. Możesz 
również przy użyciu karty wypłacić 
gotówkę z bankomatu, ale również w tym 
przypadku konieczne jest wprowadzenie 
kodu PIN. 

 

Zatrudnienie i szkolenie 
Aby rozpocząć pracę, musisz poprawić swój 
angielski, aby móc porozumiewać się z 
ludźmi. W poprzednim rozdziale 
wyjaśniliśmy, jak rozpocząć lekcje ESOL. 
Więcej informacji na temat Wielkiej Brytanii 
znajdziesz w przewodniku powitalnym w 
swoim języku na stronie 
www.gov.uk/government/publications/ 
welcome-a-guide-for-new-refugees 

Job Centre Plus (JCP) 

Państwowy system opieki (zasiłków) składa 
się z zasad i przepisów, których należy 
przestrzegać, aby nadal otrzymywać 
pieniądze. Twój opiekun z  JCP opracuje dla 
Ciebie Zobowiązania, których będziesz 
musiał/a przestrzegać i się do nich 
stosować. Zobowiązania mają na celu 
zrozumienie Twoich barier i przygotowanie 
planu, aby móc podjąć niezbędne kroki, 
które pomogą Ci ruszyć do przodu i 
zwiększyć szanse na zatrudnienie. 

JCP współpracuje z wieloma organizacjami, 
aby pomóc w uzyskaniu niezbędnych 
szkoleń, kursów i wykształcenia. JCP będzie 
korzystać z tych usług i kierować Cię po 
odpowiednią pomoc i wsparcie. Kursy i 
szkolenia obejmują: 

• naukę angielskiego - ESOL 

• obsługę komputera 

• pisanie CV i listów motywacyjnych 

• kwestie zatrudnienia - obejmuje 
powyższe zagadnienia oraz porady 
dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej 

• obsługę klienta 

• sprzedaż detaliczną. 

JCP mieści się w Castle House, Market Street, 
Huddersfield HD1 2NE i jest czynne od 
poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 
17. 

Oprócz JCP w Kirklees dostępnych jest 
wiele innych organizacji pomagających w 
podjęciu pracy:Works Better: 01484 221000 

• Horton Housing: 01484 300744 

• WEA: wea.org.uk or 0300 303 3464 

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

• The Lab Project: www.properjob.org.uk/ 
the-lab-project lub 07368 291 874. 

http://www.gov.uk/government/publications/
http://www.properjob.org.uk/


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Wolontariat 

Dążenie do celów i osiąganie ich 

 

Wolontariat to decyzja o poświęceniu swojego czasu - bez 
wynagrodzenia - na pomoc jakiejś osobie, miejscu lub 
organizacji. Większość wolontariatu jest organizowana przez 
organizacje charytatywne, grupy społeczne lub organizacje 
sektora publicznego,  takie jak Kirklees Council  lub służba 
zdrowia (NHS). Możesz zostać wolontariuszem w grupach 
zajmujących się ogrodnictwem, szyciem, joggingiem, 
malowaniem. 
 
Wolontariat może być sposobem na: 

• Nabycie nowych umiejętności 

• Poprawienie swojego angielskiego 

• Poznanie nowych ludzi 

• Zdobycie doświadczenia zawodowego 

• Uzyskanie celu w życiu 

• Poprawienie zdrowia fizycznego i psychicznego 

• Zrobienie czegoś dobrego przez pomoc innym. 

Na stronie internetowej TSL Kirklees poświęconej 
wolontariatowi można zapoznać się z ofertami pracy dla 
wolontariuszy w Kirklees i zgłosić swoją kandydaturę: 
volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

Aby umówić się na spotkanie, napisz na adres 
volunteer@tslkirklees.org.uk lub zadzwoń na nr 01484 519053. 

mailto:volunteer@tslkirklees.org.uk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Wiara i kult 
   

Bezpieczeństwo i bliskość 

 

Wielka Brytania jest społeczeństwem wielowyznaniowym, 
w którym każdy ma prawo do wolności religijnej. Chociaż 
historycznie Wielka Brytania jest społeczeństwem 
chrześcijańskim, obywateli zachęca się do tolerancji wobec 
osób innych wyznań oraz tych, którzy nie mają żadnych 
przekonań religijnych. Warto wiedzieć, że 25% ludzi w 
Wielkiej Brytanii i w Kirklees twierdzi, że nie wyznaje 
żadnej wiary. 
 

 Chociaż w Wielkiej Brytanii dominuje wiara  
chrześcijańska, to praktykuje się tu również większość 
religii świata. Istnieją tu duże społeczności 
muzułmańskie, hinduistyczne, żydowskie i sikhijskie, a 
także mniejsze wspólnoty bahaitów, buddystów, 
świadków Jehowy, dżinistów i zoroastrian, jak również 
wyznawcy nowych ruchów religijnych. Ta różnorodność 
jest również widoczna w Kirklees. 
 

