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Burmistrz Londynu Sadiq Khan podkreślał wielokrotnie, że 
mieszkający w Londynie obywatele UE są u siebie i że są 
w tym mieście mile widziani. 

Serwis informacyjny powstał po to, aby umożliwić 
obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom dostęp do 
informacji na temat mieszkania w Londynie po Brexicie. 
Serwis podzielono na kategorie; w każdej z nich 
umieszczono materiały zawierające jasne i bezstronne 
informacje a tam, gdzie to konieczne, wskazówki o tym, 
gdzie zdobyć dodatkową pomoc i wsparcie. Strona będzie 
na bieżąco aktualizowana. 

Chcę otrzymywać aktualizacje z serwisu 
informacyjnego EU Londoner. 
 
 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit - co oznacza dla europejskich 

londyńczyków? 

W czerwcu 2016 r. Zjednoczone Królestwo zagłosowało za wyjściem z Unii Europejskiej. 
Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej decyzji 
oraz wpływu Brexitu na życie obywateli. 

 

Czym jest Brexit? 
Brexit to popularne określenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej, będącego następstwem referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r.  
  
W marcu 2017 r. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May złożyła w Unii Europejskiej 
oficjalne zawiadomienie o zamiarze wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii - tzw. 
zawiadomienie w trybie Art. 50. W ten sposób zapoczątkowano trwający dwa lata okres 
negocjacji, mający na celu ustalenie warunków wyjścia oraz przyszłych stosunków z Unią.  
 
Zjednoczone Królestwo jest członkiem UE od 1973 roku. Oznacza to, że kiedy 
Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii, wiele struktur organizacyjnych, umów i porozumień 
obowiązujących obecnie w ramach członkostwa stanie się zbędne. Ich miejsce zająć będą 
musiały nowe struktury organizacyjne, umowy i porozumienia podlegające prawu 
brytyjskiemu a nie europejskiemu. 
 

Jaki wpływ będzie miał Brexit na Europejczyków mieszkających w Londynie? 
Bez względu na pochodzenie czy obywatelstwo londyńczycy to ludzie odporni, zaradni, 
otwarci na zmiany i nowe możliwości. Ale nie wszystkie zmiany są dla nas proste, 
pożądane i pod kontrolą. Bez wątpienia i niezależnie od indywidualnych opinii, Brexit 
znacząco wpłynie na życie wszystkich obywateli.  

Zmiany dotyczyć będą zarówno posiadaczy paszportów pozostałych państw UE-27, jak i 
obywateli państw trzecich: Norwegii, Liechtensteinu i Islandii (tzw. państwa EOG) oraz 
Szwajcarii, którzy osiedlili się w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z prawem swobodnego 
przemieszczania się. Status rezydenta obywateli Wspólnoty zamieszkujących w 
Zjednoczonym Królestwie zgodnie z prawem swobodnego przemieszczania się ulegnie 
zmianie, kiedy Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii Europejskiej. Dla tych mieszkańców 
stworzono nowy status umożliwiający kontynuację pobytu i zatrudnienia w Zjednoczonym 
Królestwie. Nazwano go statusem osoby osiedlonej (ang. Settled Status). Rezydenci 
Zjednoczonego Królestwa, będący obywatelami 27 państw członkowskich UE, będą 
zobowiązani do złożenia wniosku o status osoby osiedlonej w ramach procedury 
nadzorowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonego Królestwa. 



 

 

Burmistrz Londynu nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych związanych z tą 
procedurą, ponieważ leży ona w gestii rządu krajowego. Pomimo to burmistrz Londynu 
zapewnia, że mieszkający w tym mieście obywatele UE, EOG i Szwajcarii, jak również 
obywatele państw trzecich zależni od statusu migracyjnego swoich krewnych z 
paszportem europejskim, będą mogli pozostać częścią londyńskiej społeczności i wnieść 
w nią pełny wkład.  

Zamieszczone tutaj wytyczne mają na celu udzielenie dostępu do jasnych  
i bezstronnych informacji a tam, gdzie to konieczne, wskazówek o tym, gdzie zdobyć 
dodatkową pomoc i wsparcie. Celem serwisu informacyjnego nie jest udzielenie porady 
prawnej; organ właściwy dla Wielkiego Londynu (ang. Greater London Authority) nie może 
podejmować takich działań. 

