


Jeśli to czytasz, to zapewne zastanawiasz się, jak 
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie 
na Twoją sytuację. Być może również niepokoisz 

się o swoją rodzinę, gdyż nie posiada ona 
wystarczających informacji na ten temat. 

Poniższe informacje powinny odpowiedzieć na 
Twoje pytania oraz pomóc w wyjaśnieniu 

wątpliwości Twojej rodziny.

Jeśli pochodzisz z któregoś z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtein-
steinu lub Norwegii (krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 
lub ze Szwajcarii oraz planujesz w dalszym ciągu mieszkać w Wielkiej 
Brytanii, to powinieneś do 30 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o status 
osiedleńczy. 

Wnioski powinny być złożone przez wszystkich członków Twojej rodziny, 
w tym dzieci, chyba że są oni obywatelami Wielkiej Brytanii lub Irlandii. 
Dzieci nie są automatycznie uwzględnione we wniosku rodzica, który 
stara się o status osiedleńczy obywatela UE. 

Jeśli masz powyżej 16 lat, to sam możesz złożyć wniosek. 

Jeśli masz poniżej 21 lat, to możesz (lecz nie musisz) połączyć swój wni-
osek z wnioskiem rodzica lub opiekuna prawnego. 

Jeśli masz powyżej 21 lat, ale wciąż jesteś finansowo zależny od swojej 
rodziny, to również możesz połączyć swój wniosek z wnioskiem rodzica 
lub opiekuna prawnego. 

Co Ty i Twoja rodzina powinniście wiedzieć 
na temat życia w Wielkiej Brytanii?

Rozmowa z rodzicami na temat 
Programu osiedleńczego dla 
obywateli UE (EU Settlement Scheme)

Podstawy



W ramach Programu osiedleńczego za rodzica uznaje się: biologicznego 
rodzica (matkę lub ojca), rodzica adopcyjnego, ojczyma, macochę, 
dziadka, babcię, pradziadka lub prababcię. 

Jeśli Twoi rodzice składają wniosek o status osiedleńczy w Twoim imieniu, 
najpierw będą musieli złożyć wniosek w swoim imieniu, a następnie 
połączyć Twój wniosek ze swoim. Jeśli będą składać wnioski przez Internet, 
powinni zapisać sobie automatycznie wygenerowany 16-cyfrowy numer 
wniosku, aby go użyć podczas dołączenia Twojego wniosku do swojego. 
Jeśli jednak będziesz się kwalifikował do pełnego statusu osiedleńczego, a 
oni tylko do statusu tymczasowego, lepiej jest złożyć oddzielne wnioski. 

Jeśli masz poniżej 16 lat, Twój rodzic musi złożyć wniosek w Twoim imieniu, 
nawet jeśli Wasze wnioski nie są połączone. 

Gdy Twój rodzic będzie składał wniosek, będzie poproszony o 
przedstawienie dowodu na to, że jesteś jego dzieckiem. Może to być: 

Rodzice i dziadkowie

Jeśli wniosek jest składany przez 
dziadka/babcię lub pradziadka/prababcię, 
będzie on/ona musiał/a udowodnić, że jest 

rodzicem Twojego rodzica. 

Akt adopcji lub ustanowienie opiekuna 
prawnego. 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka 
rodziny - jest to dokument imigracyjny, który 
umożliwiał osobom z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na dołączenie do swojej 

rodziny w Wielkiej Brytanii. 

Jeśli wniosek jest składany przez 
ojczyma/macochę, będzie on/a musiał/a 

przedstawić akt ślubu lub partnerstwa 
cywilnego. 

Akt urodzenia Adopcji 

Zezwolenie na pobyt 
czasowy dla członka rodziny Akt małżeństwa



Osoba składająca wniosek w imieniu dziecka będzie musiała ponadto 
udowodnić, że mieszka w Wielkiej Brytanii. Dowodem takim może być: 

• Pismo dotyczące zasiłku na dziecko (child benefit lub child tax credit)
• Pismo z przedszkola, szkoły, college’u lub uniwersytetu
• Pismo od pielęgniarki środowiskowej lub lekarza rodzinnego (GP)

Jeśli jesteś w ciąży, lub jakakolwiek osoba z Twojej rodziny jest w ciąży, to 
powinnaś/powinna ona złożyć wniosek o status osiedleńczy przed porodem. 
Jeśli osoba taka uzyska status osiedleńczy przed urodzeniem dziecka w 
Wielkiej Brytanii, to dziecko to automatycznie otrzyma obywatelstwo 
brytyjskie. 

Ciąża 

Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, mówienie starszym członkom 
rodziny, co mają robić, często może być skomplikowane, ale są sposoby, 
aby Ci to ułatwić. 

Jak rozmawiać z rodziną?

Twoi rodzice mogą myśleć, że nie muszą ubiegać się o status osiedleńczy, 
zwłaszcza jeśli mieszkają w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu - jednak 
powinni to zrobić, zarówno dla siebie, jak i dla Ciebie. 

Mogą też myśleć, że jeśli posiadają prawo stałego pobytu (permanent 
residence), to nie muszą składać wniosku - jednak powinni to zrobić. 

Po pierwsze musisz wiedzieć, co im powiedzieć.  

Może być to trudne, zwłaszcza jeśli trzeba przetłumaczyć zwroty prawnicze 
lub język urzędniczy, którego możesz nie znać. 

Być może będziesz musiał przetłumaczyć dla nich 
angielskie dokumenty. 



przyjaciela rodziny, nauczyciela lub jedną z organizacji wymienionych w 
części „Dodatkowa pomoc”. Możesz również skorzystać z 
przetłumaczonych na różne języki treści rządowych: 

https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-inf
ormation-materials

W takiej sytuacji możesz poprosić o pomoc 

wysłuchaj ich, a następnie pokaż im, co przeczytałeś i czego się 
dowiedziałeś. Powiedz im, gdzie znalazłeś te informacje i dlaczego masz 
zaufanie do tego miejsca. 

Nie denerwuj się,

Być może uzyskali jakieś informacje od swojego pracodawcy lub grupy 
społecznej. Poproś, czy również możesz to przeczytać, zwłaszcza jeśli 
materiały te są napisane po angielsku, a nie jest to pierwszy język Twojej 
rodziny. 

Spytaj, czego Twoi rodzice dowiedzieli się na temat 
mieszkania w Wielkiej Brytanii. 

i że prosisz swoją rodzinę o pomoc. Ludzie generalnie, a zwłaszcza starsi 
członkowie rodziny, lepiej reagują na prośbę o pomoc, niż na polecenie 
zrobienia czegoś. 

Wyjaśnij, że się martwisz

Nie przejmuj się, jeśli za pierwszym razem ich nie przekonasz i przypomnij im, 
że wszyscy będziecie musieli złożyć wniosek o status osiedleńczy do 30 
czerwca 2021 r. 

Być może będziesz musiał przeprowadzić z nimi więcej 
niż jedną rozmowę. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-factsheet


Artykuły na temat statusu imigracyjnego oraz osiedleńczego możesz 
znaleźć na stronie internetowej The Mix. 

Oficjalne wytyczne rządowe możesz znaleźć tutaj: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Na stronie biura doradztwa obywatelskiego (Citizen's Advice Bureau) 
znajduje się przewodnik odnośnie życia w Wielkiej Brytanii: 

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/staying-in-the-uk-a�er-brexit/stayin
g-in-the-uk-if-youre-from-the-eu/

Możesz też skontaktować się z lokalnym biurem doradztwa obywatelskiego 
przez telefon lub osobiście. Na ich stronie internetowej znajduje się ponadto 
funkcja czatu, dzięki której można porozmawiać z doradcą online. 
Informacje te znajdziesz tutaj: 

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/

Organizacja charytatywna Here for Good oferuje bezpłatne porady 
dotyczące kwestii imigracyjnych: 

https://www.hereforgoodlaw.org

Organizacja The 3 Million organizuje kampanie na rzecz praw migrantów. 
Można tu znaleźć grupę dla młodych Europejczyków mieszkających w 
Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat znajduje się tutaj: 

https://www.the3million.org.uk/young-europeans

Dodatkowa pomoc
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