


Być może słyszałeś jakieś niepokojące plotki na 
temat ubiegania się o status osiedleńczy, 
dlatego też postanowiliśmy wyjaśnić 
najczęstsze nieporozumienia. 

Muszę zapłacić za złożenie wniosku. 

Teraz, gdy Wielka Brytania opuściła UE, krąży 
wiele mitów na temat nowych przepisów 
imigracyjnych. Oddzielamy prawdę od faktów 

Obalanie mitów: prawda na temat 
Programu osiedleńczego dla 
obywateli UE (EU Settlement Scheme)

Mit:

Nie musisz płacić. Ubieganie się o status osiedleńczy jest bezpłatne. 
Wniosek musisz wypełnić samodzielnie - nie powinieneś płacić innej osobie, 
aby zrobiła to za Ciebie. 

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy potrzebowałbyś porady prawnej, bo 
masz np. wyrok skazujący. Bezpłatnej porady prawnej udzielają 
organizacje, takie jak Here For Good lub Settled, ale za konsultacje z 
prawnikiem być może będziesz musiał zapłacić.

Fakt:

Nie mogę złożyć wniosku, bo nie mam telefonu z Androidem. 

Mit:

Prawdopodobnie będziesz musiał użyć smartfona do pierwszej części

Fakt:



Jeśli wyślę moje dokumenty, to już ich nie odzyskam.

Mit:

Wysyłanie paszportu lub dowodu osobistego może wydawać się dziwne, 
ale Home O�ce odeśle Ci je z powrotem. Podczas wypełniania wniosku 
online dowiesz się, na jaki adres wysłać dokumenty. Z powodu pandemii 
koronawirusa rozpatrywanie wniosków może potrwać dłużej niż zwykle. Jeśli 
wiesz, że będziesz potrzebować paszportu w niedługim czasie, bo planujesz 
podróż, to lepiej, abyś wysłał swoje dokumenty po powrocie. 

Fakt:

Nie mogę złożyć wniosku, bo nie mam numeru ubezpieczenia społecznego 
(National Insurance - NI).

Mit:

Możesz złożyć wniosek, nawet jeśli nie masz numeru NI. Zostaniesz o niego 
poproszony podczas wypełniania wniosku online, ale nie przejmuj się.

Fakt:

wniosku, aby zeskanować dokumenty i zrobić sobie zdjęcie cyfrowe za 
pomocą aplikacji EU Exit: ID Document Check (aplikacja do potwierdzenia 
dokumentu tożsamości). Nie potrzebujesz jednak telefonu z Androidem, 
aplikacja będzie również działać na telefonach iPhone (iPhone7 oraz 
nowsze). Listę szczegółów odnośnie tego, co powinien posiadać telefon 
znajdziesz tutaj. 

Możesz również skorzystać z telefonu innej osoby: aplikacja nie zapisuje 
zeskanowanych dokumentów w urządzeniu. 

Jeśli nie uda Ci się znaleźć odpowiedniego telefonu lub jeśli masz problem z 
zeskanowaniem dokumentów, możesz wysłać dokumenty do Home 
O�ce’u (brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) lub zeskanować je 
w punkcie, który prowadzi takie usługi.  Tutaj znajdziesz szczegółową listę 
miejsc, w których można zeskanować dokumenty. Pamiętaj jednak, że 
niektóre z nich mogą być zamknięte z powodu pandemii koronawirusa i 
być może będziesz musiał zarezerwować wizytę, a także zapłacić niewielką 
kwotę za usługę. 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone


Numer NI ułatwia weryfikację faktu, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale 
możesz przesłać inne dokumenty, aby to wykazać. Tu znajdziesz listę 
odpowiednich dokumentów. 

Moje mandaty za parkowanie mogą negatywnie wpłynąć na mój wniosek.

Mit:

Zostaniesz poproszony o podanie wszelkich wyroków skazujących, które są 
„niezatarte”. Ale mandaty za parkowanie oraz za przekroczenie prędkości 
nie zaliczają się do wyroków skazujących. 

Nie będziesz musiał również deklarować żadnych wyroków „zatartych”. Tu 
przeczytasz o tym, co policja mówi na temat wyroków „zatartych” i 
„niezatartych”.

Oto seria filmów przygotowanych przez organizację New Europeans, która 
może okazać się pomocna. Znajdziesz tu informacje w różnych językach na 
temat wyroków skazujących.  

Fakt:

Nie mogę starać się o status osiedleńczy, jeśli pobieram zasiłki lub mam 
niskie dochody.

