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Poradnik dla osób przebywających w areszcie 

imigracyjnym   

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie: Ten poradnik jest regularnie aktualizowany. Informacje w nim zawarte 

są aktualne w momencie jego przygotowywania. Niemniej, prawo imigracyjne 

podlega częstym zmianom i wskazane jest zasięgniecie porady prawnika lub 

wykwalifikowanego doradcy imigracyjnego, aby upewnić się odnośnie do aktualności 

i trafności porad zwartych w niniejszym poradniku.  

Adres: 

Bail for Immigration Detainees (BID)  

Freepost RTSU-ZJCB-XCSX 1b Finsbury Park Road, Londyn N4 2LA 

 

Numer telefonu infolinii: 020 7456 9750 (pon. - czw, 10.00 -12.00)  

Faks: 020 3745 5226 

 

Adres mailowy: casework@biduk.org  

Strona internetowa: www.biduk.org 

 

 

 

UWAGA DLA CZYTELNIKÓW: PROBOWALIŚMY UNIKAĆ UŻYWANIA SŁÓW 

TRUDNYCH DO ZROZUMIENIA. OBJAŚNIENIA POSZCZEGÓLNYCH 

SFORMUŁOWAŃ MOŻNA ZNLAEŹĆ W SŁOWNIKU NA KOŃCU NINIEJSZEJ 

BROSZURY.  
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Ogólne wskazówki  

Wstęp 

1. Co ja tutaj robię? 
Czym jest areszt imigracyjny?  

 

2. Cztery sposoby wyjścia z aresztu 
Zwolnienie za kaucją przez Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 

Zwolnienie za kaucją przez Trybunał Imigracyjny 

Zwolnienie za kaucją przez Sąd  

Pozytywne rozpatrzenie sprawy imigracyjnej 

 

3. Uzyskanie porad prawnych 
Jak poprosić przedstawiciela prawnego o wniesienie o zwolnienie za kaucją 

Program Detention Duty Advice (DDA) 

Złożenie skargi na swojego doradcę prawnego 

 

4. Kaucje - najczęściej zadawane pytania 
 

5. Poręczyciele finansowi 
Kim jest poręczyciel finansowy/gwarant? 

Czy potrzebujesz poręczyciela finansowego/gwaranta, żeby wystąpić o 

zwolnienie za kaucją? 

Kto może zostać poręczycielem finansowym/gwarantem? 

Ile pieniędzy potrzebujesz? 

Kiedy poinformować sąd o poręczycielu finansowym/gwarancie? 

Co się stanie z pieniędzmi poręczyciela finansowego/gwaranta? 

Jak znaleźć poręczyciela finansowego/gwaranta jeżeli nie posiadasz 

przyjaciół lub rodziny w Wielkiej Brytanii?  

 

6. Zakwaterowanie 
Mieszkanie ze znajomym lub członkiem rodziny  

 

7. Jak wystąpić o zwolnienie za kaucją 
Formularz B1 (B1 Application Form) 

Przykład formularza B1 

 

8. Jak napisać uzasadnienie do wniosku o zwolnienie za kaucją  
Szablon uzasadnienia do wniosku zwolnienie za kaucją (Template for 

Grounds for Bail) 
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Co zrobić, kiedy zostanie wyznaczony termin rozprawy 

Co się dzieje przed rozprawą – (odpowiedź na wniosek o zwolnienie za 

kaucją) 

Dzień rozprawy 

Decyzja dotycząca zwolnienia za kaucją 
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 Gdzie znaleźć formularze  
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 Wykaz przydatnych organizacji  

 Spis prawników zajmujących się sprawami imigracyjnymi  

Słownik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bail for Immigration Detainees: Poradnik Zwolnienia za Kaucją 
 

Przedmowa: 

Wiadomość od byłego zatrzymanego do osób przebywających 

obecnie w areszcie  

‘Mam na imię Dennis. Byłem przetrzymywny w centrum wydaleń przez mniej więcej 

trzy miesiące. Byłem tam przetrzymywany po tym jak odbyłem karę piętnastu 

miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa. Kiedy przybyłem do 

centrum imigracyjnego urzędnik imigracyjny dał mi formularze dotyczące zwolnienia 

za kaucją, ale nigdy nie zwróciłem się o to, bo myślałem, że nie mam szans. Nie 

znałem nikogo kto mógłby za mnie poręczyć finansowo i nie miałem adresu. Krótko 

po moim przybyciu do centrum jeden z moich kolegów z celi zwrócił się o możliwość 

wyjścia za kaucją i dostał odmowę. To zniechęciło mnie do ubiegania się o 

zwolnienie za kaucją dla mnie. Mój kolega z celi wpłacił 1500 funtów. Pomyślałem, 

że skoro jemu się nie udało, to dla mnie też nie ma nadziei, ponieważ ja miałem tylko 

jednego funta. Krótko po tym zobaczyłem ogłoszenie o warsztacie prowadzonym 

przez Bail for Immigration Detainees (BID) w bibliotece. Wziąłem poradnik na temat 

zwolnienia za kaucją i przeczytałem go. W trakcie czytania poradnika zwolnienie za 

kaucją nadal wydawało mi się nieosiągalne, ale zdecydowałem się dowiedzieć 

więcej na ten temat.  

W trakcie trwania warsztatu uznałem, że może jednak uda mi się wyjść za kaucją. 

BID pomogło mi zrozumieć jak dostać zezwolenie na wyjście za kaucją i jakie 

powody/przesłanki mam podać sędziemu imigracyjnemu. Ten warsztat pomógł mi 

również zrozumieć, że mogę wystąpić o wyjście za kaucją nie raz, ale wiele razy. Za 

pierwszym razem, kiedy wystąpiłem o zwolnienie za kaucją moja prośba została 

odrzucona. Nie przejąłem się tym za bardzo, bo po warsztacie, wiedziałem, że mogę 

wnieść o zwolnienie jeszcze raz.  

Moja druga prośba o zwolnienie również została odrzucona. Tym razem bardzo się 

tym przejąłem. Nie chciałem ponownie wnosić o zwolnienie, bo nie wierzyłem, że 

kiedykolwiek zostanę wypuszczony. Odpowiedzi na moje wnioski na zwolnienie za 

kaucją stawiały mnie w złym świetle i za każdym razem wydawały się co raz gorsze. 

Było mi się przykro, gdy czytałem co Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pisało o 

mnie.  

Przyjaciel namówił mnie żebym spróbował jeszcze raz. Wystąpiłem o zwolnienie za 

kaucją po raz trzeci. Byłem pozytywnie nastawiony w dzień rozprawy. Sędzia zwolnił 

mnie za kaucją na podstawie tych samych powodów, których inny sędzia użył, żeby 

odrzucić mój wniosek. Bardzo się ucieszyłem.  

Opowiadam wam moja historię dlatego, że myślę. że wy też, reprezentując samych 

siebie, możecie zostać zwolnieni za kaucją. Próbujcie tyle razy ile jest to konieczne. 

Jeżeli raz się wam nie uda, będziecie wiedzieć co poprawić następnym razem. Nic 

was to nie kosztuje a możecie wiele zyskać. Powodzenia.’ 
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Ogólne wskazówki: jak najlepiej działać we własnej sprawie  

1. Nie wyrzucaj żadnych dokumentów które dostałeś od Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych lub swojego przedstawiciela prawnego.  

Możesz chcieć wyrzucić dokumenty które wydają Ci się mało ważne. NIE 

WYRZUCAJ I NIE NISZCZ ŻADNYCH DOKUMENTÓW.  

Jakkolwiek mało ważne mogą Ci się wydawać niektóre dokumenty, mogą one być 

bardzo ważne w Twojej sprawie. Zachowaj wszystkie odmowy zwolnienia, 

odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za kaucją i listy z Ministerstwa, które odnoszą 

się do Twojej sprawy. Jeżeli idziesz na spotkanie z prawnikiem lub innym doradcą, 

weź ze sobą wszystkie dokumenty, które odnoszą się do Twojej sprawy, żeby je 

pokazać doradcy.  

2. Wysyłając list faksem do Ministerstwa zatrzymaj kopię tego listu i 

potwierdzenie, że faks został wysłany.  

Potwierdzenie wysłania faksu jest dowodem na to, że kontaktowałeś się z 

Ministerstwem. Ministerstwo ma obowiązek Ci odpowiedzieć, jeżeli się z nimi 

skontaktujesz. Jeżeli będziesz w stanie udowodnić, że Ministerstwo nie 

odpowiedziało na Twój list, może się to okazać pomocne w Twojej sprawie.  

3. Staraj się być zawsze uprzejmy dla pracowników centrum wydaleń, 

urzędników Ministerstwa i sędziów imigracyjnych.  

Być może poczujesz się źle traktowany. Być może będziesz się czuł sfrustrowany i 

zły na zaistniałą sytuację. Pamiętaj jednak, że sposób w jaki się zachowujesz ma 

wpływ na Twoją sprawę. Jeżeli zachowujesz się w sposób niegrzeczny lub 

agresywny, może to zostać użyte przeciwko Tobie jako powód to dalszego 

zatrzymania Cię. Nie daj urzędnikom powodów do utrudnienia Ci życia. Jeżeli masz 

jakąś skargę, to wyraź ją grzecznie w formie pisemnej lub użyj jednej ze skrzynek 

IMB (Independent Monitoring Board – Niezależny Komitet Obserwacji), które 

znajdują się w centrum zatrzymań.  

4. Napisz do osoby zajmującej się Twoją sprawą, aby zapytać o postępy w 

niej 

Nie tylko sprawi to, że będziesz na bieżąco ze swoją sprawą, ale pokaże też sądowi, 

że aktywnie podejmujesz kroki w kierunku osiągnięcia swojego celu. Może Ci to 

pomóc uzyskać zwolnienia.  
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Wstęp 

Kto napisał ten poradnik? 

Bail for Immigration Detainees (BID) to niezależna organizacja charytatywna. Nie 

jesteśmy częścią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) lub 

centrum wydaleń. Wierzymy, że każdy ma prawo do wolności. Pomagamy osobom 

zatrzymanym kwestionować ich zatrzymanie i wyjść na wolność. Robimy to poprzez: 

 Udzielanie telefonicznych porad o tym jak wystąpić o zwolnienie za kaucją.  

 Organizowanie warsztatów i spotkań o tematyce prawnej w niektórych 

centrach wydaleń i więzieniach, aby udzielić wskazówek zatrzymanym, jak 

samodzielnie złożyć wniosek o zwolnienie za kaucją. 

 Składanie niektórych wniosków w imieniu zatrzymanych. Z racji tego, że 

jesteśmy małą organizacją, jesteśmy w stanie pomóc w ten sposób tylko 

małej ilości osób.  

 Przeprowadzanie badań na temat zatrzymań i zwolnień za kaucją. Wierzymy, 

że ludzie nie powinni być trzymani w areszcie. Jednak, skoro takie 

zatrzymanie funkcjonuje, my dostarczamy danych rządowi, politykom, sądom 

i centrum wydaleń na podstawie których mogą oni ulepszyć procedury 

odnośnie kaucji i zatrzymań.  

 Wspieranie prawników w procesie odwoływania się od decyzji o zatrzymaniu 

ich klientów.  

Dlaczego napisaliśmy ten poradnik 

Osobom znajdującym się w areszcie ciężko jest znaleźć profesjonalnych 

pełnomocników prawnych, którzy pomogą im w złożeniu wniosku o zwolnienie za 

kaucją. BID uważa, że każdy zatrzymany powinien mieć pełnomocnika prawnego, 

który automatycznie złoży wniosek o zwolnienie za kaucją. Dopóki tak się nie stanie, 

sam/a musisz złożyć taki wniosek. Ten poradnik wytłumaczy Ci jak to zrobić.  

Jak używać tego poradnika 

 Przeczytaj uważnie cały poradnik. 

 Jeżeli BID prowadzi warsztaty w Twoim centrum wydaleń lub więzieniu, 

przyjdź na następny warsztat.  

 Wypełnij formularz B1: wniosek o zwolnienie za kaucją. Formularz znajdziesz 

w bibliotece w swoim centrum lub w więzieniu.  

 Napisz oświadczenie, w którym uzasadniasz, dlaczego Ministerstwo powinno 

się przychylić do Twojego wniosku o zwolnienie za kaucją.  

 Wyślij swój wniosek o zwolnienie za kaucją do sądu.  

 Przygotuj się na rozprawę.  
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Ten poradnik informuje tylko o zwolnieniu za kaucją i nie odnosi się do Twojej 

głównej sprawy imigracyjnej lub sprawy o azyl. Te sprawy są powiązane ze sobą, ale 

jednak odrębne: 

Twoje podanie o zwolnienie za kaucją dotyczy opuszczenia aresztu. 

Twoja sprawa imigracyjna lub o azyl, dotyczy pozwolenia na pozostanie w 

Wielkiej Brytanii.  
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Rozdział 1: Co ja tutaj robię? 

Jeżeli czytasz ten poradnik to prawdopodobnie Ty lub ktoś kogo znasz, 

znajduje się w areszcie imigracyjnym. Chcesz wiedzieć co zrobić i po to jest 

ten poradnik. Ponieważ większość osób w areszcie nie ma wykształcenia 

prawniczego, staraliśmy się napisać ten poradnik w sposób zrozumiały dla 

każdego. Zaczniemy od podstaw... 

