
Postaniowianie sądu w sprawie deportacji osób 

bezdomnych: najważniesjze fakty 

W dniu 14 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy orzekł, żę paraktyka Home Office polegającą na 

zatrzymaniu i administracyjnym usuwaniu (deportacji)  osób z Unii Europejskiej śpiących 

na ulicy jest niezgodna z prawem.

Co oznacza orzeczenie Sądu Najwyższego? 

Home Office nie może deportować osób z Unii Europejskiej tylko 
dlatego, że są bezdomne. Organizacje charytatywne nie mogą 
pomagać Home Office w identyfikcaji osób bezdomnych do deportacji. 

Jeśli zostałem zatrzymana/ny za spanie na ulicy, czy zostanę 
zwolniona/ny automatycznie? 

Powinnaś/nieneś być natychmiast zwolniona/ny. Jeśli nie zostałaś/łeś 
wypuszczona/ny, skontaktuj się z NELMA (e-mail: 
nelondonmigrantaction@gmail.com, telefon: 07459 642 152) lub Bail 
for Immigration Detainees (e-mail: enquiries@biduk.org, telefon: 
020 7456 9750 - od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 12:00). 

Jeśli otrzymałem decyzję o usunięciu (bilet), czy zostanie ono 
anulowane? 
  
Decyzje o usunięciu powinny zostać automatycznie anulowane. 
Skontaktuj się z Home Office aby upewnić się, że Twoja decyzja 
została anulowana. Poproś o potwierdzenie na piśmie. Możesz 
wysłać maila na adres complaints@homeoffice.gsi.gov.uk lub na 
piśmie na adres podany na początku Twojej decyzji.

Czy nadal muszę zgłaszać się do Home Office? 
  
Home Office powinno anulować wszystkie zgłoszenia do dozoru. Jeśli 
nie anulują Twojego dozoru skontaktuj się z działem skarg Home 
Office pod adresem complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



Odwołuję sie do sądu przeciwko decyzji o usunięciu z powodu 
spania na ulicy. Czy moja rozprawa apelacyjna będzie 
kontynuowana? 

Twoja rozprawa dalej się odbędzie. Powinnaś/nieneś powołać się na 
decyzję w sprawie R (on the application of Gureckis, Cielecki, and 
Perlinski) v Secretary of State for the Home Department. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skonfiskowało mój paszport. 
Co mam zrobić?   

Skontaktuj się z Home Office i poproś o zwrot paszportu.Wyślij email z 
prośbą o zwrot dokumentów na adres 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Czy mogę dostać odszkodowanie? 
  
Jeśli zostałaś/eś zatrzymany lub Home Office skonfiskowało Twój 
paszport, możesz uzyskać odszkodowanie. Porozmawiaj z 
prawnikiem.  Możesz skontaktować się z: 

• Public Interest Law Unit w Lambeth Law Centre (0207 840 2000) 
• Lupins (020 3503 0880) 
• Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007) 
• Wilsons (020 8808 7535) 
• Bindmans LLP (020 7833 4433) 

Jestem obywatelką/em Uni Europejskiej i śpię na ulicy. Czy nadal 
muszę się obawiać slużb imigracyjnych? 

Nie musisz współpracować z urzędnikami imigracyjnymi (Immigration 
Enforcement). Jeśli zostaniesz zatrzymana/ny grzecznie odmawiaj 
odpowiedzi na pytania i odejdź. Nie musisz pokazywać żadnych 
dokumnentów ani odpowiadać na żadne pytania. 
Nie możesz zostać aresztowany tylko dlatego, że nie odpowiadałaś/łeś 
na pytania lub nie pokazałaś/łeś dokumentów. 
Jeśli zostaniesz zatrzymana/ny poinformuj Anti-Raids Network: 
email: antiraids@riseup.net, twitter: @antiraids 