Mit:

Możesz się starać, jeśli pobierasz zasiłki. Ponadto możesz się starać bez 
względu na to, ile zarabiasz. 

Sprawdzane jest, jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii, a nie to, co robiłeś 
podczas pobytu tutaj - nie ma znaczenia, czy pobierałeś zasiłki, pracow-
ałeś, byłeś studentem lub osobą samowystarczalną. Chodzi o zamieszki-
wanie w Wielkiej Brytanii, a nie o działalność gospodarczą.

Fakt:

Nie mieszkałem w Wielkiej Brytanii przez cały rok 2020. Czy mogę złożyć 
wniosek?

Mit:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu


Możesz się starać o status osiedleńczy, jeśli jesteś obywatelem UE lub EOG i 
mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. To, czy go otrzymasz 
będzie zależeć od tego, czy uzyskałeś prawo stałego pobytu przed 
opuszczeniem Wielkiej Brytanii albo czy przerwałeś ciągłość pobytu 
wyjeżdżając z Wielkiej Brytanii.

Wnioski o status osiedleńczy można składać do 30 czerwca 2021 r., jeśli:

Jeśli nie otrzymałeś prawa stałego pobytu i przebywałeś poza Wielką 
Brytanią przez ponad 6 miesięcy, to warunkiem, aby móc złożyć wniosek o 
status osiedleńczy byłoby to, że w dniu 31 grudnia 2020 r., do godziny 23:00, 
wróciłeś do Wielkiej Brytanii, aby tu mieszkać.

Fakt:

Nie mogę się odwołać od decyzji przyznania mi tymczasowego statusu 
osiedleńczego.

Mit:

Podczas wypełniania wniosku dojdziesz do punktu, w którym zobaczysz 
informację, że kwalifikujesz się do pełnego statusu osiedleńczego lub 
tymczasowego statusu osiedleńczego. Jest to wiadomość automatyczna, 
która nie została sprawdzona przez osobę podejmującą decyzję. Jeśli 
uważasz, że kwalifikujesz się do pełnego statusu osiedleńczego, to możesz 
wybrać opcję, aby dodać dokumenty do swojego wniosku celem 
potwierdzenia, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez minimum pięć lat. 
Bardzo warto to zrobić, gdyż osoby z pełnym statusem osiedleńczym mają 
więcej praw niż osoby ze statusem tymczasowym. 

Fakt:

Uzyskałeś prawo stałego pobytu, gdyż przez pięć lat w sposób ciągły 
mieszkałeś w Wielkiej Brytanii, tj. nie wyjeżdżałeś z Wielkiej Brytanii na 
dłużej niż 6 miesięcy w dowolnym okresie 12 miesięcy (w wyjątkowych 
przypadkach przysługuje Ci jedna nieobecność do 12 miesięcy)

Odkąd otrzymałeś prawo stałego pobytu nie wyjeżdżałeś z Wielkiej 
Brytanii na dłużej niż 5 lat



Jeśli otrzymałem status tymczasowy, to później automatycznie dostanę pełny 

Mit:

Nie, jeśli otrzymałeś tymczasowy status osiedleńczy, to będziesz musiał 
złożyć wniosek o pełny status, jak już się będziesz do niego kwalifikował. Nie 
otrzymasz go automatycznie. Ponadto tymczasowy status osiedleńczy 
wygaśnie po pięciu latach i zanim skończy się jego ważność, będziesz 
musiał złożyć nowy wniosek, aby móc prawnie zamieszkiwać w Wielkiej 
Brytanii. 

Fakt:

Jeśli w którymkolwiek momencie wyjadę z Wielkiej Brytanii, to już nie będę 
mógł do niej wrócić. 

Mit:

W dowolnym momencie możesz wyjechać z Wielkiej Brytanii na wakacje 
lub w odwiedziny, a później do niej wrócić. Jeśli zostanie Ci przyznany 
tymczasowy status osiedleńczy, to będziesz mógł wyjeżdżać z kraju na 
maksymalnie sześć miesięcy w danym roku. Jeśli jednak zechcesz później 
ubiegać się o pełny status osiedleńczy to pamiętaj, że składając wniosek, 
będziesz musiał udowodnić, że mieszkałeś w Wielkiej Brytanii w sposób 
ciągły. 

Jeśli zostanie Ci przyznany pełny status osiedleńczy, to będziesz mógł 
wyjeżdżać z kraju na maksymalnie pięć lat i nie wpłynie to na Twój status 
imigracyjny. 

Fakt:


