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Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

(Home Office) ogłosiło pakiet zmian w 

brytyjskich przepisach imigracyjnych, które 

mają wpływ na wizy pracownicze oraz 
ścieżki rekrutacji i zatrudniania pracowników 

zagranicznych.

Zmiany dotyczące wiz pracowniczych w Wielkiej Brytanii

Dla firm najważniejsze jest to, że brytyjska wiza ICT oraz 

wiza dla wyłącznego przedstawiciela zostają zniesione 

i zastąpione nowymi zasadami, z którymi pracodawcy 

będą musieli się zapoznać w ramach swoich 

programów rekrutacji zagranicznej.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo w okresie 

od 6 kwietnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.
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Mieszkańcy spoza UK potrzebują 

pozwolenia na pracę. W większości 

przypadków oznacza to ubieganie się 

o brytyjską wizę pracowniczą.

Wizy do Wielkiej Brytanii nie dla każdego

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów wiz 

pracowniczych, przeznaczonych głównie dla 

pracowników wykwalifikowanych, przedsiębiorców, 

inwestorów oraz dla uczestników specjalnych 

programów mających na celu przyciągnięcie 

określonych profili pracowników. Co ważne, nie 

istnieje ogólna wiza pracownicza ani zezwolenie 

na pracę dla osób wykonujących prace dorywcze 

lub niewymagające wysokich kwalifikacji.

Pierwszym krokiem jest więc wybranie najbardziej 

odpowiedniej kategorii, upewnienie się, że spełnia 

ona warunki i zrozumienie procesu aplikacji, 

kosztów i czasu realizacji.

Czy potrzebna jest wiza do pracy w Wielkiej 

Brytanii?

W ramach brytyjskiego systemu punktowego istnieją 

różne ścieżki imigracyjne, zarówno krótko-, jak i 

długoterminowe, w ramach których obywatele 

zagraniczni mogą ubiegać się o pozwolenie na wjazd lub 

pobyt w Zjednoczonym Królestwie w celu podjęcia pracy. 

Po zakończeniu swobodnego przepływu między Wielką 

Brytanią a UE, z wyjątkiem obywateli Irlandii, wszyscy 

obywatele EOG i spoza EOG, którzy nie są pracownikami 

osiadłymi lub nie mają innego pozwolenia na podjęcie 

pracy w Wielkiej Brytanii, będą potrzebowali wizy.
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Zasady globalnej 
mobilności biznesowej

Wprowadzona 11 kwietnia 2022 r. ścieżka Globalnej 
Mobilności Biznesowej obejmuje pięć podkategorii wiz 
przeznaczonych dla różnych typów pracowników. 

Absolwent odbywający staż

Pracownik ds. ekspansji w Wielkiej Brytanii

Usługodawca

Są to nowe zasady wydawania 

sponsorowanych wiz pracowniczych dla firm 
zagranicznych, które chcą tymczasowo 
przenieść pracowników do UK w celu 

założenia działalności lub w innych celach 
biznesowych.

Nowa zasady zbiegają się w czasie z zamknięciem 
wizy dla pojedynczego przedstawiciela. Osoby 
ubiegające się o wizę Sole Representative Visa muszą 
złożyć swoje wnioski wstępne przed 11 kwietnia, 
w przeciwnym razie będą musiały ubiegać się o wizę 
w ramach nowej ścieżki UK Expansion Route.

Chociaż żadna z nowych ścieżek nie prowadzi do 
osiedlenia się, pozwalają one na bardziej elastyczne i 
sprawne rozmieszczenie w Wielkiej Brytanii 
pracowników o określonej wiedzy specjalistycznej.

Pracownik oddelegowany

Pracownik wyższego szczebla lub specjalista
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PRACOWNIK WYŻSZEGO SZCZEBLA LUB SPECJALISTA 
Wiza "Senior or Specialist Worker" zastępuje 
brytyjską wizę "Intra-Company Transfer" ("ICT").

Ścieżka dla pracowników wyższego szczebla lub specjalistów 
przeznaczona jest dla kierowników wyższego szczebla i 
pracowników specjalistycznych przydzielonych do brytyjskiej 
firmy, która jest powiązana z ich pracodawcą za granicą, i 
którzy chcą podjąć tymczasowe zadanie w Wielkiej Brytanii. 
Ta ścieżka zastąpi istniejącą ścieżkę przeniesienia wewnątrz 
firmy, która zostanie zamknięta dla nowych wnioskodawców 
11 kwietnia 2022 roku.