Czym jest areszt imigracyjny? 

W Wielkiej Brytanii znajduje się kilka centrów zatrzymań w których rząd Wielkiej 

Brytanii przetrzymuje osoby, które według niego nie mają prawa do pobytu w 

Wielkiej Brytanii, lub osoby, których prawo do pobytu jeszcze nie zostało ustalone, i 

w stosunku do których zachodzi możliwość deportacji lub wydalenia z kraju. Do 

powyższego celu używane są również niektóre wyznaczone więzienia. 

Dlaczego zostałem/zostałam zatrzymany/zatrzymana? 

Sytuacje z powodu których można zostać zatrzymanym są różne. Często 

zatrzymane zostają osoby należące do jednej z poniższych grup: 

 Obcokrajowcy, którzy zostali zatrzymani na granicy podczas próby 

przedostania się do Wielkiej Brytanii. 

 Obcokrajowy, którzy zostali aresztowani w Wielkiej Brytanii, dlatego że nie 

mieli ważnej wizy. 

 Obcokrajowy, którzy odbywali karę pozbawienia wolności i którzy wypełnili tę 

część wyroku która nakazywała im pobyt w więzieniu.  

 Obcokrajowcy, którzy zwrócili się do rządu o azyl lub pozwolenie na 

pozostanie w Wielkiej Brytanii i którzy oczekują na decyzję w tej sprawie.  

 Obcokrajowcy, których podanie o azyl lub wniosek o pozwolenie na 

pozostanie w Wielkiej Brytanii zostały odrzucone i którzy oczekują na 

wydalenie z kraju.  

Możliwe jest, że istnieje inny powód, dla którego zostałeś/aś zatrzymany/a. W 

momencie Twojego zatrzymania Ministerstwo musi Ci przedstawić uzasadnienie 

Twojego zatrzymania. Zrobią to za pomocą formularza IS91R. Jeżeli nie dostałeś/aś 

tego formularza, poproś Ministerstwo o jego doręczenie.  

Jeżeli po otrzymaniu formularza nadal nie jesteś pewny/a dlaczego zostałeś/aś 

zatrzymany/a, są jeszcze inne sposoby aby się tego dowiedzieć.  

 Napisz list do Ministerstwa i poproś żeby Ci wytłumaczono dlaczego Cię 

zatrzymano. 

 Sprawdź swój Monthly Progress Report (MPR) (miesięczny raport o Twoim 

postępie). Jest to dokument który Ministerstwo powinnno Ci wysyłać każdego 

miesiąca Twojego pobytu w areszcie imigracyjnym. W tym dokumencie 

powinny być podane przesłanki Twojego zatrzymania.  
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 Sprawdź swoją odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją. Jest to 

dokument, który dostaniesz od Ministerstwa jeden dzień przed Twoją 

rozprawą o zwolnienie za kaucją. Więcej informacji o odpowiedzi na wniosek 

o zwolnienie za kaucją znajdziesz w rozdziale 9.  

Jaki jest cel aresztu imigracyjnego? 

To bardzo dobre pytanie. Rząd Wielkiej Brytanii uważa, że konieczne jest zamykanie 

ludzi żeby nie mieli możliwości zniknąć/uciec/zbiec zanim zostaną wydaleni z kraju. 

BID nie uważa, że zatrzymanie w tym wypadku jest konieczne. Uważamy, że są inne 

sposoby na to, żeby zagwarantować, że osoby oczekujące na wydalenie pozostały w 

stałym kontakcie z odpowiednimi władzami. Sposoby te są mniej poniżające i nie 

prowadzą do utraty wolności, które są nie do uniknięcia w przypadku aresztu 

imigracyjnego.  

Rozumiem. Jak długo będę musiał/a tutaj zostać? 

Niestety areszt imigracyjny nie ma limitu czasowego. Większość osób pozostaje w 

areszcie kilka dni lub kilka tygodni, jednak niektórzy pozostają w areszcie o wiele 

dłużej, czasami nawet latami.  

Jak to? Czy to oznacza, że mogę tutaj spędzić lata? 

Tylko w skrajnych przypadkach niektórzy spędzają w areszcie imigracyjnym lata. 

Tak długi pobyt ma zazwyczaj miejsce, kiedy nie da się kogoś odesłać do kraju 

pochodzenia i w sytuacjach skomplikowanych, na przykład, kiedy osoba zatrzymana 

stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.  

Rozumiem. W takim razie jak mogę wyjść z aresztu imigracyjnego? 

Jest kilka sposobów na wyjście z aresztu. Znajdziesz je w następnym rozdziale.  
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Wyjątkowe kategorie przetrzymywanych: 

Jeżeli należysz do jednej z poniższych kategorii osób, bardzo ważne jest żebyś od 

razu porozmawiał/a ze swoim przedstawicielem prawnym, jeżeli go masz, lub z 

Detention Duty Adviser (prawnik z urzędu, przydzielany w ramach pomocy prawnej, 

w centrum wydaleń): 

 Jeżeli posiadasz ‘removal directions’ (wskazówki co do Twojego 

wydalenia) 

Jeżeli Ministerstwo wyda Ci ‘removal directions’ (wskazówki dotyczące 

wydalenia) (tj. wskaże dzień wyznaczony na Twoje wydalenie z Wielkiej Brytanii), 

nie jest wskazane składanie wniosku o zwolnienie za kaucją, dopóki te 

wskazówki pozostają w mocy. BID nie jest w stanie zapobiec wydalenia nikogo z 

Wielkiej Brytanii. Powinieneś/powinnaś skontaktować się z prawnikiem 

imigracyjnym, żeby spróbować zapobiec wydaleniu.  

 Jeżeli jesteś poniżej osiemnastego roku życia  

Według zasad Home Office osoby poniżej osiemnastego roku życia, które 

przebywają same w Wielkiej Brytanii mogą być zatrzymane tylko przez jedną 

noc. W tym czasie władze mają obowiązek zorganizować inną opiekę.  

Jeżeli Home Office nie wierzy, że masz mniej niż 18 lat, poproś swojego 

przedstawiciela prawnego, lub Detention Duty Adviser, aby skontaktował się z 

Refugee Council (‘Rada do spraw Uchodźców’), Oddział do spraw Dzieci, 

telefonicznie, pod numerem 020 7346 1134. Adres mailowy: 

children@refugeecouncil.org.uk. Godziny otwarcia: pon. – pt., 9.30 - 17.30.  

 Jeżeli doświadczyłeś tortur  

Zgodnie z zasadami/wytycznymi Ministerstwa, w przypadku dowodów na to, że 

dana osoba była torturowana i jest szczególnie narażona na krzywdę podczas 

zatrzymania, mówimy o przypadku ‘dorosłego w grupie ryzyka’. W dalszym ciągu 

możesz zostać przetrzymywany/a jeżeli Ministerstwo stwierdzi, że przemawiają 

za tym ‘względy imigracyjne’. W takim przypadku powinieneś wytłumaczyć 

pracownikom oddziału medycznego w centrum wydaleń, że doświadczyłeś tortur 

i poprosić jego pracowników żeby przekazali tą informację do Ministerstwa. Jest 

to tak zwany ‘Rule 35 Report’. Ty i Twój przedstawiciel prawny macie prawo do 

otrzymania kopii tego raportu.  

Ministerstwo ma obowiązek rozpatrzenia raportu Rule 35 w ciągu dwóch dni. 

Jeżeli postanowi zatrzymać Cię w areszcie imigracyjnym, poinformuje Cię o tym 

pisemnie wraz z uzasadnieniem.  

mailto:children@refugeecouncil.org.uk
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 Jeżeli cierpisz na poważną chorobę lub zmagasz się z problemami 

psychicznymi  

Zgodnie z zasadami/wytycznymi Ministerstwa, osoby cierpiące na poważne 

choroby lub zmagające się z problemami psychicznymi również mogą zostać 

określone jako ‘dorośli w grupie ryzyka’. W momencie podejmowania decyzji o 

areszcie imigracyjnym takiej osoby, wyjątkowe okoliczności muszą być brane pod 

uwagę. 

Jeżeli cierpisz na poważną chorobę, poinformuj o tym pracowników centrum.  

Jeżeli chcesz, możesz skontaktować się również z organizacją, która nazywa się 

Medical Justice (‘Sprawiedliwość Medyczna’). Możesz się zgłosić samodzielnie 

na stronie internetowej, lub poprosić o to swojego przedstawiciela prawnego, 

członka rodziny lub odwiedzającego. Strona organizacji: 

www.medicaljustice.org.uk. Numer telefonu: 020 7561 7498.  

Powinieneś jak najszybciej złożyć podanie o zwolnienie za kaucją. Nie zapomnij 

przedstawić sądowi dowodów wykazujących Twój obecny stan zdrowia, tak aby 

było jasne, że areszt imigracyjny to nie jest właściwe miejsce dla osoby w takim 

stanie zdrowia. 

Jeżeli masz dziecko w Wielkiej Brytanii, Ministerstwo musi wziąć pod uwagę jego 

dobro podejmując decyzję o Twoim zatrzymaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicaljustice.org.uk/
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Rozdział 2: Cztery sposoby na wyjście na wolność 

Są cztery sposoby na zwolnienie z aresztu imigracyjnego: 

 Zwolnienie za kaucją przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 Pomyślne zakończenie sprawy imigracyjnej 

 Zwolnienie przez Sąd  

 Zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego (Tribunal bail)  

Czy mogę równocześnie wystąpić o zwolnienie za kaucją do 

Ministerstwa i sądu imigracyjnego? 

Tak. O zwolnienie za kaucją do Ministerstwa możesz wystąpić dowolną ilość razy, 

nawet wtedy kiedy równocześnie składasz wniosek o zwolnienie za kaucją przez 

sędziego imigracyjnego.  

Złożenie wniosku o zwolnienie za kaucją do Ministerstwa jest bezpłatne i warte 

spróbowania. Nawet jeżeli Twój wniosek zostanie odrzucony, to odpowiedź 

Ministerstwa zawsze może się przydać.  

Zwolnienie za kaucją przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

O zwolnienie za kaucją przez Ministerstwo występuje się wypełniając formularz 401. 

Powinieneś/powinnaś dostać kopię tego formularza od pracowników Twojego 

centrum imigracyjnego lub od pracowników Ministerstwa jeżeli jesteś 

przetrzymywany/a w więzieniu.  

Formularz 401 jest podobny do formularza B1 który trzeba wypełnić przy składaniu 

wniosku o zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego. W dalszej części tego 

poradnika wytłumaczymy Ci jak wypełnić formularz B1.  

Decyzja o przyznaniu zwolnieniu za kaucją przez Ministerstwo zostaje podjęta tylko i 

wyłącznie na podstawie dokumentów. Cały proces jest pisemny i nie ma rozpraw.  

Powinieneś/powinnaś dostać decyzję Ministerstwa w swojej sprawie do 10 dni po 

złożeniu wniosku. Zachowaj kopię złożonego przez Ciebie wniosku i wszelkich listów 

które dostałeś/aś w tej sprawie. Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi z Ministerstwa do 

czasu złożenia podania o zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego, 

okazanie kopii podania złożonego w Ministerstwie może okazać się pomocne. 

Sędzia zobaczy, że nie dostałeś/aś odpowiedzi i może nakazać Ministerstwu 

wyjaśnić, dlaczego nie odpowiedzieli na Twój wniosek.  

Jeżeli twoja główna sprawa imigracyjna zakończy się pomyślnie  

Jeżeli twoja główna sprawa imigracyjna lub spraw o azyl zakończy się pomyślnie i 

Ministerstwo przyzna Ci prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii, 
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powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a automatycznie, ponieważ od tego 

momentu władze nie mają podstaw aby Cię przetrzymywać.  

Może się jednak zdarzyć tak, że mimo tego, że wygrałeś/aś swoją sprawę 

imigracyjna lub o azyl, nadal będziesz zatrzymany/a w areszcie ponieważ 

Ministerstwo zdecydowało się odwołać od wyroku lub jest w toku podejmowania 

decyzji o odwołaniu się od tego wyroku. Fakt, że wygrałeś/aś swoją sprawę pomoże 

Ci jednak w uzyskania zwolnienia za kaucją.  

Zwolnienie przez Sąd 

High Court of Justice (zazwyczaj nazywany High Court) to jeden z wyższej instancji 

sądów Anglii i Walii. High Court, między innymi, dokonuje przeglądu decyzji 

podejmowanych przez inne sądy i urzędy (w tym również przez Ministerstwo).  

Jeżeli Ministerstwo przetrzymuje Cię nielegalnie, możesz zwrócić się do High Court 

z pytaniem czy Twój areszt imigracyjny jest zgodny z prawem. Proces ten nazywa 

się ‘application for Judicial Review’ (‘wniosek o sądową kontrolę zgodności’), w 

skrócie ‘JR’. Zwrócenie się do High Court wymaga przejścia skomplikowanej 

procedury i dużo kosztuje. Zazwyczaj potrzebny jest do tego prawnik i pomoc 

prawna (legal aid).  

Zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego  

Zwolnienie za kaucją przez Trybunał pierwszego stopnia to procedura, która 

pozwala sędziemu imigracyjnemu zwolnić pod pewnymi warunkami zatrzymane 

przez Ministerstwo osoby. Każda osoba przebywająca w areszcie imigracyjnym 

może wystąpić o zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego jeżeli przebywa 

w Wielkiej Brytanii dłużej niż 8 dni.  

Dlaczego warto wystąpić o zwolnienie za kaucją przez sędziego 

imigracyjnego (Tribunal bail)? 

W tym wypadku niezależna osoba (zwana sędzią Trybunału pierwszego stopnia lub 

sędzią imigracyjnym) sprawdzi czy argumenty Ministerstwa, na podstawie których 

podjęta została decyzja o Twoim zatrzymaniu są wystarczająco mocne i 

przekonujące by je usprawiedliwić. Jeżeli nie złożysz podania o zwolnienie za kaucją 

do sędziego imigracyjnego, wyłącznie Ministerstwo będzie zajmować się sprawą 

Twojego zatrzymania. Ta procedura pozwoli Ci zostać wysłuchanym/ą i sprawi, że 

nie pozostaniesz anonimowy/a za ścianami Twojego centrum wydaleń lub więzienia.  

 

Aby złożyć podanie o zwolnienie za kaucją przez sędziego imigracyjnego: 

 Nie musisz znać prawa. 

 Nie musisz znać języka prawnego i prawniczego. 

 Nie musisz znać języka angielskiego. Możesz poprosić o przydzielenie 

tłumacza. 
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Ten poradnik zawiera głównie informacje dotyczące zwolnienia za kaucją przez 

sędziego imigracyjnego dlatego, że ta procedura jest jedyną w której niezależna 

osoba sprawdzi przesłanki Twojego zatrzymania. Możesz zwrócić się do sędziego 

imigracyjnego o zwolnienie za kaucją nawet jeżeli nie masz prawnika.  

W następnym rozdziale przeczytasz o tym w jaki sposób uzyskać poradę prawną i 

jak współpracować z doradcą prawnym. 

 

Rozdział 3: Uzyskanie porady prawnej 

Jak poprosić przedstawiciela prawnego o wystąpienie o zwolnienie 

za kaucją przez sędziego imigracyjnego? 

Jeżeli masz już przedstawiciela prawnego, np. prawnika, to najlepiej jest zwrócić się 

do niego z pytaniami o zwolnienie za kaucją lub o wniesienie o to w Twoim imieniu. 

Częścią jego obowiązków jest rozważenie złożenia wniosku o Twoje zwolnienie.  

Jeżeli masz pieniądze, możesz pomyśleć o wynajęciu prawnika, który zajmie się 

Twoją sprawą. Możesz też skorzystać z bezpłatnych doradców, którzy regularnie 

odwiedzają Twoje centrum.  

UWAGA: NIGDY NIE PŁAĆ PRAWNIKOWI LUB INNEMU DORADCY ZANIM NIE 

UPEWNISZ SIĘ, ŻE SĄ ONI CZŁONKAMI ZAUFANEJ ORGANIZACJI. 

ZDARZAJĄ SIĘ NIEUCZCIWI DORADCY KTÓRZY PRZYJMUJĄ PIENIĄDZE ALE 

NIE ZROBIĄ NIC W TWOJEJ SPRAWIE ALBO, JESZCZE GORZEJ, POGORSZĄ 

JEJ PRZEBIEG. W BIBLIOTECE W TWOIM CENTRUM 

POWINIENEŚ/POWINNAŚ ZNALEŹĆ LISTĘ ZAUFANYCH DORADCÓW. 

Program Detention Duty Advice (DDA) 

Program DDA umożliwia osobom przebywającym w areszcie imigracyjnym zdobycie 

bezpłatnych porad prawnych. Program jest realizowany przez prawników i 

doradców, którzy działają poprzez Legal Aid Agency (‘agencja pomocy prawnej’).  

W ramach tego programu, każde centrum wydaleń kilka razy w tygodniu odwiedzane 

jest przez prawników. Prawnicy ci przychodzą do centrum, żeby udzielać 

bezpłatnych porad prawnych osobom tam przebywającym. Możesz umówić się na 

spotkanie z jednym z tych prawników. Zapisy na spotkania przyjmowane są w 

bibliotece. Tylko kancelarie, które zwarły umowę w ramach programu DDA z Twoim 

centrum mają prawo zająć się Twoją sprawą w ramach pomocy prawnej 

(finansowanej ze środków Skarbu Państwa).  

Jeżeli miałeś/aś już prawnika zanim zostałeś/aś zatrzymany/a (prawnika, który nie 

jest członkiem DDA) to może on dalej dla Ciebie pracować pod warunkiem, że w 

momencie zatrzymania, przepracował dla Ciebie (w twojej sprawie) nie mniej niż 

pięć godzin.   

W rozdziale pod tytułem ‘DDA’ znajdziesz osobę kontaktową programu DDA, która 

została przydzielona do Twojego centrum. Sprawdź czy informacje zawarte w tym 
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rozdziale są aktualne, ponieważ istnieje możliwość, że w międzyczasie do Twojego 

centrum został przydzielony inny prawnik.  

Prawnicy pracujący w ramach programu DDA wiedzą, że mają ocenić Twój wniosek 

o zwolnienie za kaucją oddzielnie od Twojej głównej sprawy imigracyjnej. W wielu 

przypadkach powinni oni wystąpić o zwolnienie za kaucją nawet jeżeli Twoja główna 

sprawa nie spełnia wymogów do otrzymania finansowania publicznego na jej 

przeprowadzenie.  

Jeżeli znajdujesz się w więzieniu, twoja sytuacja jest inna. Możesz skontaktować się 

z jakimkolwiek prawnikiem, o ile jego kancelaria znajduje się w sensownej odległości 

od więzienia. Zapytaj pracownika więzienia o listę prawników pracujących w okolicy 

Twojego więzienia.  

Mój prawnik nie jest dobry. Mogę złożyć skargę? 

Najpierw powinieneś powiedzieć swojemu prawnikowi, że nie jesteś zadowolony z 

jego pracy. Jeżeli to nie pomoże, powinieneś napisać skargę do swojego 

przedstawiciela prawnego (‘legal representative’). Przedstawiciel musi Ci 

odpowiedzieć pisemnie w odpowiednim terminie.  

Jeżeli nie jesteś zadowolony z jego odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Solicitors 

Regulation Authority (Brytyjska Izba Adwokacka), Legal Ombudsman (rzecznik praw 

obywatelskich ds. prawnych) lub do Office of the Immigration Services 

Commissioner (OISC) (Biuro Komisarza Służb Imigracyjnych): 

1. Jeżeli Twój przedstawiciel prawny jest prawnikiem to możesz złożyć skargę 

do SRA (Solicitors Regulation Authority). Możesz się z nimi skontaktować pod 

numerem telefonu 0370 606 2555. Więcej informacji znajdziesz na ich stronie 

internetowej www.sra.org.uk. 

2. Skargę na swojego prawnika możesz złożyć też do Legal Ombudsman pod 

numerem telefonu 0300 555 0333. Godziny otwarcia: pon. – pt., 8.30 – 17.30. 

Więcej informacji znajdziesz na jego stronie internetowej 

www.legalombudsman.org.uk.  

3. Biuro Komisarza Służb Imigracyjnych (OISC) zajmuje się nadzorem 

wszystkich doradców imigracyjnych którzy nie należą do SRA lub Bar Council 

(osoby należące do tych organizacji to głównie wykwalifikowani prawnicy). Z 

Biurem możesz się skontaktować pod numerem 0345 000 0046 lub poprzez 

ich stronę internetową: https://www.gov.uk/government/organisations/office-

of-the-immigration-services-commissioner.  

Czy mój prawnik złoży wniosek o zwolnienie za kaucją? 

Musisz zapytać swojego przedstawiciela prawnego zamierza złożyć w Twoim 

imieniu wniosek o zwolnienie za kaucją. Jest kilka powodów, dla których Twój 

przedstawiciel prawny może nie mieć tego w planie, na przykład: 

 Próbuje uzyskać zwolnienie Cię z aresztu imigracyjnego w inny sposób. 

 Czeka na zmianę sytuacji w Twojej sprawie (szczególnie w sytuacji, kiedy 

Twoje podanie niedawno zostało odrzucone). 

http://www.sra.org.uk/
http://www.legalombudsman.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-services-commissioner
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-services-commissioner
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 Uważa, że potrzebujesz kogoś, kto pomoże Ci finansowo (w zakresie 

poręczenie finansowego) lub poprzez zapewnienie zakwaterowania.  

 Dostałeś ‘removal directions’ (tzn. dostałeś powiadomienie z Ministerstwa o 

dacie Twojego wydalenia z Wielkiej Brytanii) 

 Uważa, że Twój wniosek ma małe szanse na uwzględnienie lub jest zdania, 

że nie ma możliwości użycia funduszy państwowych w Twoim przypadku (w 

tym wypadku masz prawo do odwołania się od decyzji prawnika Legal Aid 

który nie chce przyjąć Twojej sprawy)  

Pamiętaj: jeżeli Twój prawnik nie pomoże Ci złożyć wniosku o zwolnienie za 

kaucją przez sędziego imigracyjnego, zawsze możesz złożyć to podanie 

samodzielnie. Dalsza część tego poradnika wytłumaczy Ci jak to zrobić.  
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Rozdział 4: Najczęściej zadawane pytania o zwolnienie za kaucją 

Jeżeli przebywasz w areszcie imigracyjnym, najlepszym sposobem na wyjście na 

wolność jest złożenie wniosku o zwolnienie za kaucją. Uważamy, że naprawdę warto 

złożyć ten wniosek. Oznacza to, że sam/a działasz na rzecz swojego wyjścia na 

wolność. Niezależnie od wyniku tej sprawy, będziesz miał/a świadomość tego, że 

zostałeś/aś wysłuchany/a w sądzie, przez niezależnego sędziego.  

Kiedy rozmawiamy z osobami zatrzymanymi, często słyszymy te same pytanie. 

Dlatego też, na początek, odpowiemy na te najczęściej zadawane pytania o 

zwolnienie za kaucją.  

Czy mogę sam/a złożyć podanie o zwolnienie za kaucją? 

Tak. Każda osoba znajdująca się w areszcie imigracyjnym może złożyć wniosek o 

zwolnienie za kaucją o ile przebywa w Wielkiej Brytanii przynajmniej 8 dni. 

Jednakże, nie możesz złożyć wniosku ponownie, jeżeli już taki złożyłeś/aś w ciągu 

poprzednich 28 dni (i Twoja sytuacja nie zmieniła się znacząco). 

Nie uzyskasz zwolnienia za kaucją, jeżeli Ministerstwo wyznaczyło datę twojego 

wydalenia z kraju (‘removal directions’) i data ta przypada 14 dni lub mniej po Twojej 

rozprawie o zwolnienie za kaucją. Dlatego ‘removal directions’ zawsze powinny 

zawierać dokładną datę Twojego planowanego wydalenia.  

Ile kosztuje złożenie wniosku o zwolnienie za kaucją? 

Nic. Złożenie podania o zwolnienie jest bezpłatne o ile zrobisz to sam/a (bez pomocy 

prawnika). Jeśli korzystasz z pomocy prawnika w ramach przyznanej Ci pomocy 

prawnej, możesz być pewien/pewna, że jest on przygotowany do prowadzenia spraw 

imigracyjnych. W ramach pomocy prawnej prawnik ten może złożyć za Ciebie 

wniosek za darmo. Jeżeli zatrudniasz prawnika prywatnie to koszt złożenia tego 

wniosku wyniesie mniej więcej od 400 do 1000 funtów. Jeżeli nie masz dużo 

pieniędzy, nie warto zatrudniać prawnika prywatnie.  

Czy muszę dostarczyć poręczenie finansowe?  

Trybunał pierwszego stopnia lub Ministerstwo może Cię zapytać czy Ty lub osoba Ci 

znajoma może zapwenić Ci poręczenie finansowe. Poręczenie finansowe jest 

zapewniane przez kogoś (ta osoba nazywa się ‘financial supporter’, czyli osoba 

udzielająca wsparcia finansowego), kto przyjdzie do sądu i obieca, że wpłaci 

pieniądze w przypadku Twojej ucieczki.  
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NIE POTRZEBUJESZ PORĘCZENIA FINANSOWEGO LUB OSOBY 

UDZIELAJĄCEJ WSPARCIA FINANSOWEGO ŻEBY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 

ZWOLNIENIE ZA KAUCJĄ. 

Więcej informacji na temat osób udzielających wsparcia finansowego 

znajdziesz w następnym rozdziale.  

 

Czy mogę zwrócić się o zwolnienie za kaucją przez sędziego 

imigracyjnego jeżeli nie mam adresu/miejsca zamieszkania? 

Tak, ale posiadanie miejsca zamieszkania, gdzie będziesz mógł/mogła przebywać 

po opuszczeniu aresztu, może ułatwić Ci uzyskanie zwolnienia za kaucją. Jeżeli nie 

masz gdzie mieszkać, możesz wytłumaczyć swoją sytuację przed Trybunałem i 

wyjaśnić, że nie znasz nikogo, kto może Ci pomóc lub u kogo możesz zamieszkać 

oraz, że będziesz potrzebował pomocy Ministerstwa w znalezieniu zakwaterowania 

w przypadku jeżeli Trybunał uwzględni Twój wniosek o zwolnienie za kaucją.  

