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Prawo Imigracyjne w UK jest trudnym
i skomplikowanym obszarem prawa.

Niezależnie od tego, czy Chcesz przenieść się do UK w celu
pracy, studiów, życia lub masz własną firmę i chesz pomóc
swoim pracownikom z wnioskami o pracę za granicą, nasz
doświadczony specjalista ds. imigracji może doradzić Tobie w
sprawach osobistych lub biznesowych.

W czym możemy Ci pomóc?

Nasze koszta

Rozumiemy, że Prawo Imigracyjne
może mieć znaczący wpływ na Ciebie,
Twoją rodzinę lub Twój biznes. W
Wilkin Chapman, naszym celem jest
zapewnienie szybkiej i skutecznej
porady oraz umożliwić pełne
zrozumienie całego procesu.

Od samego początku wyjaśnimy
dostępne opcje związane z
finansowaniem Twojej sprawy i
pomożemy wybrać Ci najlepszą opcję.
Opłaty można uzgodnić w zależności od
okoliczności twojego wniosku.

Utrzymujemy wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
aby zapewnić Tobie doskonałą obsługę. Z naszym wsparciem nie musisz martwić
się o skomplikowany proces Prawa Imigracyjnego.

Sprawy Osobiste
Wilkin Chapman udziela porad imigracyjnych, finansowanych ze środków prywatnych i
zapewnia pomoc w początkowej podróży do Wielkiej Brytanii oraz dalszych kroków po
przyjeździe do kraju. Doradzimy Ci jak złożyć poprawny wniosek o wizę w zależności
od twoich okoliczności.

Zapewniamy pomoc w następujących sprawach:

System punktowy
Rozwój Biznesowy & Talent

Wykwalifikowany Pracownik

Inwestor
Czy chcesz zainwestować ponad 2 miliony
funtów w brytyjskie obligacje rządowye,
kapitał zakładowy lub użyczyć kapitału
pożyczkowego dla aktywnej firmy
zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii?

Przeniesienie za granicę wewnątrz firmy
Czy twój pracodawca za granicą
zaproponował Tobie rolę w brytyjskim
oddziale organizacji jako stażysta, absolwent
lub dostałeś propozycję długoterminowego
transferu?

Globalny talent
Czy zostałeś uznany lub wyróżniony w Twojej
dziedzinie nauki, nauk humanistycznych,
inżynierii, medycynie, technologii cyfrowej lub
w środowisku akademickim lub naukowym, w
sztuce lub kulturze?

Duchowny
Czy zaproponowano Ci pracę w ramach
wspólnoty duchownej zatwierdzoną przez
licencjonowanego sponsora z Home Office
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)?

Innowator
Czy posiadasz biznes lub masz pomysł
na biznes, który został poparty przez
zatwierdzony organ w Wielkiej Brytanii?
Start-Up
Czy posiadasz innowacyjny pomysł na biznes,
który różni się od wszystkiego innego na rynku
w Wielkiej Brytanii?
Przedłużenie dla przedsiębiorcy
Czy chcesz przedłużyć swoją obecną wizę
przedsiębiorcy?
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Sportowiec
Czy jesteś rozpoznawany przez twój organ
zarządzający jako elitarny sportowiec lub
wykwalifikowany trener z najwyższym
szczeblem Twojego zawodu na arenie
międzynarodowej, z ofertą zatrudnienia w
Wielkiej Brytanii?
Wykwalifikowany pracownik
Czy masz ofertę pracy zatwierdzoną przez
licencjonowanego sponsora z Home Office
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)?
Pracownik służby zdrowia i opieki
Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia
z ofertą pracy od NHS, kontrahentem dla
NHS lub pracujesz w opiece społecznej dla
dorosłych?
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Edukacja
Student
Czy masz co najmniej 16 lat i chcesz studiować
w Wielkiej Brytanii oraz zaproponowano Ci
miejsce na kursie z zatwierdzonym sponsorem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych?
Nauka dla dzieci
Czy Twoje dziecko ma od 4 do 17 lat i chce
uczyć się w niezależnej szkole w Wielkiej
Brytanii?
Rodzic dziecka ucznia
Czy Twoje dziecko złożyło wniosek o wizę
studencką i czy chciałbyś towarzyszyć mu w
Wielkiej Brytanii?

