
B. Jeśli nie posiadasz dostępu do iPhone lub telefonu z systemem Android i/lub biometrycznego 
dowodu tożsamości, będziesz musiał zaaplikować online: https://nit.ly/2STR6oY  

Będziesz musiał wysłać swoje dokumenty do Home Office pocztą. Adres otrzymasz w trakcie 
procesu aplikacji.

C. Jeśli nie posiadasz ważnych dowodów tożsamości, zwróć się o pomoc do swojej ambasady lub 
konsulatu.

JAKIE POTWIERDZENIE “STATUSU OSOBY 
OSIEDLONEJ” OTRZYMASZ? 
Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożenia aplikacji. Po sprawdzeniu Twojej tożsamości oraz 
ciągłości pobytu, otrzymasz e-mail z numerem referencyjnym i linkiem do rządowej strony inter-
netowej: UK: view-and-prove-your-rights.homeoffice.gov.uk. Aby się na niej zalogować, będziesz 
potrzebował numer swojego paszportu i swoją datę urodzenia. 

DO KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ?

Będziesz mógł zaaplikować do końca czerwca 2021.
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STATUS OSOBY OSIEDLONEJ 
- to nowy program imigracyjny dla obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz członków ich rodzin, którzy chcą nadal mieszkać na terenie Wielkiej 
Brytanii. Być może spotkałeś się też z terminem “Europejski System Osiedleńczy” (po 
angielsku: „EU Settlement Scheme”).

Program ten pozwoli Tobie oraz członkom Twojej rodziny w dalszym ciągu mieszkać, pracować i 
kształcić się w Wielkiej Brytanii. 

Nadal będziesz uprawniony do:

 D korzystania z usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i szkoły
 D  funduszy państwowych i emerytur 
 D brytyjskiego obywatelstwa, jeśli spełniasz kryteria i będziesz chciał się o nie ubiegać. 

KTO POWINIEN SIĘ UBIEGAĆ O “STATUS OSOBY OSIEDLONEJ”?

Obywatele

 D Unii Europejskiej
 D lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Szwajcarii 
 D LUB członkowie ich rodzin, 

którzy mają zamiar nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii.

 x Obywatele Wielkiej Brytanii nie powinni się ubiegać.
 x Obywatele Irlandii mogą się ubiegać, ale nie muszą.
 x Osoby posiadające “pozwolenie na pobyt stały” (po angielsku: “indefinite leave to remain”) 

lub „pozwolenie na nieograniczony wjazd” (po angielsku: “indefinite leave to enter”) mogą się 
ubiegać, ale nie muszą.
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Poniższe informacje pełnią jedynie funkcję doradczą. Bazują one na tym, jak rozumiemy obecne propozycje Rządu i są one 
poprawne w momencie drukowania niniejszych dokumentów. Projekt „Prawa Obywateli UE” (po angielsku: „EU Citizens’ Rights 
Project”) nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie poniższych informacji. Zalecamy 
uzyskanie odpowiedniej, fachowej porady. 

Aktualne informacje znajdziesz na stronie: http://citizensrightsrproject.org
Aby uzyskać więcej informacji po polsku, zapoznaj się ze stroną gov.uk przetłumaczoną na język polski: 
https://bit.ly/2K8cIxc
Lub możesz zgłosić się do otrzymywania aktualnych informacji przez e-mail, klikając na link:
 https://bit.ly/2q7tGj5

https://nit.ly/2STR6oY
http://citizensrightsrproject.org
https://bit.ly/2K8cIxc
https://bit.ly/2q7tGj5
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“Ciągłość pobytu” oznacza co najmniej 6 miesięcy w jakimkolwiek okresie 12 miesięcy.

Jeśli w twoim przypadku, automatyczne sprawdzenie ciągłości pobytu nie zadziała, będziesz mógł 
złożyć dodatkowe dowody, np. fotografie lub skany dokumentów. Listę dopuszczalnych, dodat-
kowych dokumentów znajdziesz tutaj: https://bit.ly/2CCROji (Annex A: documentary evidence of 
continuous residence in the UK)

CO TO JEST „SPRAWDZENIE KARALNOŚCI”?

Rząd Wielkiej Brytanii sprawdzi twoją dokumentację dotyczącą karalności. Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości co do poddania się tej kontroli, radzimy, abyś skontaktował 
się z wykwalifikowanym prawnikiem. 