Złożyłem/a, wniosek o zwolnienie za kaucją do Ministerstwa. Czy 

mogę też złożyć wniosek o zwolnienie za kaucją przez sędziego 

imigracyjnego? 

Tak. Wniosek o zwolnienie za kaucją do Ministerstwa jest wnioskiem do organu, 

który podjął decyzję o Twoim zatrzymaniu. Jednocześnie możesz wnioskować o 

zwolnienie za kaucją do Trybunału pierwszego stopnia. 

Chcę wystąpić o zwolnienie za kaucją, ale obawiam się, że będzie 

to miało zły wpływ na moja główną sprawę imigracyjną.  

Nie martw się o to. Złożenie wniosku o zwolnienie za kaucją nie będzie miało wpływu 

na Twoją główną sprawę imigracyjną.  

Ile razy mogę wystąpić o zwolnienie za kaucją? 

Tyle razy, ile chcesz. Jest tylko jeden wymóg: musisz odczekać 28 dni pomiędzy 

poszczególnymi rozprawami o zwolnienie za kaucją, chyba, że nastąpiła istotna 

zmiana okoliczności w Twojej sprawie.  

Kiedy wiem, czy nastąpiła zmiana w mojej sytuacji?  

To jest dobre pytanie, i tego nigdy nie wiadomo. Jeżeli myślisz, że Twoja sytuacja 

zmieniła się wystarczająco, żeby wnieść o przeprowadzenie rozprawy w okresie 

krótszym niż 28 dni od poprzedniej rozprawy, skontaktuj się z nami (BID) i wtedy o 

tym porozmawiamy.  

 

 

 



Bail for Immigration Detainees: Poradnik Zwolnienia za Kaucją 
 

 

 

 

 

 

Rozdział 5: Poręczyciele finansowi/osoby udzielające wsparcia 

finansowego (Gwaranci) 

 

Jeśli przeczytałeś/aś poprzedni rozdział, wiesz już, że nie potrzebujesz 

poręczyciela finansowego lub osoby udzielającej wsparcia finansowego, żeby 

ubiegać się o zwolnienie za kaucją. 

Jeśli jednak masz na tyle szczęścia i masz poręczyciela, ten rozdział wyjaśni Ci, jak 

z niego skorzystać. 

Kim jest poręczyciel finansowy/osoba udzielająca wsparcia 

finansowego? 

Osoba udzielająca wsparcia finansowego to osoba, która deklaruje przed sądem, że 

on lub ona: 

 Upewni się, że pozostaniesz w kontakcie z odpowiednimi władzami, jeśli 
zostaniesz wypuszczony/a. 

 Wpłaci pieniądze jeśli uciekniesz/zbiegniesz/ukryjesz się lub nie dotrzymasz 
warunków zwolnienia. 

 

NIE POTRZEBUJESZ PORĘCZYCIELA FINANSOWEGO ABY 

UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE ZA KAUCJĄ. JEGO POSIADANIE 

MOŻE JEDNAK ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU. 

Czy potrzebujesz poręczyciela finansowego/osoby udzielającej 

wsparcia finansowego, aby ubiegać się o zwolnienie? 

Nie. Możesz otrzymać zwolnienie za kaucją, jeśli nie masz poręczyciela 

finansowego. Jednak jego obecność sprawia, że przyznanie Ci zwolnienia jest 

bardziej prawdopodobne. 

Jeśli masz poręczyciela finansowego, będziesz musiał zamieścić jego/jej dane 

kontaktowe we wniosku o zwolnienie. Możesz również wyjaśnić Waszą relację w 

“uzasadnieniu wniosku”. W formularzu znajdziesz miejsce na dane dwóch 

poręczycieli finansowych, ale możesz mieć ich więcej niż dwóch, lub tylko jednego. 



Bail for Immigration Detainees: Poradnik Zwolnienia za Kaucją 
 

Kto może być poręczycielem finansowym/osobą udzielająca 

wsparcia finansowego? 

Każdy kto przebywa legalnie na terenie Wielkiej Brytanii. Do tego zaliczają się osoby 

posiadające wizy studenckie, osoby o statusie uchodźcy, osoby z pozwoleniem o 

pracę oraz obywatele Unii Europejskiej. Osoby ubiegające się o azyl również mogą 

zostać poręczycielami finansowymi. Osoby bezrobotne mogą być poręczycielami 

finansowymi tylko jeśli mają wystarczające fundusze. 

 

Najlepiej nie wskazywać osób skazanych w postępowaniu karnym do pełnienia 

funkcji poręczyciela finansowego. Możesz o tym porozmawiać z BID. 

Dobrym pomysłem jest przynajmniej kilkukrotne spotkanie się ze swoim 

poręczycielem finansowym, tak aby był on  w stanie przekonać sędziego 

imigracyjnego, że zna Cię dostatecznie dobrze i że jest pewien, że będziesz 

utrzymywać regularny kontakt z odpowiednimi władzami. Jeśli nie spotkaliście się 

kilkukrotnie, ale rozmawialiście wiele razy telefonicznie, sędzia być może 

zaakceptuje jego wybór na poręczyciela finansowego. 

Osoby udzielające wsparcia finansowego muszą stawić się na 

rozprawie o zwolnienie za kaucją ponieważ sędzia imigracyjny 

będzie chciał z nimi porozmawiać. Zazwyczaj sędzia nie jest 

skłonny zaakceptować poręczyciela finansowego, który nie stawi 

się w sądzie. 

Wiele osób pyta BID czy rozprawa o zwolnienie za kaucją może mieć miejsce w 

innym ośrodku, tak aby umożliwić poręczycielowi finansowemu stawienie się na 

rozprawie. Odpowiedź na to pytanie niestety brzmi ‘nie’. 

Czy mogę przedstawić poręczycieli finansowych jeśli ubiegam się o 

zwolnienie przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych? 

Tak. Możesz skorzystać z poręczycieli finansowych podczas ubiegania się o 

zwolnienie przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych poprzez zamieszczenie ich 

danych osobowych w formularzu 401 (Home Office form 401) w taki sam sposób jak 

we wniosku o zwolnienie przez sędziego imigracyjnego (Tribunal B1 bail application 

form). 

NA STRONIE 31 JEST WYJAŚNIONE, DO KTÓREGO SĄDU MUSZĄ 

UDAĆ SIĘ TWOI PORĘCZYCIELE FINANSOWI. RÓŻNI SIĘ TO W 

ZALEŻNOŚCI OD ARESZTU/MIEJSCA ZATRZYMANIA. 

Do uiszczenia jakiej kwoty musi zobowiązać się poręczyciel 

finansowy? 

 Nie ma ustalonej konkretnej kwoty. 
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 Poręczyciel finansowy musi zaoferować kwotę jakiej nie chciałby stracić. Dla 
niektórych może to być 100 funtów, ale dla niektórych może to być 2000 
funtów lub więcej. Jest to zależne od dochodów oraz oszczędności 
poręczyciela finansowego. 

 Zaoferowane pieniądze muszą należeć do gwaranta finansowego i muszą 
znajdować się na jego rachunku bankowym nieprzerwanie od 3 miesięcy. Nie 
mogą to być pieniądze pożyczone, na przykład w banku lub od znajomych.  

 Poręczyciel finansowy musi przedstawić wykazy bankowe z okresu ostatnich 
trzech miesięcy oraz/lub odcinki wypłaty aby przekonać sędziego, że jest w 
posiadaniu tych pieniędzy. 

 Jeśli ubiegasz się o zwolnienie przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, 
będziesz musiał załączyć do formularza 401 istotne dowody, takie jak na 
przykład wykazy bankowe. 

 Twój poręczyciel finansowy nie będzie musiał nic płacić, o ile nie 
uciekniesz/zbiegniesz lub nie złamiesz któregoś z warunków zwolnienia. 

 

Kiedy musisz poinformować sąd o swoim poręczycielu? 

Musisz zamieścić dane poręczyciela finansowego w sekcji 4 wniosku B1 o 

zwolnienie za kaucją, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadzi 

kontrolę policyjną Twojego poręczyciela finansowego przed rozprawą o zwolnienie. 

Nikt nie może się ot tak pojawić w sądzie w dniu rozprawy, żeby zostać 

poręczycielem finansowym. Zazwyczaj sąd i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

wymagają otrzymania informacji o tożsamości poręczyciela finansowego na 

minimum 48 godzin przez rozprawą, aby móc dokonać niezbędnych kontroli. 

Co się stanie z pieniędzmi poręczyciela finansowego? 

Jeśli dotrzymasz 
wszystkich warunków 
zwolnienia 

Jeśli nie dotrzymasz 
warunków zwolnienia 

Jeśli dostaniesz 
pozwolenie na 
pozostanie na terenie 
Wielkiej Brytanii lub 
jeśli zostaniesz 
usunięty z Wielkiej 
Brytanii 

Twój poręczyciel 
finansowy nie będzie 
musiał płacić Trybunałowi 
ani Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. 
 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych lub 
Trybunał podejmą kroki 
aby uzyskać pieniądze od 
Twojego poręczyciela 
finansowego. 

Odpowiedzialność 
Twojego poręczyciela 
finansowego wygasa i nie 
podlega on już ryzyku 
utraty pieniędzy. 

 

Czy możesz znaleźć poręczyciela finansowego jeśli nie masz 

przyjaciół lub krewnych w Wielkiej Brytanii? 

Wiele osób ubiegających się o azyl i emigrantów nie posiada przyjaciół ani krewnych 

w Wielkiej Brytanii. Może zaistnieć możliwość nawiązania relacji z osobą 

odwiedzającą z grupy wsparcia lub z organizacją charytatywną, która może 
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zaoferować zostanie poręczycielem finansowym. Generalnie jednak, nie ma 

organizacji, które oferują poręczycieli finansowych osobom zatrzymanym. 

 

 

 

 

 

Rozdział 6: Zakwaterowanie 

 

Ta część poradnika będzie regularnie aktualizowana, w miarę jak będziemy 

mieć więcej informacji o prawach osób zatrzymanych do zakwaterowania i 

wsparcia oraz wytycznych i procedurach, które mogą zostać wprowadzone 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w najbliższych miesiącach. 

 

Nie mam miejsca zamieszkania, do którego mógłbym/mogłabym się 

udać po zwolnieniu, co powinienem/powinnam zrobić? 

Osoby, którym musi być zapewnione zakwaterowanie po ewentualnym zwolnieniu z 

aresztu/miejsca zatrzymania nie mogą ubiegać się o wsparcie oferowane w sekcji 4. 

Jeśli nie posiadasz adresu, gdzie mógłbyś/mogłabyś zamieszkać w przypadku 

zwolnienia, najlepszym rozwiązaniem może być ubieganie się o zwolnienie przez 

sędziego imigracyjnego, a nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To dlatego, że 

ubiegając się o zwolnienie przez sędziego imigracyjnego, możesz argumentować, że 

jesteś bez środków do życia oraz nie posiadasz adresu, pod którym 

mógłbyś/mogłabyś zamieszkać po zwolnieniu; w związku z tym, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych powinno przyznać Ci zakwaterowanie i niezbędne wsparcie wraz ze 

zwolnieniem. Wtedy Trybunał może podjąć decyzję o przyznaniu Ci zwolnienia ze 

wskazaniem dla Ministerstwa aby przyznano Ci zakwaterowanie lub o przyznaniu ci 

“zwolnienia co do zasady” aż do momentu gdy Ministerstwo zapewni Ci 

zakwaterowanie. 

Co w przypadku, gdy Ministerstwo uzna, że nie spełniam wymogów 

do nadzwyczajnego uzyskania finansowania? 

Możesz argumentować, że: 

 Ministerstwo nie wprowadziło systemu ubiegania się o zakwaterowanie “w 
wyjątkowych sytuacjach” 

 Jesteś bez środków do życia oraz nie masz nikogo kto mógłby zapewnić Ci 
zakwaterowanie i wsparcie. 
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Co w przypadku, gdy zostanę zwolniony/a za kaucją przez Trybunał 

ze wskazaniem o zakwaterowanie, a Ministerstwo odmówi mi 

przyznania zakwaterowania? 

Będziesz musiał/a zasięgnąć porady prawnej od prawnika lub BID odnośnie 

kolejnych kroków. Istnieje możliwość kwestionowania tej decyzji po to aby upewnić 

się, że Ministerstwo zapewni Ci zakwaterowanie i wsparcie. 

 

Co w przypadku, gdy Trybunał będzie skłonny mnie zwolnić za 

kaucją, ale pod warunkiem monitoringu elektronicznego i/lub 

godziny policyjnej, podczas gdy ja nie posiadam adresu, pod który 

mógłbym zamieszkać? 

To może wzmocnić Twój wniosek o zakwaterowanie, gdyż Ministerstwo będzie tym 

bardziej zobligowane do zapewnienia Ci wsparcia i zakwaterowania, tak abyś 

mógł/mogła zostać zwolniony/a za kaucją. 