W Kirklees 17% stanowią muzułmanie, którzy modlą się w 
ponad 50 specjalnie wybudowanych meczetach. Niektóre 
wspólnoty islamskie nadają wezwanie do modlitwy na 
częstotliwości radiowej, którą muzułmanie mogą odbierać 
w swoich domach i miejscach pracy za pomocą małego 
odbiornika. Kobiety nie modlą się w tym samym miejscu, 
co mężczyźni, zazwyczaj jest dla nich wydzielone specjalne 
miejsce. Modlitwy i nabożeństwa odbywają się codziennie 
we wszystkich meczetach. W Wielkiej Brytanii wszyscy 
muzułmanie chodzą do meczetu w piątek. W Huddersfield 
działa również Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalne miejsca kultu 

Adresy niektórych miejsc kultu: 

Jam-e-Masjid Abu Bakr 

169 Church Street 
Paddock 
Huddersfield 
HD1 4UJ 

Tel: 01484 450183 

Jamia Masjid Bilal 

245 Yews Hill Road 
Lockwood 
Huddersfield 
HD4 5DE 

Tel: 01484 542360 

Jamia Masjid Osman 

32 Upper George Street 
Springwood 
Huddersfield 

HD1 4AW 

Tel: 01484 420029 

Kościół Parafialny p.w. Św. Piotra w 
Huddersfield  

Byram Street 
Huddersfield 
HD1 1BU 

Tel: 01484 427964 

Świątynia sikhijska w Huddersfield: 

Guru Nanak Gurdwara 

2 Prospect Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 2NX 

Świątynia hinduska w Huddersfield: 

Huddersfield Hindu Temple 

20 Zetland Street 
Huddersfield 
HD1 2RA 

Inne ważne usługi 
Aby zarejestrować narodziny, zawarcie małżeństwa 
lub zgon, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego 
(Huddersfield Register Office), Huddersfield Town Hall, 
Ramsden Street, Huddersfield, HD1 2TA. 

Szczegóły można znaleźć na stronę 
www.kirklees.gov.uk/registeroffices lub pod nr 
telefonu: 01484 221030. 

Islamskie usługi pogrzebowe 

Firma Sher Azam Funeral Directors ma swoją siedzibę w 
Bradford, ale świadczy usługi również w innych 
pobliskich miejscowościach. 

Adres: Try Mills, Preston Street, Bradford BD7 1JE 
Telefon: 01274 780056. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Twoja lokalna  
  społeczność  

Niezależność 

 
Zakupy 

 W Huddersfield jest wiele różnych sklepów i 
supermarketów, w których można kupić artykuły 
gospodarstwa domowego i żywność. 

Supermarkety to duże sklepy, w których można kupić 
artykuły ich własnej marki lub innych marek, takie jak 
żywność, kosmetyki, artykuły dla niemowląt, a czasem 
także ubrania i artykuły elektryczne. Zwróć uwagę na 
„alejki specjalistyczne", gdzie sprzedawane są produkty 
żywnościowe z całego świata. Wiele supermarketów 
sprzedaje również mięso Halal. 

 Supermarkety często oferują promocje tygodniowe, 
takie jak "Kup jeden, jeden gratis" lub "Trzy w cenie 
dwóch". Niektóre supermarkety są droższe, np. 
Sainsbury's i Tesco. Tańsze alternatywy to Aldi i Lidl. 

Warto zaopatrzyć się w torby „Bags for Life", które 
można wykorzystać podczas zakupów, ponieważ 
supermarkety pobierają obecnie opłatę 5p za każdą 
reklamówkę. 

W Huddersfield znajduje się kilka sklepów z 
kurdyjską żywnością i składnikami, a także 
restauracje i lokale serwujące dania na wynos. 

 

Targ  

W centrum miasta Huddersfield w każdy poniedziałek, 
czwartek i sobotę w godzinach od 9.00 do 16.00 odbywa 
się targ na świeżym powietrzu. Na targu jest mnóstwo 
straganów ze wszystkim, czego możesz potrzebować - od 
świeżych owoców i warzyw po tkaniny, sprzęt 
komputerowy i artykuły gospodarstwa domowego. Są tu 
także stoiska z jedzeniem, na których można spróbować 
różnych potraw - od tajskiego baru z makaronem po 
tradycyjne Fish & Chips.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywności 
Na terenie Kirklees można robić wiele rzeczy. W 
Huddersfield jest wiele terenów otwartych, gdzie 
można spacerować i spędzać wolny czas z rodziną. 
Niektóre z nich są bezpłatne, za inne trzeba zapłacić. 
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej 
Council www.kirklees.gov.uk/events 

