
Czy jeste? obyw atel em  Un i i  
Eu r opejsk i ej, Eu r opejsk i ego Obszar u  
Gospodar czego (EOG), Szw ajcar i i  l ub 

cz?on k i em  r odzi n y k to jest?

Je?l i  tak , m usi sz z?o?y? 
w n i osek  w  r am ach pr ogr am u 
osi ed l e?czego UE, n i ezal e?n i e 

od  ak tual n ego statusu .
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K to m usi  w ype?n i ? 
for m u l ar z (i  do k i edy?)

31 st ycznia 2020 roku Wielka 
Bryt ania opu?ci?a Uni? 
Europejsk?.

Jest wielu obywateli UE (i cz?onków 
ich rodzin), którzy nadal mieszkaj? i 
pracuj? w Wielkiej Brytanii.

Ci obywat ele UE i cz?onkow ie ich 
rodzin m usz? ubiega? si? o nowy  
st at us, je?li chc? pozost a? w  
Wielk iej Bryt anii.

Wnioski te nale?y sk?ada? w ramach 
za??cznika UE, znanego równie? 
jako system osiedlenia UE. Celem 
programu jest okre?lenie podstaw, 
na których obywatelowi UE i 
cz?onkom ich rodzin oraz cz?onkom 
rodziny kwalifikuj?cego si? 
obywatela brytyjskiego (w pewnych 
okoliczno?ciach) zostanie nadany 
status osiedle?ca (osoby 
osiedlonej) lub przed status 
osiedle?ca (osoby tymczasowo 
osiedlonej).

System osiedlenia UE jest otwarty od 
jakiego? czasu.

Program  pot rwa do 30 czerwca 
2021 roku. Obywat ele UE m usz? 
przebywa? w  Wielk iej Bryt anii do 
31 grudnia 2020 roku aby m óc 
ubiega? si? o st at us osedlenia w  
t ym  kraju

Niektórzy cz?onkowie rodziny 
obywatela UE, którzy nie przebywaj? 
w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 
2020 r. mog? nadal mie? mo?liwo?? 
z?o?enia wniosku, je?li na przyk?ad 
istnia? wcze?niej zwi?zek rodzinny 
przed lub do tej daty.

Wniosek w ramach tego programu 
jest obowi?zkowy, nawet dla tych 
obywateli UE, którzy posiadaj? kart? 
sta?ego pobytu, kart? pobytu lub 
pochodn? kart? pobytu.

Krótko mówi?c, program dotyczy 
wszystkich obywateli UE i cz?onków 
ich rodzin / osób pozostaj?cych na 
utrzymaniu, którzy chc? nadal 
mieszka? i pracowa? / studiowa? / w 
Wielkiej Brytanii.



K to jeszcze m o?e si ? ubi ega? o 
status osi ed l en i a?

Kt o jeszcze m o?e z?o?y? 
wniosek  w  ram ach program u? 
Kilka przyk?adów:

-  ma??onek / cz?onek rodziny 
obywatela UE,

- g?ówny opiekun obywatela UE,
- staly partner obywatela UE (je?li jest 

to pierwszy       wniosek jako 
stalego partnera obywatela UE, to 
mo?e by? konieczne z?o?enie 
pierwszego wniosku na podstawie 
starych rozporz?dze?),

- cz?onek rodziny obywatela UE 
pozostaj?cy na utrzymaniu, 

- niektóre osoby z Irlandii Pó?nocnej i 
cz?onkowie ich rodzin spoza EOG 
(od 24 sierpnia 2020 r.) Dobra wiadomo??: aplikacja 

osiedlenia  jest bezp?atna

NIE MUSISZ sk?ada? wniosku, 
je?li:
- Jeste? cudzoziemcem 

nieb?d?cym obywatelem EOG i 
posiadasz pozwolenie na wjazd 
na czas nieokre?lony lub 
pozwolenie na pobyt na czas 
nieokre?lony

- Masz obywatelstwo brytyjskie lub 
irlandzkie, w tym ?podwójne 
obywatelstwo? (chyba ?e masz 
cz?onków rodziny nieb?d?cych 
obywatelami EOG, którzy mog? 
wymaga? z?o?enia wniosku)



W  jak i  sposób m og? si ? zg?osi ??

W jaki sposob z?o?y?  wniosek?

Mo?esz z?o?y? wniosek za pomoc? aplikacji ?EU 
Exit : ID Docum ent  Check? lub na papierowym  
wniosku  poczt?, w zale?no?ci od twojego 
statusu do obywatela UE i rodzaju wniosku, 
który musisz z?o?y?.

Zarówno:

- St at us osoby t ym czasowo osiedlonej: przyznawany 
jest na 5 lat, po którym mo?na ubiega? si? o status 
ososby osiedlonej;

- St at us osoby osiedlonej: taki sam jak prawo do pobytu 
na czas nieokre?lony. Po roku mo?na ubiega? si? o 
obywatelstwo brytyjskie.

Jak a r odzaj pobytu  jest  pr zyzn aw an y/  
n adaw an y?

Jak i e m am  pr aw a z k a?d? for m ? statusu?

Posiadaj?c st at us osoby osiedlonej lub t ym czasowo 
osiedlonej, m o?esz:
- pracowa? w Wielkiej Brytani
- korzysta? z NHS za darmo, tak jak teraz
- zapisa? si? do edukacji lub kontynuowa? nauk?
- uzyska? dost?p do funduszy publicznych, takich jak 

zasi?ki i emerytury, je?li si? do nich kwalifikujesz
- podró?owa? do i z Wielkiej Brytanii



Por uszan i e si ? po un i jn ym  system i e osi ed l en i a jest  
sk om pl i k ow an e ...

Ulotka przygotowana i wyprodukowana przez cz?onków zespo?u 

imigracyjnego Goldsmith Chambers: Sanaz Saifolahi, Samina Iqbal, 

Sarah Pinder i David Barr.

Zespó? Goldsmith Immigration jest w stanie poprowadzi? osoby i 
organizacje poprzez indywidualne szkolenia, a tak?e porady prawne 

na podstawie indywidualnych przypadków.

Przet ?um aczone przez /  Translat ion provided by: Monika Wiernicka 
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