Co w przypadku, gdy po popełnieniu przestępstwa i byciu 

zatrzymanym na mocy Ustawy o Imigracji, jestem nadal na 

przepustce i potrzebuję adresu, pod który mógłbym/mogłabym 

zostać zwolniony/a, i który musi również zostać zaakceptowany 

przez Nadzór Kuratorski? 

Wytyczne Ministerstwa zakładają, że ‘plan zwolnienia’, który przygotowywany jest 

pod koniec okresu odbywania kary (kiedy normalnie byłbyś/byłabyś zwolniony/a 

warunkowo), ustala czy posiadasz miejsce zamieszkania, do którego 

mógłbyś/mogłabyś być zwolniony/a. 

Powinieneś/powinnaś zwrócić się z prośbą o przedstawienie kopii ‘planu zwolnienia’ 

do Ministerstwa oraz/lub Nadzoru Kuratorskiego. 

Powinieneś/powinnaś się upewnić, że posiadasz kopię swojego ‘planu zwolnienia’ 

kiedy będziesz ubiegać się o zwolnienie za kaucją. Jeśli nie posiadasz kopii ‘planu 

zwolnienia’, możesz poprosić Trybunał o wydanie nakazu, aby Ministerstwo 

dostarczyło Ci kopię ‘planu zwolnienia’ razem z odpowiedzią na wniosek o 

zwolnienie za kaucją, którą otrzymasz w dniu poprzedzającym rozprawę o 

zwolnienie. 

Co w przypadku, gdy mój plan zwolnienia stwierdza, że nie znajduję 

się w wyjątkowej sytuacji i nie potrzebuję zakwaterowania i 

wsparcia? 

Porozmawiaj z prawnikiem odnośnie odwołania się od tej decyzji. Dodatkowo: 

 Zapoznaj się z argumentacją Ministerstwa i zastanów się jak możesz ją 
podważyć: 
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o Czy Ministerstwo przedstawiło propozycję zakwaterowania z którego 
mógłbyś/mogłabyś skorzystać? Może Ministerstwo się myli? 

o Czy Ministerstwo określiło w jaki w sposób można udzielić Ci 
wsparcia? Może Ministerstwo się myli? 

 

 

 

Co w przypadku, gdy jeśli ubiegam się o zwolnienie za kaucją przed 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ale nie mam adresu 

zamieszkania? 

Jeśli ubiegasz się o zwolnienie za kaucją, ale nie masz adresu zamieszkania, 

możesz również zwrócić się do Ministerstwa z prośbą o zapewnienie Ci adresu, pod 

którym będziesz mógł/mogła zamieszkać. Kiedy ubiegasz się o zwolnienie za kaucją 

będziesz musiał/a wykazać, że powinno Ci zostać zapewnione zakwaterowanie z 

powodu Twoich ‘wyjątkowych okoliczności’ w których się znajdujesz. 

Pamiętaj jednak, że Ministerstwo czasami zwalnia ludzi z zatrzymania bez 

zapewnienia im zakwaterowania. Operuje ono ścisłymi kryteriami, które muszą 

zostać spełnione aby otrzymać zakwaterowanie (spójrz niżej). 

Jakie są wymagania do otrzymania zakwaterowania w 

‘wyjątkowych okolicznościach’ po uzyskaniu zwolnienia za kaucją? 

Musisz wykazać, że: 

 Nie posiadasz żadnych znajomych, rodziny lub innych osób w Twoim bliskim 
otoczeniu, żadnych organizacji, w tym organizacji charytatywnych, które 
mogłyby zaoferować Ci zakwaterowanie w przypadku zwolnienia za kaucją 

 Nie masz żadnej innej możliwości znalezienia zakwaterowania 

 Nie będziesz miał/a gdzie mieszkać ani jak się utrzymać, jeśli zostaniesz 
zwolniony/a 

 Będziesz zmuszony/a żyć na ulicy, co będzie nieludzkim traktowaniem (i w 
związku z tym pogwałceniem Artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka) 
 

Pamiętaj, że kiedy będziesz przedstawiał/a powyższe argumenty związane z Twoją 

potrzebą otrzymania zakwaterowania, mogą one mieć wpływ na Twój proces 

imigracyjny. Na przykład, jeśli poprzednio oznajmiłeś/aś, że masz rodzinę w Wielkiej 

Brytanii, lub twierdzisz, że mieszkałeś/aś w Wielkiej Brytanii przed długi okres czasu, 

a Ministerstwo nie uzna Twoich oświadczeń i zażąda dowodów Twojego powiązania 

z Wielką Brytanią itd. Musisz być pewien/pewna, że wszystko co mówisz 

Ministerstwu jest zgodne z Twoimi wcześniejszymi oświadczeniami. 

Jeśli jesteś osobą ubiegająca się o azyl lub odmówiono Ci 

udzielenia azylu, a potrzebujesz zakwaterowania 
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Będziesz musiał ubiegać się w Ministerstwie o wsparcie zgodnie z sekcjami 4(2) lub 

95 Ustawy z 1999 roku o Imigracji i Udzielaniu Azylu. Ten wniosek jest składany za 

pomocą formularza ASF1 ‘Wniosek o wsparcie azylowe’ (‘Application for asylum 

support’), który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa. 

 

 

 

Zakwaterowanie u znajomego lub członka rodziny 

Znajomi lub osoby bliskie mogą zaoferować zakwaterowanie Cię u siebie w 

przypadku zwolnienia. Osoba oferująca Ci zakwaterowanie musi legalnie znajdować 

się na terenie Wielkiej Brytanii ale nie musi być jej obywatelem/ką. 

Aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo akceptacji takiej oferty zakwaterowania 

przez Trybunał, zalecane jest wykazanie/przedstawienie: 

 Dokumentu tożsamości – na przykład: paszportu, prawa jazdy lub 
dokumentów statusu (dokumentów statusu uchodźcy, prawa pobytu na czas 
nieokreślony, wyjątkowego prawa pobytu lub zezwolenia na pobyt stały). 

 Jeśli miejsce zamieszkania jest wynajmowane - umowy/książeczki najmu oraz 
listu od wynajmującego (jeśli z umowy najmu nie wynika jasno, że dana 
osoba jest upoważniona do posiadania lokatorów). 

 Jeśli miejsce zamieszkania jest własnością danej osoby, dokumenty 
hipoteczne lub inne dowody stwierdzające, że jest on/ona właścicielem/ką 
domu/mieszkania. 
 

Jednak, jeśli osoba oferująca zakwaterowania nie jest w stanie wykazać, że posiada 

zgodę wynajmującego, by pozwolić Ci zamieszkać u siebie, i tak warto ubiegać się o 

zwolnienie za kaucją przed Trybunałem. 

Obecność w sądzie osoby oferującej zakwaterowanie 

Twój wniosek o zwolnienie będzie miał większą szansę powodzenia jeżeli osoba 

oferująca Ci zakwaterowanie stawi się w sądzie. Jeśli nie może ona stawić się w 

sądzie, sędzia imigracyjny może czasami zaakceptować list wyjaśniający, dlaczego 

obecność osoby oferującej Ci zakwaterowanie i potwierdzenie tej oferty w sądzie 

była niemożliwa. 

Mój wynajmujący lub osoba oferująca zakwaterowanie obawia się, 

że nie może pozwolić mi u siebie zamieszkać 

Jeśli Trybunał zadecyduje o zwolnieniu Cię za kaucją pod warunkiem, że 

zamieszkasz pod wyznaczonym adresem (‘warunek rezydencji’), Ministerstwo 

zakłada, że będziesz miał ‘pozwolenie na wynajem’ pod tamtym adresem. 

Jeżeli jesteś na zwolnieniu warunkowym 
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Pamiętaj, że jeżeli jesteś na zwolnieniu warunkowym w związku z popełnieniem 

przestępstwa, każdy proponowany adres będzie musiał zostać sprawdzony przez 

Nadzór Kuratorski przed ubieganiem się o zwolnienie za kaucją. 

Jeśli odbyłeś/aś karę więzienia za popełnienie przestępstwa, Ministerstwo oraz 

Nadzór Kuratorski mają obowiązek współpracy w celu sporządzenia ‘planu 

zwolnienia’. Weźmie on pod uwagę Twoją sytuacje w przypadku zwolnienia, między 

innymi: 

 Czy będziesz potrzebował/ą zakwaterowania zapewnionego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 Czy będziesz wymagał/a szczególnych warunków zakwaterowania (na 
przykład w związku z tym gdzie to zakwaterowanie może się znajdować) 

 Czy będziesz w stanie sam/a się utrzymać 

 Czy spełniasz kryteria ‘wyjątkowych okoliczności’, czyli, czy nie jesteś w 
stanie sam/a się utrzymać i pozostaniesz bez środków do życia, jeśli nie 
zostanie Ci zaproponowane zakwaterowanie i wsparcie 

 Czy zwolnienie Cię z zatrzymania wiąże się z ryzykiem popełnienia przez 
Ciebie przestępstwa lub wyrządzenia szkody/krzywdy; oraz czy kwalifikujesz 
się do ubiegania się o wsparcie jako osoba ubiegająca się o azyl lub osoba, 
której odmówiono azylu. 
 

Poproś o kopię twojego ‘planu zwolnienia’ 

Możesz zwrócić się o przedstawienie Ci kopii Twojego ‘planu zwolnienia’ do 

Ministerstwa. Jeśli spotkasz się z odmową, możesz złożyć oficjalny wniosek o 

udostępnienie ‘planu zwolnienia’ zgodnie z Ustawą o Dostępie do Informacji. 

Możesz również wyjaśnić Trybunałowi pierwszego stopnia, że poprosiłeś 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o udostępnienie Ci ‘planu zwolnienia’ oraz 

przedstawić Trybunałowi kopie listów związanych z Twoja prośbą. 

Możesz skonsultować się z BID jeśli potrzebujesz dalszych porad odnośnie tego, jak 

otrzymać kopię Twojego ‘planu zwolnienia’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bail for Immigration Detainees: Poradnik Zwolnienia za Kaucją 
 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7: Jak ubiegać się o zwolnienie 

Wydaje mi się, że jestem gotowy/a żeby ubiegać się o zwolnienie za 

kaucją przed Trybunałem. Co muszę teraz zrobić? 

To jest najłatwiejsza część. Musisz wypełnić formularz B1 o zwolnienie za kaucją i 

wysłać go do odpowiedniego Trybunału. 

Wniosek B1 o zwolnienie 

Żeby ubiegać się o zwolnienie, będziesz musiał/a wypełnić formularz o nazwie 

“Wniosek o zwolnienie za kaucją przez Trybunał pierwszego stopnia” (“Application to 

be released on First-tier Tribunal bail”). Zwany również formularzem B1. 

Formularz B1 dostępny jest również w Internecie. Możesz po prostu wpisać 

formularz wniosku B1 o zwolnienie za kaucją (‘B1 bail application form’) w 

wyszukiwarkę internetową. 

Wniosek znajdziesz także na stronie internetowej BID (www.biduk.org). 

Poza tym, powinieneś/powinnaś mieć możliwość otrzymania formularza w miejscu 

Twojego zatrzymania. Zapytaj członka personelu, gdzie możesz go znaleźć. 

Pamiętaj, że formularz B1 różni się od formularza 401, który jest “Wnioskiem o 

zwolnienie imigracyjne przez Sekretarza Stanu” (‘Application for Secretary of State 

immigration bail’) (zwolnienie za kaucją przez Ministerstwo). 

Możesz też skontaktować się z BID i my wyślemy Ci odpowiedni ‘pakiet pomocowy’. 

Kilka następnych stron jest przykładem wypełnionego formularza 

B1 z kilkoma radami odnośnie kwestii, których mógłbyś/mogłabyś 

nie zrozumieć wypełniając wniosek. 

Page 30 (arrow markings): 

 Tutaj wpisz swoje dane osobowe 
 Tutaj wpisz adres swojego miejsca zatrzymania 
 Nie martw się jeśli nie znasz tych numerów 
 Idź do strony XX, aby uzyskać więcej informacji 

 

Page 31 (arrow markings): 

http://www.biduk.org)/
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 Tutaj wpisz £1.00 
 Tutaj umieść dane swojego poręczyciela finansowego. Postaraj się uzupełnić 

wszystkie pola. Jeśli nie masz poręczycieli finansowych, pozostaw te miejsca 
puste! 

 

Page 32 (arrow markings) 

 

 Tutaj możesz wpisać Twoje podstawy/uzasadnienie do zwolnienia za kaucją. 
Jeśli chcesz dodać więcej podstaw, możesz skorzystać z dodatkowej kartki 
papieru i dołączyć ją do wniosku. Postaraj się jednak, by nie było to zbyt 
długie. Upewnij się, że Twój charakter pisma jest schludny i czytelny. Upewnij 
się, że odnosisz się do najważniejszych punktów: 
1. Dlaczego nie uciekniesz. 
2. Dlaczego nie zostaniesz wydalony/a z kraju w najbliższej przyszłości. 
3. Inne problemy związane bezpośrednio z Twoją sprawą, np. problemy 

zdrowotne czy poprzednie wykroczenia. 
 

ALE PAMIĘTAJ! 

