


Co zatem musisz zrobić?

Proces ten może się wydawać 
przytłaczający, ale jeśli będziesz 
postępować krok po kroku, to 
dasz radę!  Nawet jeśli kroków jest 
wiele, to każdy z nich jest prosty. 

Jeśli posiadasz paszport biometryczny/dowód 
osobisty obywatela UE, to pierwszym krokiem 
będzie zainstalowanie w telefonie aplikacji EU Exit: 
ID Document Check (aplikacja do potwierdzenia 
dokumentu tożsamości). Aplikacja poprosi Cię o 
Twój numer telefonu i adres e-mail. 

Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego/dowodu osobistego, 
lub jeśli masz problemy z zeskanowaniem go, będziesz musiał 
rozpocząć proces składania wniosku poprzez stronę internetową 
(nie przez aplikację) oraz wysłać swój paszport/dowód osobisty do

Kolejne cztery etapy to: 

1) zeskanuj swój paszport lub dowód osobisty;
2) umieść telefon na paszporcie (aplikacja zeskanuje chip);
3) zeskanuj swoją twarz;
4) zrób zdjęcie swojej twarzy.
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A step-by-step guide to your application:

Jak złożyć wniosek o status 
osiedleńczy (status osoby 
osiedlonej)?



 Home O�ce’u (brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). 
Nie martw się: odeślą Ci go! Aby uniknąć stresu, osobiście udaj się 
do urzędu pocztowego i poproś o potwierdzenie nadania przesyłki. 

Z powodu pandemii koronawirusa proces ten może zająć dłużej niż 
zwykle, jeśli zatem będziesz potrzebować paszportu - na przykład 
planujesz wyjazd na wakacje za miesiąc - złóż wniosek dopiero po 
powrocie z podróży. 

Po wprowadzeniu swoich danych do aplikacji 
zostaniesz przekierowany do strony internetowej, na 
której będziesz kontynuował proces składania wniosku 
. Ten krok może być wykonany na dowolnym 
urządzeniu - komputerze, laptopie, telefonie 
komórkowym lub tablecie. Będziesz musiał się 
zalogować przy użyciu swoich danych osobowych 
oraz numeru telefonu/adresu e-mail, uprzednio 
wprowadzonych do aplikacji. 

Będziesz musiał wypełnić wszystkie części formularza 
(tożsamość, rodzaj wniosku, miejsce zamieszkania w 
Wielkiej Brytanii, wyroki skazujące, cyfrowe zdjęcie). 
Ważnym elementem tej części wniosku jest podanie 
brytyjskiego numeru ubezpieczenia społecznego 
(National Insurance - NI), jeśli go posiadasz, oraz 
wyjawienie wszelkich wyroków skazujących (jeśli 
dotyczy). Jeśli nie posiadasz numeru ubezpieczenia 
społecznego, nie martw się, i tak możesz złożyć 
wniosek.
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Zostaniesz również poproszony o podanie informacji na temat karty 
stałego pobytu lub prawa pobytu na czas nieokreślony. Jeśli ich nie 
posiadasz, będziesz musiał podać swój aktualny adres w Wielkiej 
Brytanii oraz numer NI (jeśli go masz). Informacje te zostaną 
wykorzystane przez Home O�ce do sprawdzenia (poprzez 
przeszukanie rządowych baz danych), czy jesteś mieszkańcem 
Wielkiej Brytanii i czy mieszkasz tu dłużej niż pięć lat.
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Po zakończeniu system wyświetli jeden z trzech komunikatów:

Jeśli chcesz wykazać, że kwalifikujesz się do uzyskania pełnego 
statusu osiedleńczego, będziesz mógł wyświetlić lata, odnośnie 
których brakuje dowodów zamieszkiwania i przesłać te dowody 
online.

Informacja taka pokaże się, jeśli podane przez Ciebie dane - po 
zweryfikowaniu przez Home O�ce - wykażą, że mieszkasz w Wielkiej 
Brytanii krócej niż pięć lat, ale że mieszkałeś tutaj w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy. Będziesz mieć wybór między „zaakceptowaniem” 
tymczasowego statusu osiedleńczego lub przedłożeniem 
dowodów potwierdzających, że kwalifikujesz się do uzyskania 
pełnego statusu osiedleńczego.  