Aby kwalifikować się do tej szczególnej ścieżki, 
wnioskodawca musi:

§ pracować dla grupy sponsorującej i pracować dla tej 
grupy poza Wielką Brytanią przez łączny okres co 
najmniej 12 miesięcy, chyba że będzie pracować w 
Wielkiej Brytanii jako osoba o wysokich zarobkach, 
otrzymująca wynagrodzenie brutto w wysokości £73,900 
rocznie lub więcej

§ posiadają ważny Certyfikat Sponsora (Certificate of 
Sponsorship) dla proponowanej pracy, wydany przez 
pracodawcę, który został upoważniony przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych do sponsorowania Pracownika 
Starszego lub Specjalisty, i który w pełni uiścił wszelkie 
wymagane opłaty za umiejętności imigracyjne

§ posiadać sponsoring dla kwalifikującej się pracy na lub 
powyżej odpowiedniego minimalnego poziomu 
umiejętności, z rocznym wynagrodzeniem w wysokości co 
najmniej £42,400 lub "stawką wyjściową" dla tej pracy, w 
zależności od tego, która z nich jest wyższa.

Jeśli wnioskodawca zostanie zakwalifikowany, zezwolenie 
zostanie udzielone na okres 5 lat od daty rozpoczęcia pracy 
określonej w Certificate of Sponsorship; 14 dni od daty 
zakończenia tej pracy; lub od daty, w której wnioskodawca 
uzyskał łączne zezwolenie w ramach Global Business Mobility
i Intra-Company na okres 5 lat w dowolnym okresie 6-letnim 
lub 9 lat w dowolnym okresie 10-letnim, jeśli ubiega się o nie 
osoba o wysokich zarobkach - w zależności od tego, który 
z tych okresów jest najkrótszy.
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§ mieć zapewniony sponsoring na kwalifikującym się 
stanowisku na poziomie lub powyżej odpowiedniego 
minimalnego poziomu umiejętności, z wynagrodzeniem 
co najmniej £23,100 rocznie lub "stawką wyjściową" dla 
tego stanowiska, w zależności od tego, która z nich jest 
wyższa, z jasno określonym awansem na stanowisko 
kierownicze lub specjalistyczne w organizacji 
sponsorującej w ramach zorganizowanego programu 
szkolenia absolwentów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zezwolenie 
zostanie udzielone na okres 1 roku od daty rozpoczęcia pracy 
określonej w Certificate of Sponsorship; 14 dni od daty 
zakończenia tej pracy; lub do dnia, w którym wnioskodawca 
uzyskał łączne zezwolenie na wyjazdy w ramach Global 
Business Mobility i Intra-Company na okres 5 lat w dowolnym 
okresie 6 lat - w zależności od tego, który z tych okresów jest 
najkrótszy.

ABSOLWENT-STAŻYSTA Zasady "Graduate Trainee" 

zastępują "Intra-Company Graduate Trainee" 
i są przeznaczone dla osób odbywających staż 

zawodowy w Wielkiej Brytanii w ramach kursu 
dla absolwentów, który prowadzi do stanowiska 

kierowniczego lub specjalistycznego.

Aby kwalifikować się do tej ścieżki, wnioskodawca musi:

§ być aktualnie zatrudniony w grupie sponsorującej w 
momencie składania wniosku i pracować dla tej grupy 
poza UK przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku

§ posiadać ważny Certyfikat Sponsora (Certificate of 
Sponsorship) na stanowisko, które zamierza wykonywać, 
wydany przez pracodawcę upoważnionego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do sponsorowania 
praktykantów (Graduate Trainee)
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PRACOWNIK DS. EKSPANSJI W WIELKIEJ BRYTANII 
Zastępując wizę dla wyłącznych przedstawicieli, wiza 

UK Expansion Worker jest przeznaczona 

dla pracowników wyższego szczebla lub specjalistów, 

którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii na 

ograniczony czas w celu wykonania pracy związanej z 

planami ekspansji ich organizacji w Wielkiej Brytanii.

Nie ma ograniczeń co do liczby pracowników, których 
pracodawca może sponsorować. Aby kwalifikować się do tej 
ścieżki, organizacja pracownika nie może już prowadzić 
działalności w Wielkiej Brytanii.

Aby kwalifikować się do tej ścieżki, wnioskodawca musi:

§ być obecnie zatrudniony w grupie sponsorującej i 
pracować dla tej grupy poza Wielką Brytanią przez okres 
co najmniej 12 miesięcy, chyba że będzie pracować w 
Wielkiej Brytanii jako osoba o wysokich zarobkach lub jako 
obywatel Japonii starający się o założenie brytyjskiego 
oddziału lub filii w ramach umowy o wszechstronnym 
partnerstwie gospodarczym między Wielką Brytanią a 
Japonią

§ posiadać ważny Certyfikat Sponsora (Certificate of 
Sponsorship) dla pracy, którą zamierzają wykonywać, 
wydany przez pracodawcę upoważnionego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do sponsorowania 
Pracownika ds. ekspansji w Wielkiej Brytanii

§ posiadać sponsoring dla kwalifikującej się pracy na 
poziomie lub powyżej odpowiedniego minimalnego 
poziomu umiejętności, z wynagrodzeniem co najmniej 
£42,400 rocznie lub "stawką wyjściową" dla tej pracy, w 
zależności od tego, która z nich jest wyższa.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zezwolenie 
zostanie wydane na okres 1 roku od daty rozpoczęcia pracy 
określonej w Certificate of Sponsorship (Zaświadczenie o 
Sponsoringu); 14 dni od daty zakończenia tej pracy; do dnia, 
w którym wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwane 
zezwolenie jako UK Expansion Worker przez okres 2 lat; lub 
do dnia, w którym wnioskodawca będzie posiadał łączne 
zezwolenie na Ścieżkach Globalnej Mobilności Biznesowej 
przez okres 5 lat w dowolnym okresie 6 lat - w zależności od 
tego, który z tych okresów jest najkrótszy.
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DOSTAWCA USŁUG W Wielkiej Brytanii obowiązujące 

przepisy dotyczące usługodawców kontraktowych 

i niezależnych specjalistów w ramach trybu pracy 

tymczasowej - umowa międzynarodowa. Zostaje 

zastąpiona nową ścieżką dla dostawców usług.

Ścieżka dla dostawców usług przeznaczona jest dla 
usługodawców kontraktowych zatrudnionych przez 
zagranicznych usługodawców lub niezależnych specjalistów 
prowadzących działalność na własny rachunek za granicą, 
którzy chcą podjąć się tymczasowego zlecenia w Wielkiej 
Brytanii w celu świadczenia usług objętych brytyjską 
międzynarodową umową handlową. 

Aby móc skorzystać z tej specjalnej ścieżki, wnioskodawca 
musi:

§ pracować obecnie jako zagraniczny usługodawca lub dla 
zagranicznego usługodawcy, który będzie świadczył usługi 
na rzecz brytyjskiego sponsora i pracować w tym 
charakterze poza Wielką Brytanią przez łączny okres 
12 miesięcy

§ posiadać ważny Certyfikat Sponsora dla proponowanej 
pracy, wydany przez pracodawcę, który jest upoważniony 
przez Home Office do sponsorowania Dostawcy Usług 
i który ma zarejestrowaną w Home Office odpowiednią 
umowę z zagranicznym dostawcą usług, na podstawie 
której wnioskodawca będzie pracował w Wielkiej Brytanii

§ mieć zapewnione sponsorowanie na kwalifikującym się 
stanowisku na poziomie lub powyżej odpowiedniego 
minimalnego poziomu umiejętności, lub zamiast tego 
posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub 
kwalifikacje techniczne na równoważnym poziomie 
oraz doświadczenie

