


Po tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię 
Europejską, wiele osób będzie musiało złożyć 
wniosek do rządu brytyjskiego, aby móc dalej 
mieszkać w tym kraju.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził program o 
nazwie EU Settlement Scheme (Program 
osiedleńczy dla obywateli UE), gdyż obywatele UE 
mieszkający w Wielkiej Brytanii nie są już objęci 
przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi swobody 
przemieszczania się.

Musisz ubiegać się o status osiedleńczy, jeśli: 

Pochodzisz z kraju należącego do Unii Europejskiej

Nie jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, ale mieszkasz w tym kraju, gdyż 
któryś z członków Twojej rodziny pochodzi z UE lub EOG

Pochodzisz z innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG): Islandii, Liechteinsteinu lub Norwegii

Pochodzisz ze Szwajcarii

Kto powinien starać się o status osiedleńczy?

Jestem młodą osobą z Unii Europejskiej. Co 
muszę wiedzieć na temat moich praw w 
Wielkiej Brytanii? 

Twoje prawa imigracyjne



Jeśli masz obywatelstwo irlandzkie, nie musisz ubiegać się o status 
osiedleńczy. Od 1923 r. istnieje porozumienie między rządami Wielkiej Brytanii 
i Irlandii stwierdzające, że ich obywatele mogą mieszkać w którymkolwiek z 
tych krajów. 

Pochodzę z Irlandii, co mam zrobić? 

Jeśli nie jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii i nie masz własnego statusu imi-
gracyjnego (np. wizy pracowniczej), to istnieje możliwość, abyś ubiegał się 
o status osiedleńczy za pośrednictwem swojego partnera lub rodziny. 

Nawet jeśli nie jesteś obywatelem UE, ale masz status imigracyjny, to i tak 
warto, abyś złożył wniosek o status osiedleńczy, gdyż zapewni Ci on lepszą 
ochronę.

Możesz złożyć wniosek, jeśli: 

Twój partner lub członek rodziny również będzie musiał złożyć wniosek o 
status osiedleńczy, chyba że pochodzi z Irlandii. Jeśli pochodzi z Irlandii, to 
Ty będziesz musiał złożyć wniosek, ale on nie.

Nie pochodzę z UE, ale mój partner lub członek mojej 
rodziny pochodzi. Czy mogę złożyć wniosek? 

Jesteś w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (formalnym lub 
nie) z obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii. Jeśli nie jesteś w związku 
małżeńskim lub w formalnym związku partnerskim, to będziesz musiał 
udowodnić, że oboje macie co najmniej 18 lat, że jesteście razem od 
co najmniej dwóch lat, oraz że mieszkacie razem albo planujecie razem 
zamieszkać.

Jeśli jesteś dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem obywatela UE, EOG lub 
Szwajcarii i masz poniżej 21 lat. Jeśli masz powyżej 21 lat, ale wciąż jesteś 
finansowo zależny od swojej rodziny, to również możesz mieć prawo do 
złożenia wniosku.

Jesteś głównym opiekunem obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. Na 
przykład, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale urodziłeś się w Maroku, a 
Twoje dziecko urodziło się we Francji, będziesz mógł złożyć wniosek jako 
rodzic swojego dziecka (jeśli mieszka z Tobą i opiekujesz się nim przez 
większość czasu).



Mieszkańcy Irlandii Północnej mogą mieć obywatelstwo brytyjskie, 
irlandzkie lub jedno i drugie. Jeśli masz partnera lub członka rodziny, który 
urodził się w Irlandii Północnej, posiada obywatelstwo brytyjskie lub 
irlandzkie i przynajmniej jeden jego rodzic jest Brytyjczykiem lub 
Irlandczykiem, to możesz ubiegać się o status osiedleńczy, jeśli mieszkałeś w 
Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. 

Członek mojej rodziny lub partner pochodzi z Irlandii 
Północnej. Czy mogę złożyć wniosek?

Tak, wszystkie dzieci w rodzinie muszą ubiegać się o status osiedleńczy. Nie 
otrzymasz go automatycznie, tylko dlatego że rodzice złożyli wniosek. 

Jeśli masz 21 lat lub mniej, Twój rodzic może połączyć Twój wniosek ze 
swoim. Jeśli masz powyżej 16 lat, to sam możesz złożyć wniosek. 

Moi rodzice mają status osiedleńczy. Czy ja również go 
potrzebuję? 

Jeśli urodziłeś się w Wielkiej Brytanii po 1981 r. i Twoi rodzice byli wtedy 
osiedleni w Wielkiej Brytanii, to automatycznie jesteś obywatelem brytyjskim. 
W tym przypadku słowo „osiedleni” nie oznacza jedynie, że tutaj mieszkali, 
ale że mieli status osiedleńczy, prawo pobytu na czas nieokreślony lub 
prawo stałego pobytu. Jeśli nie masz pewności, czy dotyczy to Ciebie - 
gdyż prawo imigracyjne jest dość skomplikowane - to zasięgnij porady 
prawnej. 

Co jeśli ja się urodziłem tutaj, ale moi rodzice nie mieli 
wtedy obywatelstwa brytyjskiego?

Jeśli nie mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 r., to nie będziesz 
mieć możliwości ubiegania się o status osiedleńczy. Będziesz musiał złożyć 
wniosek w ramach nowego procesu imigracyjnego. Więcej informacji na 
temat tego nowego procesu znajdziesz tutaj: 
 
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Przyjechałem do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. 
Co powinienem zrobić? 

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know


Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii i przebywałeś w Wielkiej 
Brytanii choćby przez jeden dzień w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2020 r., 
to możesz złożyć wniosek o status osiedleńczy przed 30 czerwca 2021 r., ale 
będziesz musiał udowodnić, że byłeś wtedy w kraju. 

Mieszkałem w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 
r., ale jeszcze nie złożyłem wniosku. Czy dalej mogę to 
zrobić? 

Organizacja The Aire Centre udzieli Ci porady odnośnie Twoich praw: 

https://www.settlementguide.co.uk

Organizacja Here for Good udziela bezpłatnych porad prawnych: 

https://www.hereforgoodlaw.org/advisory

Settled are an organisation dedicated to helping people apply for settled 
status:

http://settled.org.uk/contact

Potrzebujesz więcej informacji? 

https://www.settlementguide.co.uk/
https://www.hereforgoodlaw.org/advisory
https://settled.org.uk/en/contact-us/

