
 

 

 

 

 

Przygotowanie do  

Brexitu 
Co to jest system osiedleńczy dla 

obywateli UE? 

System osiedleńczy dla obywateli UE (EU Settlement Scheme) 
umożliwia Tobie i członkom Twojej rodziny dalsze 

zamieszkanie, pracę i naukę w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że 
będziecie mogli: 

 pracować w Wielkiej Brytanii, 

 korzystać ze służby zdrowia (NHS), 

 rozpocząć naukę lub ją kontynuować, 

 korzystać ze środków publicznych takich jak świadczenia i 

renty, jeżeli się do nich kwalifikujecie, 

 podróżować po Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. 
 

Kto jest uprawniony? 

 Islandia 

 Portugalia 

 Chorwacja 

 Irlandia 

 Rumunia 

 Republika 

Cypryjska 

 Włochy 

 Słowacja 

 Republika Czeska 

 

 Francja 

 Malta 

 Niemcy 

 Holandia 

 Austria 

 Grecja 

 Norwegia 

 Belgia 

 Węgry 

 Polska 

 Szwajcaria 

 
 Łotwa 

 Słowenia 

 Dania 

 Liechtenstein 

 Hiszpania 

 Estonia 

 Litwa 

 Szwecja 

 Finlandia 

 Luksemburg 

 Bułgaria 

 

Co się stanie z członkami rodzin uprawnionych obywateli UE? 

Jeżeli otrzymasz status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status), członkowie 

Twojej najbliższej rodziny będą mogli dołączyć do Ciebie przed 31 grudnia 2020 r. i będą musieli złożyć wniosek w systemie 

osiedleńczym dla obywateli UE jako członkowie rodziny. Będziesz mógł sprowadzić najbliższą rodzinę do Wielkiej Brytanii po 31 

grudnia 2020, jeżeli spełnione zostaną oba następujące warunki: 

✓ będziecie rodziną przed dniem 31 grudnia 2020 r., 

✓ nadal będziecie pozostawali rodziną, gdy dana osoba złoży wniosek o dołączenie do Ciebie. 

 
Ty i członkowie Twojej 

rodziny będziecie mogli 

składać wnioski w 
systemie osiedleńczym 

dla obywateli UE, aby 

nadal mieszkać w Wielkiej 
Brytanii po 31 grudnia 

2020 r.s 



 

 

 
 
 
 

Czym się różni status 
osoby osiedlonej od 
tymczasowego statusu 
osoby osiedlonej? 

Status osoby osiedlonej: do otrzymania statusu osoby 

osiedlonej uprawnione są osoby, które mieszkają w Wielkiej 

Brytanii bez przerwy od ponad 5 lat. Mając status osoby 

osiedlonej, możesz pozostać w Wielkiej Brytanii przez dowolny 

czas. 

 
Tymczasowy status osoby osiedlonej: do otrzymania 
tymczasowego statusu osoby osiedlonej uprawnione są osoby, 

które mieszkają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat. Mając 

tymczasowy status osoby osiedlonej, możesz pozostać w 

Wielkiej Brytanii przez 5 lat. 

 
Jeżeli otrzymasz tymczasowy status osoby osiedlonej, będziesz 

mógł złożyć wniosek o status osoby osiedlonej od razu po 

upływie 5 lat Twojego ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii. 

 

Kiedy mogę złożyć wniosek? 

Proces składania wniosków zostanie całkowicie udostępniony 

30 marca 2019 r. i od tego momentu będzie można swobodnie 

składać wnioski. Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

Do tego czasu Twoje prawa nie zmienią się, pod warunkiem że 

będziesz mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. 

 

Jak złożyć wniosek? 

Aby złożyć wniosek o status lub tymczasowy status osoby 

osiedlonej, musisz wypełnić krótki formularz wniosku na stronie 

internetowej. Możesz to zrobić na komputerze, tablecie lub 

telefonie komórkowym. 

 
Wniosek 

Potwierdź swoją tożsamość i narodowość, 

skanując swój paszport, krajowy dokument 

tożsamości lub biometryczną kartę pobytu (jeżeli 

nie jesteś obywatelem UE). Musisz też przesłać 

swoje zdjęcie. Możesz też wysłać właściwe 

dokumenty pocztą. 

 
Potwierdź swój pobyt. Podaj numer 

ubezpieczenia społecznego, jeżeli go posiadasz. W 

niektórych przypadkach konieczne może być 

dostarczenie innych dokumentów. Możesz je 

przesłać wraz ze swoim wnioskiem. 

 
Wypełnij historię wykroczeń, podając ewentualne 

wyroki skazujące w sprawach karnych. Tylko 

poważne przestępstwa lub recydywa będą mieć 

znaczenie dla wniosku. 

 

 

Wyświetlanie i potwierdzanie 
statusu 

Jeżeli Twój wniosek zostanie przyjęty, otrzymasz status osoby 
osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Wówczas 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) wyśle do 

Ciebie e-mail z łączem do serwisu internetowego. Korzystając z 

tego łącza, będziesz mógł wyświetlać i potwierdzać swój status. 

 
Kiedy otrzymasz status osoby osiedlonej lub tymczasowy status 
osoby osiedlonej, napisz do nas na adres brexit@mitie.com. 

 
Dokument w formie fizycznej otrzymasz tylko wtedy, gdy 

spełnione będą oba następujące warunki: 

 
✓ pochodzisz spoza UE, EOG i Szwajcarii, 

✓ nie masz jeszcze biometrycznej karty pobytu. 

 

 

Jeżeli chcesz spędzić czas poza 
granicami Wielkiej Brytanii 

Mając status osoby osiedlonej, prawdopodobnie będziesz mógł 

spędzić nawet 5 lat z rzędu poza granicami Wielkiej Brytanii bez 

utraty tego statusu. Nie zostało to jeszcze zatwierdzone przez 

parlament. 

 
Mając tymczasowy status osoby osiedlonej, będziesz mógł 

spędzić nawet 2 lata z rzędu poza granicami Wielkiej Brytanii 

bez utraty tego statusu. Aby kwalifikować się do uzyskania 

statusu osoby osiedlonej, należy zachować ciągłość pobytu. 

 

Jak uzyskać więcej informacji? 

Zeskanuj kod QR za pomocą 

aparatu fotograficznego w 
telefonie lub odwiedź stronę: 
gov.uk/settled-status-eu-

citizens- families 

 
 

Możesz też wysłać pytanie e-mailem na adres 
brexit@mitie.com 
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