§ spełniać wymóg obywatelstwa dla dostawcy usług.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zezwolenie 
zostanie udzielone na okres 14 dni od daty zakończenia 
pracy określonej w Certificate of Sponsorship (Zaświadczenie 
o Sponsoringu); do dnia, w którym wnioskodawca uzyskał 
łączne zezwolenie Global Business Mobility (Globalna 
Mobilność w Interesach) i Intra-Company (Wewnątrz Firmy) 
o łącznej długości 5 lat w dowolnym okresie 6 lat; lub 
na maksymalny okres pojedynczego przydziału dla danego 
wnioskodawcy wynoszący 6 lub 12 miesięcy - w zależności 
od tego, który z nich jest najkrótszy.
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PRACOWNIK ODDELEGOWANY Nowa ścieżka dla 

pracowników oddelegowanych została stworzona 

z myślą o pracownikach przybywających do Wielkiej 

Brytanii na krótki okres czasu w ramach kontraktów 

o wysokiej wartości lub inwestycji dokonywanych 

przez zagranicznych pracodawców. Jest to zupełnie 

nowa ścieżka imigracyjna.

Aby móc skorzystać z tej specjalnej ścieżki, wnioskodawca 
musi:

§ pracować obecnie dla firmy zagranicznej, która ma 
zarejestrowaną w Home Office umowę z brytyjskim 
sponsorem i pracować dla tej firmy poza Wielką Brytanią 
przez łączny okres co najmniej 12 miesięcy

§ posiadać ważne Zaświadczenie o Sponsorowaniu na 
stanowisko, o które się ubiega, wydane przez pracodawcę 
upoważnionego przez Home Office do sponsorowania 
Pracownika Oddelegowanego, który ma zarejestrowaną 
w Home Office umowę z zagraniczną firmą, w której 
wnioskodawca będzie pracował

§ posiadać sponsoring dla kwalifikującej się pracy na 
poziomie lub powyżej odpowiedniego minimalnego 
poziomu umiejętności.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zezwolenie 
zostanie wydane na okres 1 roku od daty rozpoczęcia pracy 
określonej w Certificate of Sponsorship (Zaświadczenie o 
Sponsoringu); 14 dni od daty zakończenia tej pracy; do dnia, 
w którym wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwane 
zezwolenie jako pracownik oddelegowany na okres 2 lat; lub 
do dnia, w którym wnioskodawca będzie posiadał łączne 
zezwolenie w ramach Globalnej Mobilności Biznesowej i 
Wewnątrz Firmy na okres 5 lat w dowolnym okresie 6 lat –
w zależności od tego, który z tych okresów jest najkrótszy.
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W większości przypadków, przy zatrudnianiu wykwalifikowanych 
pracowników migracyjnych, organizacja sponsorująca musi uiścić 
Immigration Skills Charge. Wysokość opłaty zależy od statusu oraz 
okresu zatrudnienia określonego w zaświadczeniu o sponsorowaniu. 
W przypadku małych lub charytatywnych sponsorów koszt wynosi 
£364 za pierwsze 12 miesięcy i £182 za każde kolejne 6. W 
przypadku średnich i dużych sponsorów koszt wynosi £1,000, a 
następnie £500 za każde kolejne 6 miesięcy.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy dla Pracownika 
Wykwalifikowanego, wnioskodawca musi otrzymać od brytyjskiego 
licencjonowanego sponsora prawdziwą ofertę pracy, która spełnia 
minimalne wymagania dotyczące wynagrodzenia i umiejętności. 
Próg wynagrodzenia i umiejętności został obniżony w ramach 
nowych przepisów, co ułatwia firmom brytyjskim rekrutację 
wykwalifikowanych pracowników migracyjnych, choć nadal 
obowiązkowym wymogiem jest zaświadczenie o sponsorowaniu od 
pracodawcy posiadającego licencję na tę ścieżkę. Wnioskodawca 
musi również posiadać wystarczające środki finansowe na 
utrzymanie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii oraz znać język 
angielski w stopniu zadowalającym.