Jeśli chcesz coś udowodnić w sądzie (np. problemy zdrowotne), musisz 

wysłać niezbędną dokumentację wraz z formularzem B1 tak, aby sąd miał 

dowód. 

 Tutaj możesz wpisać: ‘I need to look at the Home Office bail summary and the 
conditions that it wants to impose on me if I am granted bail before I agree to 
the transfer of bail to the Home Office.’ (Przed moją zgodą na przeniesienie 
postępowania w sprawie kaucji do Ministerstwa, potrzebuję zobaczyć 
odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją oraz wymagania jakie chce na 
mnie nałożyć Ministerstwo, jeśli uzyskam zwolnienie za kaucją. 

 

Page 33 (arrow markings) 

 

 Jeśli Ty lub Twoi poręczyciele finansowi potrzebujecie tłumacza, 
powinieneś/powinnaś zaznaczyć pole ‘Yes’ i wpisać wymagany język (np. 
polski) poniżej. Jest to całkowicie darmowe. 

 Jeśli jesteś niepełnosprawny, wpisz to tutaj, aby sąd mógł się odpowiednio 
przygotować. 

 Zauważ, że ta cała sekcja (sekcja 7) została wykreślona. Jeśli sam/a 
wypełniasz swój wniosek, nie musisz jej wypełniać. Jeśli reprezentuje Cię 
prawnik, wypełni ją za Ciebie. 

 

Page 34 (arrow marking) 

 Podpisz, wpisz datę i skończone. 
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Page 35 

Dokąd wysłać wniosek 

Po wypełnieniu wniosku, będziesz musiał/a wysłać go do pracownika zajmującego 

się zwolnieniami w sądzie powiązanym z ośrodkiem wydaleń, w którym jesteś 

zatrzymany/a. Wniosek najlepiej jest wysłać faksem tak, abyś miał/a dowód 

wysłania. 

 

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe sądów: 

 

Ośrodek wydaleń Sąd Numer faksu 

Brook House  Taylor House 0870 739 4055  

Campsfield House  Newport  0870 739 4406  

Colnbrook York House 0870 761 7670  

Dungavel Glasgow 0141 242 7555  

Harmondsworth York House 0870 761 7670  

Morton Hall Stoke, Bennett House 0870 324 0108 

Tinsley House Taylor House 0870 739 4055 

Yarl’s Wood Yarl’s Wood IAC 01264 347 997  

Yarl’s Wood Birmingham (zobacz uwagi 
poniżej) 

0870 739 5792 

Prisons (Więzienia) Zapytaj pracownika w swoim więzieniu 

 

Poniżej znajduje się numer telefonu do wszystkich ośrodków zatrzymania: 

 

Numer telefonu IAC Support Centre 0300 123 1711 

 

Czy muszę dołączyć cokolwiek do wniosku? 

Dobrym pomysłem jest dołączenie wszelkiej dokumentacji na poparcie Twojego 

wniosku o zwolnienie za kaucją. Do tego zalicza się dokumentacja medyczna, 

certyfikaty, oficjalna dokumentacja itd. Zatrzymaj dla siebie kopie tych dokumentów. 

Jeśli posiadasz poręczycieli finansowych, mogą oni sami przedstawić swoją 

dokumentację (wyciągi bankowe, świadectwa zarobków) w sądzie. Ważne, żeby nie 

zapomnieli tych dokumentów. 

Jeśli osoba oferująca Ci zakwaterowania stawi się w sądzie, również może 

przedstawić dokumenty swojego zakwaterowania. Jeśli nie może się jednak stawić w 

sądzie, musisz wysłać te dokumenty wraz ze swoim wnioskiem o zwolnienie za 

kaucją. 
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Co stanie się po tym jak wyślę swój wniosek? 

Sąd wyznaczy datę rozprawy. W tym dniu pojawisz się w sądzie i Twój wniosek 

zostanie rozpatrzony przez sędziego imigracyjnego. 

Zazwyczaj rozprawa będzie miała miejsce w przeciągu 3 dni od złożenia przez 

Ciebie wniosku B1 ale czasami może to potrwać dłużej. Jeśli chcesz, aby sąd 

wyznaczył datę Twojej rozprawy na konkretny dzień, musisz o to pisemnie poprosić 

w momencie, gdy wysyłasz swój wniosek. Wybrana przez Ciebie data musi 

przypadać przynajmniej 3 dni po złożeniu przez Ciebie wniosku. 

 

Sąd prześle kopię Twojego wniosku Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, gdzie 

zostanie sporządzona odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją. O tym dowiesz 

się więcej w Rozdziale 9 – Dzień Rozprawy. 
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Rodział 8: Podstawy do zwolnienia 

Ten rozdział skupia się na sekcji 5 twojego wniosku o zwolnienie za kaucją (B1). 

Sekcja 5 wniosku B1 to “podstawy/uzasadnienie Twojego wniosku o zwolnienie za 

kaucją” i wygląda następująco: 

 

W tym polu podaj wszystkie powody, dla których uważasz, że 
powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a. 

 

Ubieganie się o zwolnienie w okresie 28 dni od złożenia 

poprzedniego wniosku o zwolnienie 

Jeśli ponownie ubiegasz się o zwolnienie za kaucją w okresie 28 dni od złożenia 

poprzedniego wniosku, musisz wyjaśnić jaka zmiana okoliczności nastąpiła, która 

umożliwia Ci złożenie tego wniosku w tym terminie. Przykładowo: 

 Ostatnia odmowa Twojego zwolnienia wskazuje na to, że poprzednio 
odmówiono Ci zwolnienia za kaucją, gdyż nie posiadałeś poręczyciela 
finansowego, którego teraz już masz. 

 Ostatnia odmowa Twojego zwolnienia wskazuje na to, że poprzednio 
odmówiono Ci zwolnienia za kaucją, gdyż Twój poręczyciel finansowy lub 
osoba zapewniająca Ci zakwaterowanie nie posiadali dowodów wymaganych 
przez sędziego imigracyjnego, które teraz są już w ich posiadaniu. 

 Nastąpiła taka zmiana Twojej sytuacji, że już nie możesz zostać wydalony/a z 
Wielkiej Brytanii. Na przykład, władze państwa Twojego obywatelstwa 
odmówiły wydania dokumentów podróży niezbędnych do wydalenia Cię z 
Wielkiej Brytanii. Twoje wydalenie nie jest więc bliskie. 

 Możesz się już odnieść do wcześniej przedstawionego powodu odmowy 
Twojego poprzedniego wniosku o zwolnienie za kaucją. 

 

Podstawy do zwolnienia (page 38) 

Jak widzisz w tym polu jesteś pytany/a o ‘wszystkie powody, dla których uważasz, że 

powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a.’ 
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To jest bardzo ważna część Twojego wniosku. Daje Ci możliwość przedstawienia 

sędziemu imigracyjnemu powodów, dla których Ty uważasz, że 

powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a za kaucją. Proponujemy, żebyś skorzystał 

z osobnej kartki papieru do podania powodów do zwolnienia. 

Następne kilka stron może ci pomóc w sporządzeniu listy powodów do zwolnienia za 

kaucją. Przeczytaj części odnoszące się do Ciebie. 

Zanim zaczniesz, oto dwie istotne kwestie: 

 

1. Nie musisz podać powodów do zwolnienia za kaucją w samym wniosku B1. 
Możesz skorzystać z dodatkowych kartek papieru. Proponujemy, żebyś 
skorzystał z naszego szablonu znajdującego się na stronie 43. 
 

2. Nie używaj powodów do zwolnienia za kaucją, aby argumentować kwestie 
imigracyjne. Na przykład, nie pisz ‘zostanę zamordowany, jeśli zostanę 
odesłany do mojego kraju.’ Chociaż to może być prawda, mogłoby to 
zasugerować sędziemu, że uciekniesz w przypadku zwolnienia, a nie jest to 
Twoim celem. 

 

Twoje oświadczenie: uzasadnienie do zwolnienia za kaucją 

Wielu osobom zatrzymanym odmawia się zwolnienia z tych samych powodów. 

Najczęstsze powody odmowy zwolnienia to: 

1. Sędzia uważa, że prawdopodobne jest, iż dana osoba ‘zbiegnie’ (ucieknie) 
jeśli zostanie wypuszczona. 

2. Sędzia uważa, że istnieje prawdopodobne, iż dana osoba zostanie 
nieuchronnie  wydalona z Wielkiej Brytanii (w najbliższym czasie). 

 

Również trzeci powód jest często używany w wielu przypadkach przy odmowie 

zwolnienia: 

3. Sędzia uważa, że prawdopodobne jest, iż dana osoba ponownie popełni 
przestępstwo jeśli zostanie wypuszczona. Odnosi się to tylko do osób, które 
zostały w przeszłości skazane za popełnienie przestępstwa. 

 

Mogą być również inne powody, dla których sędzia odmówi zwolnienia za kaucją, ale 

najczęstsze są trzy powody wspomniane powyżej. W związku z tym proponujemy, 

żebyś w swym oświadczeniu o uzasadnieniu zwolnienia za kaucją odniósł/odnisla 

się do tego dlaczego te trzy powody nie stosują się do Ciebie. 

 

1. DLACZEGO NIE UCIEKNĘ/ZBIEGNĘ 
 

Musisz przekonać sędziego, aby Ci zaufał, że dotrzymasz wszystkich ustalonych 

warunków Twojego zwolnienia za kaucją. 
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Ministerstwo będzie argumentować, zarówno w odpowiedzi na wniosek o zwolnienie 

za kaucją jak i przed sędzią, że w przypadku zwolnienia, prawdopodobne jest, że 

zbiegniesz. 

Jak Ministerstwo będzie próbowało to udowodnić? Odniosą się do Twojej przeszłości 

imigracyjnej i karnej (jeśli taką posiadasz). Mogą twierdzić: ‘ta osoba popełniła 

wcześniej przewinienia imigracyjne, więc zrobi tak ponownie’ lub ‘ta osoba popełniła 

wcześniej przestępstwo, więc zrobi tak ponownie’. 

 

Skorzystaj z wszystkich argumentów, które przyjdą Ci na myśl, aby udowodnić, że 

Ministerstwo myli się odnośnie Ciebie i, że można Ci zaufać. 

Oto kilka argumentów, których możesz użyć: 

 Być może Ministerstwo Spraw Wewnętrznych myli się odnośnie tego, że 
złamałeś/aś wcześniej reguły/zasady/przepisy. Jeśli popełnili błąd rzeczowy w 
Twoich miesięcznych raportach, lub w odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za 
kaucją, powinieneś/powinnaś to wskazać sędziemu. 

 Być może czekasz na decyzję w swojej sprawie imigracyjnej lub wniosku o 
azyl, lub czekasz na rozprawę lub wynik swojego odwołania w sprawie 
pozostania w Wielkiej Brytanii. Oczywiście spodziewasz się pozytywnego 
wyniku, w związku z czym zbiegnięcie lub złamanie warunków zwolnienia 
zaszkodziłaby Twojej sprawie. Powinieneś/powinnaś więc argumentować, że 
zbiegnięcie/ucieczka przed otrzymaniem ważnej dla Ciebie decyzji nie jest w 
Twoim interesie. 

 Być może masz poręczycieli finansowych lub będziesz mieszkał/a z rodziną 
lub bliskimi znajomymi. W tej sytuacji możesz argumentować, że masz 
powody, aby pozostać w jednym miejscu. 

 Mocnym argumentem przemawiającym za tym, że nie uciekniesz jest 
konieczność opieki nad dzieckiem po zwolnieniu (szczególnie jeśli jest to 
dziecko, którym opiekowałeś/aś się przed zwolnieniem) lub starszym 
krewnym lub osobą chorą. 

 Być może cierpisz na schorzenie wymagające leczenia co oznacza, że 
musisz pozostać w tym samym miejscu, by się leczyć. W tej sytuacji Twoje 
zbiegnięcie/ucieczka jest mało prawdopodobne. 

 W niektórych przypadkach, Ministerstwo będzie miało poważne powody, by 
przypuszczać, że zbiegniesz. Może wcześniej złamałeś/aś warunki zwolnienia 
lub po jakimś czasie przestałeś/aś się raportować. W tej sytuacji mało 
prawdopodobne jest, że sędzia zaufa Ci po raz drugi. Możesz jednak 
próbować argumentować w następujący sposób: 

o Dlaczego uciekłeś/aś po raz pierwszy lub złamałeś/aś warunki 
zwolnienia? Jeśli przedstawisz swoje powody, być może sędzia okaże 
współczucie. 

o Czy coś zmieniło się w Twoim życiu od czasu, gdy złamałeś/aś owe 
warunki? Może zmagałeś/aś się z uzależnieniem, z którym teraz już się 
zmierzyłeś/aś albo może miałeś/aś problemy z zakwaterowaniem co 
przeszkodziło Ci w regularnym raportowaniu się. Jeśli wyjaśnisz jak 
sytuacja się zmieniła, sędzia może być bardziej skłonny Ci zaufać. 
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WAŻNE: Sędzia będzie oczekiwał, że przedstawisz dowody na wszystko o czym 

mówisz. Przykładowo, jeśli twierdzisz, że cierpisz na jakieś schorzenie, 

powinieneś/powinnaś przedstawić zaświadczenie lekarskie o jego istnieniu. Jeśli 

masz sprawować nad kimś opiekę po zwolnieniu, musisz przedstawić na to dowód. 