 

Jaką formę przyjmie związek pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem? 
Chociaż wciąż jest jeszcze do podjęcia wiele decyzji temat odbił się szerokim echem w 
mediach. Dużo mówi się na ten temat sugerując nawet, że może dojść do „no deal”, czyli 
wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia. Jeżeli strony nie dojdą do 
porozumienia, negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji, przedsiębiorstw oraz 
obywateli, uzależnionych od porozumień i rozporządzeń Unii Europejskiej wynikających z 
traktatów UE, będzie ogromny. W takiej sytuacji zmianom ulegną również informacje 
zawarte w naszym serwisie, które będziemy na bieżąco aktualizować. 
 
Warto jednak zaznaczyć, że zarówno Zjednoczone Królestwo, jak i Unia Europejska 
dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. Podkreślają również, że ochrona 
praw obywateli UE-27 do pobytu i pracy w Zjednoczonym Królestwie, jak również 
obywateli Zjednoczonego Królestwa w krajach unijnych oraz utrzymanie posiadanych 
przez nich praw migracyjnych jest sprawą priorytetową, bez względu na okoliczności. 
Rząd brytyjski ma zamiar wdrożyć status osoby osiedlonej niezależnie od wyników 
negocjacji. 
 
W złożonym 21 czerwca 2018 r. oświadczeniu woli rząd brytyjski oświadcza, jak 
następuje:  
 
„Od momentu rozpoczęcia procesu negocjacji z Unią Europejką (UE), zagwarantowanie 
praw obywateli było dla nas kwestią priorytetową. Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania i 
wypracowaliśmy z UE porozumienie zapewniające obywatelom państw członkowskich w 
Zjednoczonym Królestwie oraz obywatelom Zjednoczonego Królestwa w krajach unijnych 
prawa obywatelskie UE. Obywatele państw unijnych przebywający w Zjednoczonym 
Królestwie oraz członkowie ich rodzin będą mieli prawo do pozostania w tym kraju. 
Aktualnie oferowany dostęp do zatrudnienia, edukacji, świadczeń socjalnych i usług 
publicznych nie ulegnie zmianie. W przyszłości członkowie bliskiej rodziny tych obywateli, 
przebywający aktualnie za granicą, będą mogli do nich dołączyć.  
 
W listopadzie osiągnięto porozumienie w sprawie umowy o wystąpieniu, ale nie została 
ona jeszcze zatwierdzona przez brytyjską Izbę Gmin. Kiedy do tego dojdzie, w serwisie 
informacyjnym pojawią się odpowiednie informacje. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Wpływ na obywateli Unii Europejskiej przebywających w Zjednoczonym 
Królestwie. 
Oznacza to, że po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii, jej obywatele będą mogli 
pozostać w Londynie i prowadzić tu swoje dotychczasowe życie bez większych zmian. 
Aktualnie posiadany status rezydenta zostanie objęty ochroną - prawo do zatrudnienia, 
opieki zdrowotnej i usług publicznych nie ulegnie zmianie. Konieczne będzie natomiast 
złożenie wniosku o nowy rodzaj statusu rezydenta, potwierdzający prawo do pobytu i 
pracy w Zjednoczonym Królestwie - tzw. status osoby osiedlonej lub osoby oczekującej. 
 

Jakie są konsekwencje dla obywateli obszaru EOG, Norwegii, Liechtensteinu i 
Islandii oraz Szwajcarii?  
Prawa obywateli z obszaru EOG, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii oraz obywateli 
Szwajcarii są wciąż w trakcie negocjacji. Intencją rządu brytyjskiego - zawartą w Umowie o 
wystąpieniu z listopada 2018 r. - jest nadanie im takich samych praw, jakie otrzymają 
obywatele UE-27.  
 

Jak definiowany jest status osoby osiedlonej bądź osoby oczekującej? 
31 grudnia 2020 r. w Zjednoczonym Królestwie przestaną obowiązywać rozporządzenia 
unijne gwarantujące swobodę przemieszczania się obywateli. Dlatego też rząd brytyjski 
nakłada obowiązek ubiegania się o nowy status rezydenta na wszystkich obywateli Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin, którzy chcą legalnie mieszkać i pracować w 
Zjednoczonym Królestwie po 31 grudnia 2020 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
nadany zostanie status osoby osiedlonej, który da wnioskodawcy prawo do pobytu na 
czas nieokreślony.  
 
Rząd brytyjski oraz brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczają, że dla 
większości obywateli przewidywane jest pozytywne rozpatrzenie wniosków, z nielicznymi 
wyjątkami w przypadku osób skazanych za poważne przestępstwa. Status osoby 
osiedlonej będzie przyznawany w oparciu o dowody na jej nieprzerwany, pięcioletni pobyt 
w Zjednoczonym Królestwie. Obywatele, którzy nie posiadają takich dowodów, ale przybyli 
do Zjednoczonego Królestwa przed 31 grudnia 2020 r., mogą ubiegać się o status osoby 
oczekującej. Po jego otrzymaniu i nieprzerwanym, pięcioletnim pobycie w Zjednoczonym 
Królestwie, przysługiwać im będzie prawo do ubiegania się o status osoby osiedlonej.  
 
Istnieją jednak pewne wyjątki, na przykład dla posiadaczy prawa stałego pobytu, 
kwalifikujących się do pobytu na czas nieokreślony. Przypadek ten opisany jest 
szczegółowo poniżej, w części zawierającej wskazówki dla osób posiadających już prawo 
stałego pobytu, pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub pozwolenie na wjazd na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa na czas nieokreślony. 
 

Dlaczego konieczne jest złożenie wniosku o status osoby osiedlonej lub 
osoby oczekującej? 
Status osoby osiedlonej to gwarancja pozostania w Zjednoczonym Królestwie po 31 
czerwca 2021 r., czyli po upływie 6-miesięcznego okresu prolongaty po wyznaczonym na 
31 grudnia 2020 r. terminie składania wniosków. Wszyscy obywatele państw unijnych, 
chcący pozostać, podjąć zatrudnienie, mieć dostęp do świadczeń socjalnych, usług 
publicznych i opieki zdrowotnej oraz prawo do edukacji i do wynajmu nieruchomości w 
Zjednoczonym Królestwie po 31 grudnia 2020 r., będą musieli posiadać nowy status. 



 

 

Członkowie rodzin obywateli państw Unii Europejskiej, EOG z Norwegii lub Liechtensteinu 
oraz obywateli Islandii i Szwajcarii również będą podlegać tym zasadom i zobowiązani 
będą do złożenia wniosku nawet jeśli sami nie są obywatelami tych państw. 
 

Kto musi złożyć wniosek?   
Wniosek złożyć będą musieli wszyscy obywatele 27 państw członkowskich (UE-27) oraz 
ich bliscy mieszkający w Zjednoczonym Królestwie. Wymóg dotyczyć będzie również 
obywateli państw trzecich, których status migracyjny zależny jest od krewnego, będącego 
obywatelem jednego z państw UE-27.  
 
Obywatele Irlandii oraz obywatele UE posiadający już pozwolenie na pobyt na czas 
nieokreślony lub pozwolenie na wjazd na terytorium Zjednoczonego Królestwa na czas 
nieokreślony nie muszą, ale mogą, ubiegać się o nowy status. Osoby z prawem stałego 
pobytu (ang. Permanent Residence) będą musiały wymienić go na status osoby 
osiedlonej, ponieważ obecnie obowiązujące prawa stracą swoją ważność po 31 grudnia 
2020 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części poświęconej 
kwalifikowalności. 
 
Posiadacze podwójnego obywatelstwa - brytyjskiego oraz jednego z państw UE-27 - nie 
muszą ubiegać się o status osoby osiedlonej. Dla tych osób, w niektórych przypadkach, 
złożenie wniosku może być korzystne, jednakże rząd brytyjski nie określił jak dotąd 
swojego stanowiska w tej sprawie. Kiedy pojawi się więcej informacji na ten temat, serwis 
informacyjny zostanie odpowiednio zaktualizowany.   
 