Wnioskodawca, który przejdzie pomyślnie proces rekrutacji, otrzyma 
wizę Pracownika Wykwalifikowanego na okres do 5 lat. Nie ma 
ograniczeń co do tego, ile razy wiza ta może być przedłużana, pod 
warunkiem, że wnioskodawca nadal spełnia odpowiednie 
wymagania. Pracownik, który posiada tą wizę może również ubiegać 
się o stałe osiedlenie w UK. .10

Wiza dla pracownika 
wykwalifikowanego
Przeznaczona dla pracowników 

migrujących, którzy chcą podjąć pracę na 
określonym stanowisku w kwalifikowanym 

zawodzie dla pracodawcy zatwierdzonego 

przez Home Office. Zastępuje ona 
poprzednią wizę Tier 2 (Ogólna)

Koszt ubiegania się o wizę Skilled Worker wynosi od 
£610 do £1408 i jest uzależniony od okoliczności, w 
jakich znajduje się wnioskodawca. Dla większości 
obywateli krajów EOG opłata ta zostanie obniżona o 
55 funtów. Opłata będzie niższa, jeśli praca znajduje 
się na liście zawodów deficytowych. Osoby ubiegające 
się o pracę będą również musiały uiścić dopłatę 
imigracyjną (Immigration Health Surcharge).
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Wiza dla pracowników 
służby zdrowia i opieki
Przeznaczona dla zagranicznych 

specjalistów medycznych do pracy na 
kwalifikowanym stanowisku w NHS lub 

u dostawcy NHS, lub w sektorze opieki 

społecznej dla dorosłych. Oferuje znacznie 
niższe opłaty.

Koszt ubiegania się o wizę Pracownika Służby 
Zdrowia i Opieki Społecznej, zarówno z Wielkiej 
Brytanii, jak i spoza niej, wynosi £232 lub £464, w 
zależności od długości pobytu, przy czym dla 
większości obywateli europejskich obowiązuje zniżka 
w wysokości £55. Pracodawców sponsorujących nadal 
obowiązuje Immigration Skills Charge, ale 
kwalifikujący się wnioskodawcy będą zwolnieni 
z dopłat do opieki zdrowotnej.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy Pracownika Służby 
Zdrowia i Opieki Społecznej, wnioskodawca musi być 
wykwalifikowanym lekarzem, pielęgniarką, pracownikiem służby 
zdrowia lub opieki społecznej dla dorosłych, który będzie pracował 
w kwalifikującym się zawodzie u licencjonowanego pracodawcy 
w Wielkiej Brytanii, spełniającego minimalne wymagania dotyczące 
wynagrodzenia. Wnioskodawcy muszą również spełnić wymagania 
dotyczące utrzymania finansowego i języka angielskiego.

Podobnie jak w przypadku każdej wizy dla pracowników 
wykwalifikowanych, nie ma maksymalnej długości pobytu na 
podstawie wizy dla pracowników służby zdrowia i opieki, a 
wnioskodawcy mogą otrzymać jednorazowo do 5 lat urlopu. Osoby, 
które pomyślnie przejdą proces ubiegania się o wizę, mogą również 
ubiegać się o bezterminowe pozwolenie na pobyt po upływie 5 lat.
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Wiza dla absolwentów

Przeznaczona dla studentów zagranicznych, 

którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów 
i mogą pozostać w Wielkiej Brytanii w celu 

podjęcia pracy lub poszukiwania pracy przez 

co najmniej 2 lata. W przypadku 

doktorantów czas ten wydłuża się do 3 lat. 

Koszt ubiegania się o wizę dla absolwentów wynosi 
700 funtów, przy czym kwalifikujący się 
wnioskodawcy mogą liczyć na zniżkę w wysokości 55 
funtów. Wnioskodawca będzie musiał również uiścić 
dopłatę imigracyjną (Immigration Health Surcharge), 
ale nie ma tu kosztów związanych z pracodawcą.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy dla absolwentów, 
wnioskodawca musi pomyślnie ukończyć studia na poziomie 
co najmniej licencjackim lub jedną z ograniczonych kwalifikacji 
zawodowych w odpowiedniej instytucji szkolnictwa wyższego. 
Musi również studiować w Wielkiej Brytanii przez minimalny okres 
czasu i nadal przebywać w UK na podstawie ważnej wizy 
studenckiej w momencie składania wniosku.