JAK MAM ZŁOŻYĆ PODANIE?

Aby złożyć podanie będziesz potrzebował dostępu do Internetu. :

A. Jeżeli nie chcesz wysyłać swoich dokumentów pocztą do Home Office potrzebujesz:

1. Dostęp do telefonu z systemem Android (6.0 lub nowszy) albo iPhone (7 
lub nowszy) z włączonymi ustawieniami „NFC”. Jeśli nie posiadasz dostępu 
to tego typu telefonu możesz:

 D go pożyczyć
 D zeskanować swoje dokumenty w punkcie pomocy cyfrowej
 D wysłać swoje dokumenty do Home Office pocztą.

2. Ważny paszport biometryczny lub ważny biometryczny dowód osobisty. 

Będzie miał następujące logo:

3. Jeśli używasz telefonu w systemie Android, przejdź do sklepu z 
aplikacjami Play Store (lub App Store w iPhone) i pobierz aplikację 
o nazwie “EU Exit: ID Document Check app”. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami w aplikacji, takimi jak: zeskanowanie strony ze zdję-
ciem w Twoich dokumentach, zeskanowanie biometrycznego 
czipu w Twoich dokumentach, zrobienie sobie zdjęcia oraz zeska-
nowanie swojej twarzy, podanie swojego National Insurance 
Number (jeśli go posiadasz) oraz swojego adresu e-mailowego.

4. Będziesz mógł kontynuować proces aplikacji na telefonie lub 
komputerze podając swój National Insurence Number, jeżeli go posiadasz, a także aktualny adres 
zamieszkania, oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące karalności. 

! Jeśli posiadasz aktualną kartę stałego pobytu (Permanent Residence) musisz zmienić ją na status 
osoby osiedlonej. Więcej informacji w języku polskim: https://bit.ly/3aRX562 [Składanie wniosków 
w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej (status osoby osiedlonej oraz 
tymczasowy status osoby osiedlonej)]

JAK WYGLĄDA PROCES APLIKACJI?

 D Musisz potwierdzić swoją tożsamość.
 D Musisz potwierdzić ciągłość zamieszkania w Wielkiej Brytanii.
 D Musisz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących karalności.

CO JEST POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O 
“STATUS OSOBY OSIEDLONEJ”?

 D Dowód tożsamości 
 D Sprawdzenie “ciągłości zamieszkania w Wielkiej Brytanii”
 D Aktualne zdjęcie 
 D National Insurance Number (Numer Ubezpieczenia Społecznego), jeśli go posiadasz 
 D Sprawdzenie karalności 
 D Adres e-mail
 D Dostęp do telefonu w systemie Android lub iPhone. Jeśli go nie posiadasz, możesz udać się do 

jednego z miejsc świadczących usługi cyfrowe (po angielsku: digital access centre) lub wysłać 
swoje dokumenty do Home Office (brytyjski odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych) pocztą. 

CO TO JEST “DOWÓD TOŻSAMOŚCI”?

 D Jeśli jesteś obywatelem UE/EOG: ważny dowód osobisty lub ważny paszport. 
 D Jeśli jesteś członkiem rodziny spoza UE: biometryczna karta pobytu lub biome-

tryczne pozwolenie na pobyt. 

CO TO JEST SPRAWDZENIE “CIĄGŁOŚCI 
ZAMIESZKANIA W WIELKIEJ BRYTANII”? 
Kiedy złożysz aplikację, brytyjskie instytucje rządowe wymienią się Twoimi danymi, aby ustalić, jak 
długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii. W zależności od długości Twojego ciągłego pobytu, zostanie 
ci przyznany “status osoby osiedlonej” lub “tymczasowy status osoby osiedlonej”: 

 D “Status osoby osiedlonej”: obywatele UE posiadający ciągłość pobytu w Wielkiej Brytanii 
trwającą minimum pięć lat;

 D “Tymczasowy status osoby osiedlonej”: obywatele UE posiadający ciągłość pobytu w Wielkiej 
Brytanii krótszą niż pięć lat. Kiedy okres pięciu lat zostanie osiągnięty, będziesz musiał starać 
się ponownie – tym razem o „status osoby osiedlonej”. 
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