 

PAMIĘTAJ: Jeśli wcześniej złamałeś/aś warunki zwolnienia lub zbiegłeś/aś, lepiej 

jest przyznać się do tego przed sędzią, co pokaże, że jesteś szczery/a  odnośnie do 

swoich błędów. Jeśli będziesz próbować się tłumaczyć, możesz wydawać się 

nieszczery/a. 

2. DLACZEGO NIE ZOSTANĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE WYDALONY/A 
 

Powinieneś/powinnaś zawsze pamiętać, że zostałeś/aś zatrzymany z konkretnego 

powodu i że tym powodem jest WYDALENIE LUB DEPORTOWANIE CIĘ Z 

WIELKIEJ BRYTANII. 

Jeśli uda Ci się skutecznie uargumentować, że Twoje wydalenie jest w najbliższym 

czasie mało prawdopodobne, powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a. 

Ministerstwo prawie zawsze mówi, że wydalenie nastąpi ‘wkrótce’, nawet jeżeli nie 

będzie to miało miejsca w najbliższych dniach, tygodniach lub w niektórych 

przypadkach nawet miesiącach. 

Oto kilka argumentów, których możesz użyć: 

 Być może Twoja sprawa nadal toczy się w sądzie. Jeżeli jakaś Twoja sprawa 
toczy się w brytyjskim sądzie, nie powinieneś/powinnaś zostać wydalony/a. 
Dlatego też, może z tego powodu mógłbyś/mogłabyś zostać zwolniony/a aż 
do zakończenia sprawy? 

 Być może czekasz na wydanie dokumentów podróży, bo nie masz ważnego 
paszportu. W niektórych krajach ten proces może długo trwać. To kolejny 
powód, dla którego nie powinieneś być zatrzymany aż do czasu, gdy 
Ministerstwo zapewni Ci dokumenty podróży. 

 Być może aktualna sytuacja polityczna w Twoim kraju uniemożliwia Twoje 
wydalenie tamże, nawet jeśli dostępne są dokumenty podróży. W ostatnich 
latach, wydalenia do krajów takich jak Zimbabwe, Somalia, Iran, Irak i Syria 
nie były możliwe. Jeśli wiesz, że nie odbywają się deportacje do Twojego 
kraju, powinieneś/powinnaś poprosić o zwolnienie aż do momentu, gdy 
zostaną one wznowione. 

 Być może po prostu pozostajesz w zatrzymaniu od bardzo długiego czasu. 
Jeśli Ministerstwo od wielu miesięcy mówi, że Twoje wydalenie nastąpi 
‘wkrótce’, może mylą się w tej kwestii. 

 

Instrukcje odnośnie wydalenia 

Jeśli Ministerstwo twierdzi, że wydane zostały instrukcje odnośnie Twojego 

wydalenia z Wielkiej Brytanii w przeciągu 14 dni od daty rozprawy, sędzia 

imigracyjny może być zmuszony odmówić Ci zwolnienia za kaucją, a jeśli nawet 
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zostanie Ci ono przyznane, Ministerstwo będzie w stanie zapobiec Twojemu 

zwolnieniu. 

Oto kilka argumentów, których możesz użyć w tej kwestii: 

 Jeśli Ministerstwo argumentuje, że wydane zostały instrukcje odnośnie 
Twojego wydalenia, ale nie została wyznaczona jego data, możesz 
argumentować, że nie ma dowodów, iż Twoje usunięcie nastąpi w przeciągu 
14 dni od daty rozprawy. 

 Jeśli Ministerstwo od dawna próbuje Cię wydalić i nie została wyznaczona 
data Twojego wydalenia, możesz argumentować, że to również wskazuje na 
to, że Twoje wydalenie w przeciągu 14 dni jest mało prawdopodobne. 

 Jeśli Ministerstwo wcześniej twierdziło, że Twoje wydalenie nastąpi w 
przeciągu 14 dni, a to się nie stało, o ile Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
nie przedstawi twardych dowodów na to, że tym razem coś się zmieniło, 
bazując na Twoich wcześniejszych doświadczeniach, prawdopodobne jest, że 
nie zostaniesz wydalony/a. 

 

3. DLACZEGO NIE POPEŁNIĘ DALSZYCH PRZESTĘPSTW 
 

Jeśli popełniłeś/popełniłaś wcześniej przestępstwo, będziesz musiał/a zmierzyć się z 

dodatkowym problemem: Ministerstwo będzie argumentować, że chociaż odbyłeś/aś 

już swoja karę, powinieneś/powinnaś pozostać zatrzymany/a, na wypadek gdybyś 

popełnił/a kolejne przestępstwo. 

Sędziowie często obawiają się zwolnienia osób, które uważają za zagrożenie dla 

społeczności. Jeśli zostałeś/aś wcześniej skazany/a za brutalne przestępstwo lub 

przestępstwo na tle seksualnym, powinieneś/powinnaś przygotować się na trudności 

z przekonaniem sędziego, aby Cię zwolnił. 

Jeśli Ministerstwo będzie argumentować, że powinieneś/powinnaś pozostać 

zatrzymany/a ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że popełnisz kolejne 

przestępstwa, oto kilka argumentów, których możesz spróbować użyć. 

 Wykaż, że odbyłeś/aś już swoja karę i, że nie powinieneś/powinnaś być nadal 
karany/a za to samo przewinienie. 

 Wyjaśnij, dlaczego jest mało prawdopodobne, że popełnisz kolejne 
przestępstwo; Na przykład dlatego, że się zmieniłeś/aś albo Twoja sytuacja 
się zmieniła. 

 Czy otrzymałeś/aś pozytywny raport od kuratora lub innego organu? Jeśli nie, 
czy jesteś w stanie otrzymać rekomendacje od przyjaciół, poprzedniego 
pracodawcy, członków parafii lub nawet pracowników ośrodku zatrzymania? 
Cokolwiek, co może posłużyć za dowód Twojego dobrego zachowania przed 
sądem, może Ci pomóc. 

 Ważne jest, żebyś uznał/a powagę popełnionego przestępstwa. Spróbuj 
przekonać sędziego, że rozumiesz co zrobiłeś/aś, żałujesz swych czynów i 
nie popełnisz kolejnych przestępstw. 

 Możesz powiedzieć, że jesteś skłonny/a dostosować się do wszelkich 
warunków, które są alternatywą dla zatrzymania. Do tego może się zaliczać 
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monitoring elektroniczny, którym objęty jest zazwyczaj każdy komu przyznano 
zwolnienie za kaucją, a kto wcześniej odbył wyrok karny. 

 

WAŻNE: Jeśli uważasz, że jesteś niewinny/a przestępstwa, o które zostałeś/aś 

oskarżony/a i, przez które spędziłeś/aś czas w więzieniu, nie wspominaj o tym 

sędziemu podczas rozprawy o zwolnienie za kaucją. Rozprawa ta nie jest 

odpowiednim miejscem do przedstawiania tych argumentów, a sędzia imigracyjny 

nie będzie mógł odnieść się do/zmienić Twojego wyroku. 

Na następnej stronie znajdziesz pusty szablon, gdzie możesz wpisać swoje powody 

do/uzasadnienie zwolnienia. Możesz z niego skorzystać by przedstawić swoje 

własne powody/uzasadnienie. 
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Jak stworzyć listę powodów do/uzasadnienie zwolnienia za kaucją 

Nazywam się ………………… Nie jestem reprezentowany przez prawnika w sprawie 

zwolnienia za kaucją. W związku z tym sam/a przygotowuję swój wniosek 

korzystając z podręcznika stworzonego przez organizację charytatywną Bail for 

Immigration Detainees (BID). 

Nie zbiegnę dlatego, że 

 

 

 

Moje wydalenie z Wielkiej Brytanii nie nastąpi w najbliższym czasie dlatego, że 

 

 

 

Możesz mieć inne powody, aby chcieć zostać zwolnionym 
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Jeśli popełniłeś/aś przestępstwo i odbyłeś/aś wyrok, dodaj fragment o tym, 

dlaczego ‘Nie popełnię kolejnych przewinień, bo’ 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie zwolnieniem za kaucją 

Na dole sekcji 5 formularza B1 pytany/a jesteś ‘czy zgadzasz się, aby przyszłe 

zarządzanie Twoim zwolnieniem za kaucją zostało przydzielone Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych?’ Jeśli się na to zgodzisz lub jeśli sędzia o tym zadecyduje, oznacza 

to, że jeśli zostaniesz zwolniony/a za kaucją, Ministerstwo będzie odpowiedzialne za 

podejmowanie decyzji związanych z warunkami Twojego zwolnienia. To znaczy, że 

Ministerstwo może narzucić Ci nowe warunki i nie będziesz mógł/mogła odwołać się 

w tej sprawie do Trybunału jeśli nie zgodzisz się z Ministerstwem. 

Prawdopodobne jest, że Ministerstwo przyjmie zupełnie inny pogląd na temat 

warunków jakie mogą być zostać narzucone osobom zwolnionym za kaucją. W tym 

przypadku radzimy, abyś wypełniając wniosek, nie zgodził/a się na przydzielenie 

zarządzania zwolnieniem Ministerstwu. Jako powód możesz wyjaśnić, że: 

“Muszę przyjrzeć się odpowiedzi na mój wniosek o zwolnienie za kaucją 

sporządzonej przez Ministerstwo i warunkom, które mają mi być narzucone zanim 

zgodzę się na przydzielenie zarządzania moim zwolnieniem Ministerstwu”. 

To również oznacza, że po przejrzeniu odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za 

kaucją, musisz się upewnić, że przyjrzałeś/aś się warunkom, które chce Ci narzucić 

Ministerstwo i przedstawiłeś/aś powody, dla których uważasz, że są one zbyt surowe 

lub zbędne. Możesz argumentować, że powinny Ci zostać narzucone jedyne takie 

warunki, jakie są niezbędne do zapewnienia, że nie zbiegniesz/uciekniesz. 

Do innych powodów, dla których możesz nie chcieć, aby zarządzanie Twoim 

zwolnieniem zostało przydzielone Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, można 

zaliczyć: 

1. Jeżeli Ministerstwo poprosiło o warunki zwolnienia surowsze niż te, na które 
zgodził się sędzia imigracyjny. Możesz obawiać się, że Ministerstwo może 
próbować narzucić Ci surowsze warunki w przypadku przydzielenia 
zarządzania Twoim zwolnieniem za kaucją. 

2. Jeżeli Ministerstwo zażąda, aby uniemożliwiono Ci studia po ewentualnym 
zwolnieniu: 
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a. Możesz argumentować, że nie ma to nic wspólnego z upewnieniem się, że 
nie zbiegniesz. 

b. Możesz również stwierdzić, że obawiasz się, że nie jest to dowodem na to, 
że Ministerstwo może narzucić Ci ten lub inny zbędny warunek w 
przypadku przydzielenia zarządzania Twoim zwolnieniem za kaucją. 

c. Jeśli faktycznie studiujesz, możesz argumentować, że jest to dowodem na 
to, że nie zbiegniesz/uciekniesz. 

3. Jeżeli Ministerstwo ponownie Cię zatrzymało po wcześniejszym zwolnieniu za 
kaucją i uważasz, że nie było to konieczne, możesz argumentować, że 
obawiasz się, że zostaniesz ponownie zatrzymany/a przez Ministerstwo w 
podobnych okolicznościach. 

4. Jeśli czekasz na rozstrzygnięcie apelacji w sprawie imigracyjnej, jest to dobry 
powód, aby kwestia odnowienia Twego zwolnienia za kaucją została 
rozważona przez Trybunał podczas rozprawy apelacyjnej oraz, żeby Trybunał 
pozostał odpowiedzialny za zarządzanie Twoim zwolnieniem za kaucją. 

 

Zauważ jednak, że jeśli sędzia imigracyjny przyzna Ci zwolnienie na tych samych 

warunkach jak te, których żądało Ministerstwo w odpowiedzi na wniosek o 

zwolnienie za kaucją, istnieje większe prawdopodobieństwo, że sędzia zadecyduje o 

przekazaniu zarządzania Twoim zwolnieniem Ministerstwu. To dlatego, że sędzia 

może uważać za mało prawdopodobne, aby Ministerstwo próbowało narzucić Ci 

surowsze warunki po Twoim zwolnieniu za kaucją niż te, których żądało na 

rozprawie o zwolnienie. 

Możesz też potwierdzić na rozprawie przed sędzią imigracyjnym, że oczywiście 

dotrzymasz wszystkich warunków, które zostaną Ci narzucone, w przypadku 

zwolnienia za kaucją, niezależnie od tego czy Twoim zwolnieniem zarządzać 

będzie Ministerstwo czy Trybunał. 
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Rozdział 9. Rozprawa o zwolnienie 

Po wysłaniu Twojego wniosku o zwolnienie za kaucją do Trybunału, zostanie 

zorganizowana dla ciebie rozprawa. 

Często zadawana pytania: 

Co się teraz stanie? 

Po kilku dniach otrzymasz zawiadomienie o swojej rozprawie (‘NOTICE OF 

HEARING’). Najczęściej jest ono przefaksowane. 