Pracownicy tymczasowi
Tymczasowy Pracownik
Czy otrzymałeś ofertę pracy tymczasowej
w Wielkiej Brytanii od licencjonowanego
sponsora zatwierdzonego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych w dziedzinie pracy
charytatywnej, sektora kreatywnego i
sportowego, wymiany autoryzowanej przez
rząd, umów międzynarodowych, pracy
sezonowej lub jako pracownik religijny?
Program Mobilności Młodzieży
Czy masz od 18-stu do 30-stu lat i jesteś
podekscytowany możliwością życia i pracy w
Wielkiej Brytanii przez okres do 2 lat? Jeśli jesteś
obywatelem Australii, Kanady, Japonii, Monako,
Nowej Zelandii, Hongkongu, Korei Południowej
lub Tajwanu to może Ci przysługiwać możliwość
życia w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy również porady
w następujących sprawach:
 nioski o wizę dla małżonka/małżonki
W
lub partnera/partnerki
 nioski o wizę dla narzeczonego/
W
narzeczonej

 nioski o wizę związane z pochodzeniem
W
brytyjskim
	
Wnioski o wizę turystyczną i
krótkoterminową (do 6-ciu miesięcy)
Wnioski o wizę dla dzieci na utrzymaniu

	
Wnioski o przedłużenie wizy
	
Wnioski o zastąpienie zgubionych lub
skradzionych zezwoleń biometrycznych
na pobyt
	
Wnioski o wizę na czas nieokreślony
Aplikacje o obywatelstwo brytyjskie
 nioski w ramach systemu osiedleńczego
W
dla obywateli UE

	
Pytania związane z
obywatelstwem brytyjskim
	
Wnioski oraz apelacje związane z Prawami
Człowieka
	
Apelacje i reprezentacja w sprawach
związanych z deportacją

Jeśli Twoja wiza została odrzucona, możemy pomóc w odwołaniu się do Trybunału Imigracyjnego.
Jeśli jesteś już w Wielkiej Brytanii, ale masz problemy z wizą lub deportacją, to możemy zapewnić Ci
wsparcie oraz poradę, aby poprowadzić Cię przez tą stresującą sytuację.
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Sprawy Biznesowe
Ludzie są podstawą każdego udanego
biznesu. Niezależnie od tego, czy
poszukujesz wykwalifikowanych
pracowników lub starasz się o
zabezpieczenie ich obecnej pozycji, musisz
mieć pewność, że chronisz swoje aktywa
biznesowe oraz swoich pracowników.

Zgodność z przepisami imigracyjnymi może być żmudna,
a zatrudnianie zagranicznych pracowników staje się
obszarem ryzyka dla przedsiębiorstw.
Niezależnie od tego, czy zamierzasz zapewnić stabilność
obecnej siły roboczej lub szukasz tymczasowych lub
stałych wiz dla wykwalifikowanych pracowników, nasz
specjalista ds. Imigracji doradzi Ci, który wniosek o wizę
jest odpowiedni do twoich potrzeb biznesowych.

Zapewniamy pomoc w następujących sprawach:
W
 ymagania, które należy spełnić
przed zaoferowaniem zatrudnienia
wykwalifikowanemu pracownikowi za
granicą.
P rzygotowanie i składanie wszystkich
wniosków wizowych opartych na Systemie
Punktowym.
P orady dotyczące rekrutacji pracowników z
zagranicy.
 apobieganie nielegalnej pracy – Zatrudniając
Z
nielegalnych pracowników możesz narazić się
na konsekwencje karne i cywilne. Poprowadzimy
Cię przez wymaganą dokumentację, którą
należy uzyskać od wszystkich pracowników, aby
upewnić się, że zatrudniasz ich legalnie.
 nioski o licencję brytyjskiego sponsora W
Zapewnimy, że wniosek o licencję sponsora w
Wielkiej Brytanii spełnia kryteria Home Office
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), aby
umożliwić zatrudnienie wykwalifikowanych
pracowników migrujących.

	
Porady związane z zachowaniem licencji
brytyjskiego sponsora - Zapewnimy, że
utrzymasz swoją licencję brytyjskiego
sponsora z oceną A i będziesz przestrzegał
wszystkich swoich obowiązków wobec Home
Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).
P omoc w zarządzaniu licencją sponsora
- Zapewnimy, że utrzymasz swoją
dokumentację na wysokim standardzie
wymaganym przez Home Office
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).
P rzygotowanie i wskazówki związane
z wizytami kontrolnymi z Home Office
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).

Dzięki naszym specjalistom ds. HR
(Zasobów Ludzkich) możemy również
współpracować z Tobą, aby zapewnić
zgodność systemów HR z potrzebami
wielonarodowej siły roboczej.

Wilkin Chapman LLP is a limited liability partnership registered in
England and Wales, registered number 0C343261. A list of names
of members of the LLP is open to inspection at the registered office:
Cartergate House, 26 Chantry Lane, Grimsby, DN31 2LJ. Authorised
and regulated by the Solicitors Regulation Authority No 509655.

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z:

wilkinchapman.co.uk

Calum Hanrahan
Telefon: 01522 515954 lub email:
calum.hanrahan@wilkinchapman.co.uk
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