Warszawa, 29 czerwca 2021 r.

Mobilność w Zjednoczonym Królestwie - pytania i odpowiedzi dotyczące
przepisów wizowych i innych powiązanych kwestii

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami. W razie jakichkolwiek pytań należy
skontaktować się z organizacją wysyłającą lub Narodową Agencją. Przepisy wizowe dotyczące pracy lub
nauki w Zjednoczonym Królestwie znacznie się zmieniły po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. NIE
NALEŻY podróżować bez dokładnego zapoznania się z niniejszymi wskazówkami, ponieważ jeśli
potrzebujesz wizy, a jej nie posiadasz, możesz spotkać się z odmową wyjazdu lub odmową wjazdu do
Zjednoczonego Królestwa po przyjeździe.
Należy pamiętać, że British Council i Ecorys UK, działając jako Narodowa Agencja w Zjednoczonym
Królestwie, zarządzają dokumentacją wizową T5 GAE (Government Authorised Exchange) wyłącznie dla
programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie zarządzają one procesem wizowym.
Poniższe informacje są aktualne na dzień dzisiejszy (29.06.2021) i mogą ulec zmianie. Beneficjenci
powinni sprawdzać stronę https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-ofsponsorship, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami dotyczącymi procesu wydawania zaświadczeń o
finansowaniu pobytu, oraz stronę https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk, aby być na bieżąco ze
wszystkimi zmianami dotyczącymi procesu wydawania wiz.

PYTANIA
Czy studenci uczelni w ramach
programu Erasmus+ potrzebują
wizy w celu odbywania studiów w
Zjednoczonym Królestwie?

ODPOWIEDZI
Studenci uczelni wyższych mogą studiować w Zjednoczonym
Królestwie bez wizy przez okres do 6 miesięcy.
Natomiast muszą przedstawić paszport lub dokument podróży
ważny na cały okres pobytu w Zjednoczonym Królestwie.
Dodatkowe informacje, które mogą być wymagane, można
sprawdzić https://www.gov.uk/check-ukvisa/y/france/study/six_months_or_less
Jeśli pobyt studenta trwa dłużej niż 6 miesięcy, wymagana jest
wiza studencka.

Czy istnieją specjalne zwolnienia
z obowiązku wizowego dla
uczestników programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu
Solidarności?

Nie.

Czy do stażu w Zjednoczonym
Królestwie w ramach programów
w sektorach szkolnictwa
wyższego, kształcenia i szkolenia
zawodowego, edukacji dorosłych
i projektów wolontariatu
wymagana jest wiza? Jeśli tak, to
w jakiej kategorii wizowej? Jakie
są wymagania?

Większość uczestników programów Erasmus+, a także uczestników
Europejskiego Korpusu Solidarności, będzie potrzebować wizy T5
GAE (Government Authorised Exchange), niezależnie od tego,
czy staż trwa krócej niż 6 miesięcy, czy nie.
Więcej informacji można znaleźć na
https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-to-apply-for-acertificate-of-sponsorship oraz w przewodnikach sektorowych,
które określają, kto potrzebuje wizy T5 GAE. Jest to uzależnione od
wielu różnych czynników, takich jak akcja kluczowa, sektor,
kategoria uczestnika (osoba ucząca się, pracownik, wolontariusz),
typ akcji i czas trwania pobytu. Uwaga! Przewodnik dla sektora
Młodzież jest w trakcie opracowywania i zostanie umieszczony na
stronie internetowej w przyszłości.
Wymagania dotyczące zaświadczeń o finansowaniu pobytu T5
GAE są dostępne na stronie internetowej brytyjskiej Narodowej
Agencji programu Erasmus+, (link powyżej), a wymagania
dotyczące wizy T5 GAE są dostępne na
https://www.gov.uk/government-authorised-exchange/eligibility
Uwaga: zaświadczenie o finansowaniu pobytu jest ważne przez 3
miesiące. Oznacza to, że po uzyskaniu zaświadczenia, uczestnik
musi złożyć wniosek o wizę w ciągu 3 miesięcy, podczas okresu
ważności zaświadczenia.

Czy uczestnicy programów w
sektorze szkolnictwa wyższego,
kształcenia i szkolenia
zawodowego i projektów
wolontariatu mogą/kwalifikują
się do odbycia bezpłatnego stażu?

Uczestnicy programów Erasmus+ w sektorze szkolnictwa
wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego i projektów
wolontariatu mogą/kwalifikują się do odbycia bezpłatnego stażu
w ramach wizy T5 GAE.
Informacje o rodzaju wymaganej wizy dla sektorów szkolnictwa
wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz projektów
wolontariatu, w zależności od akcji kluczowej, sektora, czasu
trwania i typu akcji, znajdują się na stronie internetowej brytyjskiej
Narodowej Agencji dotyczącej dokumentacji T5.

Czy uczestnicy programu
Erasmus+ ubiegający się o wizę
T5 GAE (praktyka zawodowa)
muszą wnieść opłatę w wysokości
244 £ za złożenie wniosku o wizę?

Tak, uczestnicy programu Erasmus+ są zobowiązani do
wniesienia opłaty w wysokości 244 £, z zastrzeżeniem poniższej
ulgi. Opłata ta została ustalona przez rząd brytyjski.

Czy w ramach stażu w
Zjednoczonym Królestwie
uczestnicy programów w sektorze
szkolnictwa wyższego, kształcenia
i szkolenia zawodowego, edukacji
dorosłych i projektów
wolontariatu są zobowiązani do
wykazania posiadania na swoim
koncie bankowym kwoty o
wysokości co najmniej 1000 £?

W przypadku uzyskania zaświadczenia o finansowaniu pobytu T5
GAE, w ramach tego zaświadczenia uczestnicy otrzymują od
brytyjskiej Narodowej Agencji list poświadczający posiadanie
wystarczających środków finansowych (letter of Certified
Maintenance), potwierdzający kwotę dofinansowania dla
uczestnika. Żadne inne dokumenty nie powinny być wymagane.

Czy Dopłata Imigracyjna na Cele
Opieki Zdrowotnej dotyczy
uczestników programu
Erasmus+?

Każdy uczestnik programu Erasmus+ powinien wypełnić
kwestionariusz (link poniżej), aby ustalić, czy ma obowiązek
uiszczenia Dopłaty Imigracyjnej na Cele Opieki Zdrowotnej
https://www.immigration-healthsurcharge.service.gov.uk/checker/type

Kiedy należy ubiegać się o
zaświadczenie i kiedy można
spodziewać się wydania wizy?

Szkolnictwo wyższe, Partnerstwa strategiczne w sektorze
młodzieży (KA205), Dialog między młodzieżą i osobami
odpowiedzialnymi za politykę (KA347) i Europejski Korpus
Solidarności (zarządzane przez British Council w charakterze
Narodowej Agencji):

Koszty związane z uzyskaniem wizy mogą być pokryte z funduszy
programu Erasmus+, pod warunkiem uzyskania zgody właściwej
Narodowej Agencji.

Należy pamiętać, że brytyjska Narodowa Agencja może jedynie
udzielać porad w związku z wydawaniem zaświadczeń o
finansowaniu pobytu T5 GAE. Nie wydaje ona wiz. Zaleca się, aby
wszyscy wnioskodawcy zapoznali się i dokładnie sprawdzili
wszystkie informacje dotyczące wydawania wizy na stronie
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-andimmigration lub sprawdzili, czy potrzebują wizy na stronie
internetowej brytyjskiego rządu.

Wystawienie zaświadczenia o sponsorowaniu pobytu może potrwać
do 5 tygodni, po czym uczestnik musi złożyć wniosek o wizę.
Biuro Krajowe (Home Office) przewiduje, że czas oczekiwania na
wizę wynosi 3 tygodnie. Zakładając, że wszystkie informacje
dostarczone do British Council i Biura Krajowego są poprawne i
dostarczone na czas, można spodziewać się, że całkowity czas od
złożenia wniosku o zaświadczenie do wydania wizy wyniesie 8
tygodni.

Kształcenie i szkolenie zawodowe, Mobilność osób młodych
(KA105) i Edukacja dorosłych (zarządzane przez Ecorys w
charakterze Narodowej Agencji):
Wnioski o wydanie zaświadczenia muszą być złożone na 8 tygodni
przed datą rozpoczęcia stażu. Biuro Krajowe (Home Office)
przewiduje, że czas oczekiwania na wizę wynosi 3 tygodnie.
Zakładając, że wszystkie informacje dostarczone do Ecorys i Biura
Krajowego są poprawne i dostarczone na czas, można spodziewać
się, że całkowity czas od złożenia wniosku o zaświadczenie do
wydania wizy wyniesie 11 tygodni.