“You’ll be considered for pre-settled status” (Wstępnie 
kwalifikujesz się do uzyskania tymczasowego statusu 
osiedleńczego): 

Informacja taka pokaże się, jeśli automatyczne skanowanie 
rządowych baz danych wykaże, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii 
przez pięć lat z rzędu. Twój wniosek trafi następnie do osoby, która 
podejmie decyzję w sprawie przyznania Ci statusu osiedleńczego. 
Jeśli zgodzisz się z tą wstępną decyzją, kliknij na „Prześlij wniosek” 
(Submit Application), co zakończy proces składania wniosku.

“You’ll be considered for settled status” (Wstępnie kwalifikujesz 
się do uzyskania pełnego statusu osiedleńczego): 

“We need more evidence of your residence” (Potrzebujemy 
więcej dowodów odnośnie Twojego miejsca zamieszkania): 

Jeśli wyświetli Ci się taka wiadomość, możesz wybrać pomiędzy 
przesłaniem dowodów potwierdzających Twój pobyt w Wielkiej 
Brytanii przez pięć lat (aby zakwalifikować się do pełnego statusu 
osiedleńczego) lub przez ostatnie sześć miesięcy (aby 
zakwalifikować się do tymczasowego statusu osiedleńczego). Nie 
martw się, jest wiele sposobów, aby potwierdzić miejsce 
zamieszkania - tu znajdziesz pełną listę.

Jeśli uważasz, że powinieneś uzyskać pełny status osiedleńczy i 
masz na to dowody, to nie akceptuj tymczasowego statusu 
osiedleńczego. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał w przyszłości złożyć 
nowy wniosek o nadanie pełnego statusu osiedleńczego.
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https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


Jakie są ostateczne terminy?

Po przesłaniu wniosku otrzymasz e-mailem poświadczenie 
(Certificate of Application) z Home O�ce’u, w celu potwierdzenia, 
że przesłałeś prawidłowo wypełniony wniosek. Nie potwierdza ono 
jednak, że masz status imigracyjny w Wielkiej Brytanii.

Decyzję odnośnie statusu osiedleńczego również otrzymasz 
e-mailem. Ze względu na pandemię koronawirusa może to 
potrwać dłużej niż zwykle, więc nie denerwuj się, jeśli nie otrzymasz 
decyzji po kilku dniach - czasami trzeba na nią czekać nawet do 
kilku miesięcy. List w formacie PDF wyjaśni, czy otrzymałeś status 
tymczasowy czy pełny, ale nie będzie on dokumentem 
potwierdzającym Twój status. 

Za każdym razem, gdy zmienią się Twoje okoliczności (nowy 
dokument tożsamości, zmiana adresu lub danych osobowych, np. 
nazwiska), Twoim obowiązkiem jest zaktualizowanie danych dot. 
statusu na stronie: 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details

Jeśli w przyszłości będziesz musiał potwierdzić swój status, np. gdy 
będziesz szedł na studia lub będziesz chciał wynająć pokój, 
będziesz musiał wejść na stronę rządową, aby wyświetlić i 
udowodnić swój status:  

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
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Termin odnośnie zamieszkiwania w Wielkiej 
Brytanii: aby móc złożyć wniosek, musiałeś 
mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 
2020 r. 

Termin odnośnie składania wniosków: wnioski 
należy składać do 30 czerwca 2021 r.

Aktualnie Home O�ce rozpatruje wnioski wolniej niż zwykle z powodu pan-
demii koronawirusa. Mimo że ostateczny termin to 30 czerwca 2021 r. zale-
camy, aby składać wnioski wcześniej, celem uniknięcia stresu związanego z 
wolniejszym rozpatrywaniem wniosków. 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status


Jeśli chciałbyś porozmawiać z kimś na temat swojego wniosku, skontaktuj 
się z Centrum ds. Programu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement 
Scheme Resolution Centre): 

Nr telefonu: 0300 123 7379
Nr telefonu dla dzwoniących spoza Wielkiej Brytanii: +44 203 080 0100
Poniedziałek - piątek, 8am to 8pm
Soboty i niedziele, 9.30am to 4.30pm

Możesz również zadawać pytania na rządowej stronie internetowej. 
Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu pięciu dni roboczych. 

Możesz przeczytać wytyczne rządowe tutaj, a także ich tłumaczenia na 
różne języki. 

https://www.gov.uk/eusettledstatus
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations

