


Wraz z nastaniem 2021 r. dla wielu Eu-
ropejczyków zmieniły się zasady od-
nośnie życia w Wielkiej Brytanii, gdyż 
dobiegł końca okres przejściowy i 
Wielka Brytania ostatecznie opuściła 
Unię Europejską.  

Jeśli więc mieszkasz w Wielkiej Brytanii musisz złożyć wniosek o status osi-
edleńczy dla obywatela UE. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 
2021 r. Jeśli posiadasz już prawo pobytu na czas nieokreślony w Wielkiej Bry-
tanii, to nie musisz składać wniosku. 

W tym celu rząd Wielkiej Brytanii 
wprowadził Program osiedleńczy dla 
obywateli UE (EU Settlement Scheme - 
EUSS). Umożliwia on obywatelom UE i 
członkom ich rodzin ubieganie się o 
status osiedleńczy (prawo pobytu na 
czas nieokreślony) lub tymczasowy 
status osiedleńczy (prawo pobytu na 
czas ograniczony), na podstawie 
którego będą mogli mieszkać w Wielkiej 
Brytanii po Brexicie.

W ramach negocjacji dotyczących 
wystąpienia z UE rząd Wielkiej Brytanii 
zgodził się chronić prawa obywateli 
europejskich i członków ich rodzin 
mieszkających w Wielkiej Brytanii. 

Podstawowe informacje na temat składania 
wniosków

Wszystko, co musisz wiedzieć na 
temat Programu osiedleńczego dla 
obywateli UE (EU Settlement Scheme)



Jeśli nie posiadasz prawa pobytu na czas nieokreślony, 
to musisz złożyć wniosek jeśli:

Istnieją trzy różne terminy stosowane dla osób 
mieszkających w Wielkiej Brytanii i mają one bardzo 
podobne znaczenie:

Prawo pobytu na czas nieokreślony 
(Indefinite Leave to Remain) jest 
brytyjskim zwrotem prawniczym 
znanym również pod nazwą statusu 
osiedleńczego (settled status). 

Być może otrzymałeś prawo pobytu 
na czas nieokreślony na podstawie 
starego systemu imigracyjnego 
(zwykle w paszporcie znajduje się 
wtedy pieczęć stwierdzająca, że masz 
prawo pobytu na czas nieokreślony w 
Wielkiej Brytanii - Indefinite Leave to 
Remain) lub możesz mieć niebieską 
kartę stałego pobytu. Ale nawet jeśli 
posiadasz jedną z tych dwóch rzeczy, 
to i tak będziesz musiał ubiegać się o 
status osiedleńczy. 

Pobyt stały (Permanent Residence) to 
zwrot prawniczy stosowany w UE. Oba 
prawa pobytu oznaczają, że dana 
osoba nie ma ograniczeń co do 
swojego pobytu w Wielkiej Brytanii.  
Może ona tu mieszkać, pracować i 
uczyć się. 



Mieszkam w jednym z tych krajów. Co jeszcze muszę 
wiedzieć?

Najłatwiej jest złożyć wniosek poprzez aplikację EU Exit: ID Document Check 
(aplikacja do potwierdzenia dokumentu tożsamości). Aby zainstalować tę 
aplikację, będziesz potrzebować smartfona; Android w wersji 6.0 lub 
nowszej lub iPhone 7 albo nowszy model iPhone'a. Więcej na temat 
specyfikacji i ustawień telefonu znajdziesz tutaj. 

Będziesz musiał przedstawić dowód tożsamości. Może to być ważny 
paszport lub dowód osobisty.

Nie musisz posiadać numeru ubezpieczenia społecznego (National 
Insurance - NI), aby ubiegać się o status osiedleńczy, ale możesz 
potrzebować innych dokumentów, aby wykazać, jak długo mieszkasz w 
Wielkiej Brytanii. Tutaj znajdziesz listę dokumentów, które mogą służyć 
jako dowód. 

Co będę potrzebować, aby złożyć wniosek? 

Jeśli masz 21 lat lub mniej, Twój 
rodzic może połączyć Twój wniosek 
ze swoim, oraz z wnioskami Twojego 

rodzeństwa w wieku 21 lat lub 
mniej. Osoby, które złożą 

połączone wnioski, otrzymają ten 
sam status. 

Jeśli masz powyżej 16 lat, 
możesz złożyć wniosek 

indywidualnie bez łączenia 
swojego wniosku ze swoją 

rodziną.  

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://hereforgoodguide.com/2018/05/09/q18-what-other-useful-information-is-out-there/