Ścieżka ta została wprowadzona w ramach brytyjskiego systemu 
punktowego w 2021 r., aby pomóc osobom, które pomyślnie 
ukończyły studia, w zdobyciu doświadczenia zawodowego w 
Wielkiej Brytanii. Dzięki niej brytyjscy pracodawcy będą mogli 
skorzystać z bogatej puli międzynarodowych talentów. Ponieważ 
jest to droga niesponsorowana, wnioskodawcy nie będą 
potrzebowali oferty pracy od brytyjskiego pracodawcy, aby ubiegać 
się o tę wizę, i będą mogli pracować na stanowisku o dowolnym 
poziomie umiejętności i wynagrodzeniu. Posiadacze wizy dla 
absolwentów będą mogli pracować w sposób elastyczny, zmieniać 
pracę, pracować dla siebie i podejmować się wolontariatu.

Wiza dla absolwentów nie może być przedłużona poza początkowy 
okres 2 lub 3 lat, chociaż jej posiadacz może zmienić wizę na inną, 
np. wizę dla pracowników wykwalifikowanych, pod warunkiem 
spełnienia odpowiednich wymogów. Zapewni to drogę do 
osiedlenia się.
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Wiza dla osób o wysokim 
potencjale
Ma na celu przyciągnięcie 

międzynarodowych absolwentów do 
Wielkiej Brytanii i może potencjalnie 

otworzyć programy rekrutacyjne dla 

absolwentów spoza Wielkiej Brytanii.

Wiza ta zacznie obowiązywać od 30 maja 2022 r., 
pozwala międzynarodowym absolwentom niektórych 
renomowanych uczelni zagranicznych na przyjazd do 
Wielkiej Brytanii bez oferty pracy lub dyplomu 
brytyjskiego, pod warunkiem że spełniają oni 
wymagania kwalifikacyjne, takie jak uzyskanie 
dyplomu w ciągu ostatnich 5 lat.

Posiadacze wizy mogą pozostać na okres 2 lat lub 3 lat, jeśli 
wnioskodawca posiada kwalifikacje równoważne brytyjskiemu 
tytułowi doktorskiemu. Podobnie jak w przypadku ścieżki dla 
absolwentów, wiza ta jest krótkoterminowa, ale pozwala 
posiadaczom na zmianę na długoterminową ścieżkę pracowniczą, 
taką jak wiza dla pracowników wykwalifikowanych, jeśli spełniają oni 
wymagania wizowe.
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Wiza dla talentów 
globalnych
To niesponsorowana brytyjska wiza 

pracownicza przeznaczona dla liderów 
lub potencjalnych liderów w dziedzinach 

akademickich, badawczych, sztuki i kultury 

lub technologii cyfrowych.

Koszt ubiegania się o tę wizę wynosi £608, 
w stosownych przypadkach pomniejszony o £55, 
plus dopłata za opiekę zdrowotną.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy Global 
Talent, osoba ubiegająca się o wizę musi albo z 
powodzeniem ubiegać się o zatwierdzenie, aby 
udowodnić, że jest liderem lub potencjalnym liderem 
w swojej specjalistycznej dziedzinie, albo zdobyć 
kwalifikującą się nagrodę, w którym to przypadku 
może ominąć etap zatwierdzenia.

.

Wiza Global Talent umożliwia migrantom o najwyższych 
kwalifikacjach przyjazd do Wielkiej Brytanii na okres do 5 lat, dając 
im możliwość podejmowania różnych działań bez konieczności 
wiązania się z konkretnym sponsorem. W ten sposób Wielka 
Brytania może skorzystać z ich unikalnej wiedzy i umiejętności.

Program oferuje również szybką ścieżkę i nieograniczone 
przedłużanie pobytu, a także przyspieszoną drogę do osiedlenia się. 
W zależności od dziedziny pracy, posiadacz wizy Global Talent może 
ubiegać się o prawo do osiedlenia się na stałe w Wielkiej Brytanii 
już po 3 latach.
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Wizy dla założycieli 
startup’ów i innowatorów
Wiza dla założycieli startup’ów to 

niesponsorowana brytyjska wiza 
pracownicza przeznaczona dla osób, które 

chcą założyć swoją pierwszą firmę w 

Wielkiej Brytanii, ale potrzebują pracy, aby 
utrzymać się podczas rozwijania pomysłów. 

Wiza Innovator jest przeznaczona dla 
doświadczonych przedsiębiorców z doświadczeniem 
w branży i co najmniej 50 000 funtów finansowania, 
którzy mogą poświęcić swój czas na przedsięwzięcie 
biznesowe, lub dla osób przechodzących z wizy Start-
up, które rozwijają swoje przedsięwzięcie i są 
zaangażowane w nim na co dzień.

