


Pandemia koronawirusa i inne 
kwestie polityczne, takie jak wybory 
w Stanach Zjednoczonych, 
spowodowały, że Brexit zniknął z 
czołówek wiadomości, przez co 
mniej się o tym mówiło i myślało. 

Ale przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską są nadal bardzo ważne, 
zwłaszcza jeśli pochodzisz z kraju UE (z wyjątkiem Irlandii) a mieszkasz w Wielkiej 
Brytanii. Kwestie te są również istotne dla osób pochodzących z Islandii, 
Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii; są to kraje europejskie, które nie 
należą do UE, ale częściowo przestrzegają jej zasad. 

Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. Kolejny 
rok był tzw. rokiem przejściowym. Przepisy i umowy handlowe pozostały bez 
zmian, a przywódcy po obu stronach mogli wykorzystać pozostałe 11 
miesięcy 2020 r. na ustalenie kwestii dotyczących przyszłości. 

Rozmowy wciąż trwają i skupiają się głównie na sprawach związanych z 
handlem oraz granicą między Irlandią Północną, będącą częścią 
Zjednoczonego Królestwa, a Republiką Irlandii, będącą częścią Unii 
Europejskiej.

Na jakim etapie są rozmowy między Wielką Bry-
tanią a UE? 

Najważniejsze informacje

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu? 



Jeśli pochodzisz z kraju UE lub Islandii, 
Norwegii, Liechtensteinu (krajów 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego)lub Szwajcarii, musisz 
uzyskać status imigracyjny od rządu 
brytyjskiego poprzez złożenie wniosku o 
status osoby osiedlonej (status 
osiedleńczy) 

Do tej pory osoby pochodzące z tych 
krajów nie potrzebowały zbyt wielu 
oficjalnych dokumentów, aby mieszkać, 
pracować lub studiować w Wielkiej 
Brytanii, ponieważ ich prawa były objęte 
prawem UE. 

Osoby z innych miejsc na świecie zawsze musiały przechodzić przez złożony 
proces, aby otrzymać zezwolenie na zamieszkanie w Wielkiej Brytanii. 
Obecnie obywatele UE również muszą ubiegać się o zamieszkanie w 
Wielkiej Brytanii. 

Jedynym wyjątkiem są obywatele Irlandii. Wspólna strefa podróżowania 
(Common Travel Area) została uzgodniona w 1923 r. i oznacza, że 
Irlandczycy mają takie same prawa w Wielkiej Brytanii, jak obywatele 
Wielkiej Brytanii (działa to również w drugą stronę, co oznacza, że 
Brytyjczycy również mogą bez trudu przeprowadzić się do Irlandii).  

Czy mogę pozostać w Wielkiej Brytanii? 



Członkowie rodziny spoza EOG 
również muszą złożyć wniosek, 

jeśli nie są obywatelami Wielkiej 
Brytanii. Na przykład, jeśli 21-let-

nia obywatelka Rumunii jest żoną  
22-letniego obywatela Indii, to

obywatel Indii musi złożyć
wniosek o status osiedleńczy, 

jako członek rodziny spoza EOG. 

Ponadto musisz złożyć wniosek, 
jeśli pochodzisz z kraju UE, EOG 

lub Szwajcarii i studiujesz w 
Wielkiej Brytanii.

Strona internetowa The Mix 
zawiera szczegółowe informacje 
o tym, jak sprawdzić swój status
imigracyjny oraz jak ubiegać się

o status osiedleńczy.

Co powinienem zrobić?

Co jeszcze się zmieni?

Dostęp do brytyjskiej służby zdrowia (NHS): Jeśli otrzymasz, lub już 
posiadasz, pełny lub tymczasowy status osiedleńczy albo prawo stałego 
pobytu, to w dalszym ciągu będziesz mógł korzystać z usług NHS. 

Zasiłki: Jeśli pobierasz zasiłki, to najprawdopodobniej będziesz musiał złożyć 
wniosek o status osiedleńczy, aby nadal je otrzymywać po 30 czerwca 2021 r. 
Osoby z tymczasowym statusem osiedleńczym powinny również mieć dalsze 
prawo do zasiłków, ale być może będą musiały przedstawić dodatkowe 
dokumenty, aby wykazać, jak długo mieszkają w Wielkiej Brytanii. 

Opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych: jeśli często dzwonisz do 
osób spoza Wielkiej Brytanii lub korzystasz z numeru brytyjskiego podczas 
podróży do innego kraju, powinieneś sprawdzić, ile wynoszą opłaty za 
roaming u Twojego operatora, gdyż Twój abonament może ulec zmianie. 

Nawet jeśli posiadasz inne dokumenty, 
takie jak niebieska karta stałego pobytu, 

będziesz musiał ubiegać się o 
tymczasowy lub pełny status osiedleńczy 

za pośrednictwem Programu 
osiedleńczego dla obywateli UE (EU 
Settlement Scheme) do 30 czerwca 

2020 r. 

Blue Card

Jeśli Twoja rodzina lub partner również 
pochodzą z kraju UE, EOG lub Szwajcarii, 
to również będą musieli złożyć wniosek, 

nawet jeśli mieszkacie razem.



Wspólna strefa podróżowania (Common Travel Area): 
Dotyczy to Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obywatele tych krajów 
mogą mieszkać, pracować, uczyć się, głosować i ubiegać 
się o zasiłki w obu tych krajach. 

Jest to termin używany w odniesieniu do obywateli innych krajów, którzy mają prawo do 
życia w Wielkiej Brytanii. Osoby z pełnym i tymczasowym statusem osiedleńczym mają 
prawo pracować, uczyć się, korzystać z usług służby zdrowia (NHS) oraz pobierać zasiłki. 

Pełny status osiedleńczy (settled status): 

Tymczasowy status osiedleńczy (pre-settled status): 
Jeśli osoba ubiegająca się o status osiedleńczy mieszka w Wielkiej Brytanii krócej niż pięć 
lat, to zwykle otrzymuje tymczasowy status osiedleńczy.

Prawo pobytu (leave to remain): 
Jest to termin używany przez rząd Wielkiej Brytanii do opisania statusu imigracyjnego 
osób z innych krajów, które mają pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii przez tak długi 
okres, jaki chcą. 

Unia Europejska (UE): 
Do Unii Europejskiej należy 27 państw członkowskich. Mają one wspólne cele i przepisy 
polityczne i gospodarcze. 

Odnosi się to do wszystkich krajów UE oraz Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii. Porozumienie EOG umożliwia 
tym trzem ostatnim krajom łatwy handel z resztą UE. 
Szwajcaria nie należy do EOG. 

Europejski Obszar Gospodarczy (European 
Economic Area): 

Słowniczek: Co oznaczają te terminy?