Skąd dowiem się o dacie rozprawy? 

Trybunał napisze do Ciebie z informacją o dacie rozprawy. Zostanie to zrobione 

przez wysłanie Ci jednostronicowego dokumentu zatytułowanego ‘zawiadomienie o 

rozprawie’. Jeśli nie otrzymasz takiego zawiadomienia, skontaktuj się z sądem 

telefonicznie pod numerem 0300 123 1711, żeby sprawdzić co się stało. 

Na kiedy zostanie ustalona moja rozprawa? 

Zazwyczaj informuje się o tym w przeciągu tygodnia od złożenia wniosku. Czasami, 

w okresie, gdy sądy są szczególnie zajęte, ustalenie daty trwa dłużej (czasami 2 

tygodnie). 

Czy mogę poprosić o konkretną datę rozprawy? 

Tak, ale sąd nie może zagwarantować przydzielenia konkretnego dnia. Poproś o to 

pisemnie załączając prośbę do wniosku B1. 

Co mam zrobić po otrzymaniu daty rozprawy? 

 Poinformuj o dacie rozprawy swoich poręczycieli finansowych (jeśli ich masz), 
żeby mogli pojawić się w sądzie. 
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 Poinformuj o dacie rozprawy osobę, która będzie zapewniać Ci 
zakwaterowanie, żeby się mogła ona pojawić w sądzie. 

 Poinformuj o dacie rozprawy każdego, kto wspiera Twój wniosek, tak aby 
mógł on/ona pojawić się w sądzie. 

 Upewnij się, że tłumacz będzie dostępny (jeśli poprosiłeś o tłumacza we 
wniosku) dzwoniąc do IAC. 

 Zbierz całą dokumentację, którą potrzebujesz na rozprawę. 

 Oto lista dokumentów, których możesz potrzebować w sądzie: 
o Kopia wniosku o zwolnienie za kaucją. 
o Kopia oświadczenia, które przygotowałeś/aś. 
o Odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją. 
o Twoi poręczyciele finansowi muszą przynieść swój oryginalny paszport 

(nie kopię) lub inny dokument tożsamości. 
o Wyciągi bankowe Twoich poręczycieli finansowych z ostatnich trzech 

miesięcy. 
o Potwierdzenie zarobków Twoich poręczycieli finansowych, np. listę 

płac lub listę świadczeń z ostatnich trzech miesięcy. 
o Osoba zapewniająca Ci zakwaterowanie musi przynieść dowód 

własności nieruchomości. Oświadczenie o zabezpieczeniu 
hipotecznym zazwyczaj wystarczy. Jeśli osoba zapewniająca Ci 
zakwaterowanie wynajmuje nieruchomość, przydatny może być list od 
wynajmującego pozwalający Ci na zamieszkanie w danym miejscu 
(przedstawiona może też zostać umowa najmu pozwalająca innym 
osobom na zamieszkanie w danym miejscu). Możesz zamieszkać u 
osoby, która mieszka w zakwaterowaniu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych dla osób ubiegających się o azyl, tylko jeśli ta osoba 
jest członkiem Twojej najbliższej rodziny. 

o Jeśli nie jesteś w stanie wykazać, że osoba zapewniająca Ci 
zakwaterowanie otrzymała zgodę na Twój pobyt, możesz również 
wykazać, że nie ma dowodów na to, że nie może Ci ona zaoferować 
zakwaterowania; lub, że możesz zostać zwolniony/a pod warunkiem, 
że przedstawisz niezbędną dokumentację Trybunałowi lub 
Ministerstwu. 

o Jakakolwiek inna dokumentacja, która może Ci pomóc. Na przykład 
wnioski do Ministerstwa o zwolnienie lub wnioski o przedstawienie Ci 
Twoich miesięcznych raportów (wnioski IS151F), na które nie 
otrzymałeś/aś odpowiedzi; dokumentacja wykazująca, że cierpisz na 
schorzenie; dokumentacja wykazująca, że współpracowałeś/aś w 
procesie wydania dokumentów podróży, które nie zostały Ci jednak 
wydane. 

 

Co stanie się przed moja rozprawą? – Odpowiedź na wniosek o 

zwolnienie za kaucją (Bail Summary) 

 Kiedy składasz wniosek o zwolnienie za kaucja, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych musi odpowiedzieć na Twój wniosek o zwolnienie. Jest to 
dokument, który wyjaśnia, dlaczego Ministerstwo jest przeciwne Twojemu 
zwolnieniu za kaucją. Dokument ten będzie zawierał wszystkie powody, dla 
których uważają oni, że nie powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a. 



Bail for Immigration Detainees: Poradnik Zwolnienia za Kaucją 
 

 Powinieneś/powinnaś otrzymać kopię odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za 
kaucją 24 godziny przez rozprawą lub najpóźniej przed godziną 14.00 w dzień 
poprzedzający datę Twojej rozprawy. 

 

Musisz przeanalizować każdy odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za kaucją i 

zastanowić się jak możesz na niego odpowiedzieć. Zapisz sobie wszystkie kwestie, 

które chcesz poruszyć w sądzie, aby niczego nie zapomnieć. Jeśli jakieś części 

odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za kaucją są błędne, zanotuj je, aby spokojnie 

przedstawić to sędziemu. 

Jeśli otrzymasz odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją dopiero po stawieniu 

się w sądzie, możesz poprosić sędziego o więcej czasu na przygotowanie swojej 

argumentacji przed rozprawą. Uzasadniona jest prośba o dodatkową godzinę lub 

dwie, jeśli otrzymasz odpowiedź na wniosek o zwolnienie za kaucją dopiero w dzień 

rozprawy. 

 

Dzień rozprawy 

 Godzina Twojej rozprawy znajduje się na Twoim zawiadomieniu o rozprawie. 
Jako, że wszystkie rozprawy ustalone są na tę samą godzinę, być może 
będziesz musiał/a na swoją poczekać. Sędzia decyduje o kolejności 
poszczególnych spraw. 

 Większość rozpraw odbywa się teraz przez łącze wideo. Będziesz się 
znajdować w pokoju w centrum wydaleń i zobaczysz salę sadową na ekranie 
telewizyjnym. W niektórych przypadkach możesz zostać 
przetransportowany/a do sądu. 

 

Co wydarzy się podczas rozprawy? 

Każda rozprawa jest inna, ale poniżej przedstawiony jest przebieg typowej rozprawy. 

Pamiętaj, że nie każda rozprawa będzie tak przebiegać. Jeśli Twoja rozprawa 

odbywa się przez łącze wideo, nie stawisz się sam/a w sądzie. Zamiast tego udasz 

się do pokoju w centrum wydaleń i będziesz mówić do sędziego i poręczycieli z 

ekranu i poprzez mikrofon. 

 Zostaniesz zaprowadzony/a do pokoju z ekranem w centrum wydaleń. 

 Sędzia wejdzie do sali rozpraw. Wszyscy wstaną. 

 Sędzia upewni się co do danych takich jak Twoje imię i przedstawi inne osoby 
na sali. 

 Sędzia zapyta reprezentanta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy ma 
on/ona coś do dodania. Zazwyczaj reprezentant nie ma nic do dodania, poza 
tym co znajduje się w odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za kaucją i że 
powinieneś/pozostać zatrzymany/a. 

 Sędzia zapyta, czy masz coś do powiedzenia. Upewnij się czy sędzia miał 
dostęp do Twojego oświadczenia. Wykaż błędy Ministerstwa w odpowiedzi na 
wniosek o zwolnienie za kaucją. 
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 Powinieneś/powinnaś zostać poproszony/a o streszczenie dlaczego 
powinieneś/powinnaś zostać zwolniony/a. Nie powtarzaj wszystkiego ze 
swojego oświadczenia. Powiedz sędziemu o głównych kwestiach działających 
na Twoją korzyść. Odnieś się punkt po punkcie do informacji zawartych w 
odpowiedzi na wniosek o zwolnienie za kaucją. 

 Reprezentant Ministerstwa może zadawać Ci pytania. 

 Sędzia może zadawać Ci pytania odnośnie jakichkolwiek niejasności. 

 Reprezentant Ministerstwa powie, dlaczego powinieneś/powinnaś pozostać 
zatrzymany/a. 

 Jeśli sędzia stwierdzi, że jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką do 
zwolnienia, porozmawia z Twoimi poręczycielami finansowymi i osobą 
oferująca Ci zakwaterowanie. 

 Sędzia poinformuje Cię o swojej decyzji. 

 Jeśli zostaniesz zwolniony/a, przedyskutowane zostaną warunki zwolnienia. 
 

 

 

DIAGRAM OF A TYPICAL COURTROOM 

DIAGRAM PRZEDSTAWIAJACY TYPOWĄ SALĘ SĄDOWĄ 

Judge – sędzia 

Clerk – sekretarz 

Barrister (if you have one) – prawnik (jeśli go masz) 

Members of public – publiczność 

Video link screen (you) – ekran z połączeniem wideo (Ty) 

Interpreter – tłumacz 

HOPO – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

 

Decyzja 

Twoja rozprawa może zakończyć się na 3 sposoby: 

Wynik Co to oznacza Co dalej 

Twój wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie 

Zostaniesz zwolniony/a.  Sędzia wypełni 
formularz i wyjaśni 
Ci warunki 
zwolnienia. 
Zazwyczaj 
oznacza to, że 
będziesz musiał/a 
mieszkać pod 
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podanym adresem 
i raportować się o 
wyznaczonym 
czasie w 
wyznaczone dni w 
biurze 
imigracyjnym. 

 

 Jeśli masz być 
monitorowany/a 
elektronicznie, 
istnieje możliwość, 
że Twoje 
zwolnienie nastąpi 
dopiero po 2 
dniach roboczych. 

Twój wniosek został 
oddalony 

Nie zostaniesz 
zwolniony/a i zostaniesz z 
powrotem zabrany/a do 
centrum wydaleń jeśli 
pojawiłeś/aś się w sądzie 
osobiście, lub 
pozostaniesz tam jeśli 
Twoja rozprawa odbyła 
się przez łącze wideo. 

 Upewnij się, że 
otrzymałeś/aś 
pisemną kopię 
odmowy 
zwolnienia za 
kaucją  w sądzie, 
gdyż to pomoże Ci 
w przygotowaniach 
do złożenia 
kolejnego wniosku. 
 

 Nie poddawaj się! 
Ważne jest, żebyś 
ponownie 
ubiegał/a się o 
zwolnienie za 
kaucją, gdyż wiele 
osób zatrzymanych 
zostaje 
zwolnionych po 
wypełnieniu 4 lub 5 
wniosków. 

 

 Możesz złożyć 
kolejny wniosek za 
28 dni. 

 

 Możesz wcześniej 
ponownie ubiegać 
się o zwolnienie za 
kaucją i nie musisz 
czekać 28 dni, jeśli 
nastąpiła zmiana 
Twojej sytuacji, ale 
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będziesz musiał/a 
udowodnić przed 
sądem jak zmieniła 
się Twoja sytuacja 
zanim rozważony 
zostanie Twój 
wniosek o 
zwolnienie. 

 

Wycofujesz wniosek o 
zwolnienie 

To oznacza, że 
zdecydowałeś/aś się nie 
kontynuować swojej 
sprawy z powodu 
jakiegoś problemu. Na 
przykład, Twój 
poręczyciel finansowy nie 
zjawił się w sądzie na 
czas lub zjawił się bez 
niezbędnych wykazów 
bankowych. 

 Rozwiąż problem, 
który Ci 
przeszkodził i złóż 
kolejny wniosek. 
 

 Jeśli sędzia 
zasugeruje, że 
powinieneś/powinn
aś wycofać 
wniosek, jest mało 
prawdopodobne, 
że zostaniesz 
zwolniony/a za 
kaucją. Lepszym 
pomysłem jest 
wycofanie wniosku 
i ponowne 
ubieganie się o 
zwolnienie. 

 

 Jeśli twoje 
wycofanie wniosku 
spotka się z 
odmową sędziego, 
a następnie Twój 
wniosek zostanie 
oddalony, być 
może będziesz w 
stanie złożyć 
kolejny wniosek 
przed upływem 28 
dni jeśli wykażesz, 
że zmieniła się 
Twoja sytuacja, np. 
Twój poręczyciel 
finansowy może 
stawić się na 
rozprawie, na 
której nie mógł być 
wcześniej. 
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Gdzie znaleźć formularze wniosków 

Gdzie znaleźć formularz wniosku B1 

 

Formularz wniosku B1 dostępny jest w Internecie. Możesz po prostu wpisać wniosek 

B1 o zwolnienie (‘B1 bail application form’) w wyszukiwarkę internetową. 

Wniosek znajdziesz też na stronie internetowej BID (www.biduk.org). 

Poza tym, powinieneś/powinnaś mieć możliwość otrzymania formularza w miejscu 

Twojego zatrzymania. Zapytaj członka personelu, gdzie możesz go znaleźć 

W przypadku jakichkolwiek trudności, skontaktuj się z nami w BID a my wyślemy Ci 

‘pakiet pomocowy’ z niezbędnymi formularzami. 

 

 

 

http://www.biduk.org)/