Koszt ubiegania się o wizę Start-Up spoza Wielkiej Brytanii wynosi 
363 funty, a o wizę Innovator - 1021 funtów, natomiast koszt zmiany 
innej wizy brytyjskiej na wizę Start Up wynosi 493 funty, a na wizę 
Innovator - 1277 funtów, przy czym dla kwalifikujących się 
wnioskodawców z Europy przewidziana jest zniżka w wysokości 
55 funtów. Osoby ubiegające się o wizę będą również musiały uiścić 
dopłatę do opieki zdrowotnej.

Zarówno w przypadku wizy Start-Up, jak i wizy Innowator, 
wnioskodawca musi zostać zatwierdzony przez upoważniony organ, 
którym jest brytyjska instytucja szkolnictwa wyższego lub firma, 
która ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców z Wielkiej 
Brytanii. Instytucje zatwierdzające ocenią każdy wniosek, aby 
upewnić się, że firma lub pomysł na biznes jest innowacyjny, 
wykonalny i skalowalny. Wnioskodawcy muszą także spełnić wymóg 
utrzymania finansowego i znajomości języka angielskiego.

Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę ubiegania się o wizę 
Start-Up, będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii przez 2 lata 
i choć okres ten nie może zostać przedłużony, mogą kwalifikować 
się do przejścia na wizę Innovator. Wiza Innovator jest przyznawana 
na okres 3 lat, przy czym nie ma ograniczeń co do liczby przedłużeń. 
Po upływie 3 lat można złożyć wniosek o osiedlenie się.
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Wizy dla pracowników 
tymczasowych
Oprócz różnych ścieżek pracy 

niesponsorowanej i sponsorowanej 
długoterminowej, istnieje również szereg 

krótkoterminowych sponsorowanych wiz 

pracowniczych dla Wielkiej Brytanii.

Istnieje sześć rodzajów wiz dla pracowników 
tymczasowych, w ramach których obywatel 
zagraniczny może uzyskać wizę sponsorowaną na 
przyjazd do Wielkiej Brytanii: wiza dla pracowników 
kreatywnych; wiza dla pracowników organizacji 
charytatywnych; wiza dla pracowników religijnych; 
wiza dla pracowników wymiany autoryzowanej przez 
rząd; wiza dla pracowników umów 
międzynarodowych; oraz wiza dla pracowników 
sezonowych.

We wszystkich przypadkach wnioskodawca będzie potrzebował 
ważnego zaświadczenia o sponsorowaniu od brytyjskiego 
licencjonowanego sponsora. Musi również spełnić wymóg 
utrzymania finansowego oraz różne inne wymagania specyficzne 
dla danej ścieżki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, 
to, co posiadacz wizy może, a czego nie może robić, zależy od danej 
ścieżki, przy czym maksymalny czas pobytu wynosi od 6 miesięcy 
do 2 lat.

Istnieje również dodatkowa, niesponsorowana ścieżka
krótkoterminowa, zwana programem mobilności młodzieży. Jest to 
program wymiany kulturalnej, który daje młodym ludziom w wieku 
od 18 do 30 lat z krajów uczestniczących w programie szansę na 
poznanie życia w Wielkiej Brytanii przez okres do 2 lat. W ramach tej 
ścieżki wnioskodawcy nie muszą mieć oferty pracy, ale muszą 
spełnić znacznie wyższe wymagania finansowe, aby wykazać, że są 
w stanie utrzymać się podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.
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Nawet jeśli osoba ubiegająca się o wizę 

pracowniczą spełnia wszystkie wymagania 
kwalifikacyjne, nadal może spotkać się z odmową 

wydania pozwolenia na wjazd lub pobyt w UK. 

Potrzebujesz Pomocy?

Zasięgając porady eksperta przed złożeniem wniosku o wizę 
lub przed zatrudnieniem obywatela innego kraju w ramach 
pracy sponsorowanej, można zmaksymalizować szanse na 
pomyślny wynik.

Przewodnik opracowany z wykorzystaniem materiałów 
ze strony: https://www.davidsonmorris.com
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