Parki 

Greenhead Park i Beaumont Park 

Sport 

Ośrodki sportowe, baseny, ścianki 
wspinaczkowe, korty tenisowe, stadion 
Johna Smiths (piłka nożna i liga rugby), 
kręgielnia, strefa laserów, jazda na 
rolkach, golf 

Sztuka 

Galeria sztuki, muzea, teatr, kino 

Dzieci / rodziny 

Place zabaw, centra zabaw miękkich, 
farmy, centra społecznościowe, obiekty 
dla młodzieży, centrum handlowe 
Kingsgate 

 

Znalezienie niektórych miejsc może być trudne i 
możesz potrzebować pomocy w do nich. W Kirklees 
mamy Welcome Mentors (Mentorzy Powitalni), którzy 
mówią w wielu różnych językach i często sami byli 
kiedyś - jak Ty teraz - nowi w Kirklees i chcieli jak 
najlepiej wykorzystać dostępne możliwości. Teraz 
mogą pomóc Tobie. 

Jeśli chcesz skontaktować się z Welcome Mentors, 
możesz to zrobić poprzez email: 
welcomementors@tslkirklees.gov.uk lub dzwoniąc na 
numer: 07425 444566. 

 Jeśli szukasz jakichś konkretnych zajęć dla swoich 
dzieci, Kirklees Youth Alliance i jego partnerzy oferują 
szereg zajęć www.facebook.com/KirkleesYouth 

 

 
Greenhead Park 

http://www.kirklees.gov.uk/events
mailto:welcomementors@tslkirklees.gov.uk
http://www.facebook.com/KirkleesYouth


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteki 
Biblioteki w Kirklees zapraszają dzieci i 
młodzież w każdym wieku oraz ich 
rodziny. Znajdziesz tu wiele 
odpowiednich materiałów oraz wiele 
ciekawych zajęć i wydarzeń. 

Biblioteki oferują szereg bezpłatnych usług, 
w tym dostęp do technologii cyfrowej, 
wypożyczanie książek, płyt DVD i CD, dostęp 
do światowych mediów oraz możliwości 
nauki i pracy twórczej. 

Jest tu również  bezpłatny dostęp do 
komputera i Internetu dla członków 
biblioteki i osób odwiedzających z 
odpowiednim dowodem tożsamości. Dzieci i 
młodzież poniżej 16 roku życia muszą 
uzyskać pisemną zgodę rodzica, opiekuna 
lub osoby sprawującej nad nimi opiekę. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.kirkleeslibraries.co.uk/ 
libraries-of- sanctuary. 

Oto informacje o niektórych bibliotekach: 
 

Huddersfield Library 

Princess Alexandria Walk 
Huddersfield 

HD1 2SU 

Almondbury Library 

Stocks Walk 
Huddersfield 
HD5 8XB 

Birkby Fartown Library 

Lea Street 
HD1 6HA 

Rawthorpe Dalton Library i  Centrum 
Informacji 

23-25 Ridgeway 
Dalton 
Huddersfield 
HD5 9QJ 

Zapisanie się do biblioteki jest bezpłatne. 
Wejdź na www.kirkleeslibraries.co.uk lub 
przyjdź i zacznij korzystać. 

 Porady prawne 
Jeśli jesteś uchodźcą lub osobą ubiegającą 
się o azyl i potrzebujesz porady prawnej, 
możesz skontaktować się z: 

Kirklees Citizens Advice & Law Centre – 
Porady w Kirklees 

Strona int.: kcalc.org.uk 
Telefon: 0808 278 7896 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum 
Seekers Huddersfield 

Strona int.: huddsdash.org 
Telefon: 07702 382647 lub 07926457599 

 
 

Więcej informacji na temat życia w 
Wielkiej Brytanii w Twoim języku 
można znaleźć na stronie: 

www.gov.uk/government/publications/welcome-a- 
guide-for-new-refugees 

 

Mamy nadzieję, że miło spędzisz czas w 
Huddersfield w Kirklees. Życzymy Ci rozwoju, 
robienia postępów i szczęścia. 

Wszystkiego najlepszego. 

http://www.kirkleeslibraries.co.uk/
http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-


#KirkleesWelcomes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working together to support and celebrate migration 
 

 

Kirklees nadal jest gościnną społecznością, otwartą i 
wykorzystującą korzyści płynące z migracji. 

 

www.kirklees.gov.uk 

    Kirklees Council - @liveinkirklees 

   @KirkleesCouncil 
@KirkleesCI 
@Kirkleeswelcomes 
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