Jakie prawa będą przysługiwać osiedlonym w Zjednoczonym Królestwie 
obywatelom Unii Europejskiej po Brexicie? 
Status osoby osiedlonej zagwarantuje obywatelom UE-27 utrzymanie większości z 
dotychczas przysługujących im praw. Ich pobyt w Zjednoczonym Królestwie nie będzie 
ograniczony czasowo. Osoby osiedlone będą miały prawo do podjęcia zatrudnienia, 
dostęp do systemu opieki zdrowotnej, edukacji oraz - zgodnie z kwalifikowalnością - do 
funduszy publicznych, takich jak świadczenia socjalne, renty i emerytury. Zachowana 
zostanie również możliwość dla członków bliskiej rodziny obywateli ze statusem osoby 
osiedlonej, przebywających poza Zjednoczonym Królestwem, do dołączenia do swoich 
krewnych. W kwestii przyszłych małżonków mogą obowiązywać inne zasady, gdyż w 
momencie przekraczania granicy będą oni podlegać nowemu systemowi imigracyjnemu. 
 
Wciąż nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie nadania niektórych praw obywatelskich, 
np. prawa do głosowania oraz kandydowania w wyborach do władz lokalnych i 
regionalnych. Przyszłych małżonków oraz członków rodzin, z wyjątkiem dzieci urodzonych 
lub zaadoptowanych, obowiązywać będzie nowe brytyjskie prawo imigracyjne. 
 
Posiadacze statusu osoby osiedlonej będą mogli wyjechać ze Zjednoczonego Królestwa i 
przebywać poza jego granicami przez dłuższy okres czasu, ale po 5-letnim lub dłuższym 
okresie nieobecności status zostanie cofnięty, a ponowny wjazd do Zjednoczonego 
Królestwa podlegał będzie nowym przepisom imigracyjnym.  
 



 

 

Status osoby osiedlonej umożliwi osobom spełniającym określone kryteria ubieganie się o 

obywatelstwo brytyjskie. Podczas okresu przejściowego będzie można się o nie starać 

również na podstawie prawa stałego pobytu. 

  



 

 

Status osoby osiedlonej - procedura 

aplikacyjna 

Wciąż trwają prace nad rządowym programem dla osób osiedlonych, dlatego niektóre 
szczegóły z nim związane mogą ulec zmianie. 

Procedura aplikacyjna zostanie otwarta z końcem marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 
2021 r., czyli do końca okresu prolongaty (6 miesięcy od 31 grudnia 2020 r.).  

W wyjątkowych okolicznościach, np. w przypadku krewnych obywateli posiadających 
status osoby oczekującej, wnioski otrzymane po 30 czerwca 2021 r. wciąż będą brane pod 
uwagę. 

Zawarte w naszym serwisie informacje pomogą obywatelom w określeniu ich statusu 
migracyjnego oraz wskażą, co jest konieczne do złożenia wniosku o status osoby 
osiedlonej dla siebie i członków rodziny. 

W miarę pojawiania się zmian serwis informacyjny będzie odpowiednio aktualizowany. 

 
Kto może starać się o status osoby osiedlonej lub osoby oczekującej? 
O status osoby osiedlonej mogą wnioskować obywatele mieszkający w Zjednoczonym 
Królestwie nieprzerwanie i przez minimum pięć lat (oraz przynajmniej 6 miesięcy w 
każdym roku indywidualnie). W procedurze aplikacyjnej konieczne będzie potwierdzenie 
tożsamości, przedstawienie dowodów na deklarowany czas pobytu w Zjednoczonym 
Królestwie oraz zgłoszenie ewentualnych wyroków karnych. 
 
Osoby, których długość pobytu do końca grudnia 2010 r. będzie krótsza niż 5 lat, będą 
mogły ubiegać się o status osoby oczekującej. Dla tych osób status osoby osiedlonej 
będzie dostępny bez dodatkowych opłat, kiedy ich okres pobytu w Zjednoczonym 
Królestwie dobiegnie 5 lat. 
 

Jakie prawa przysługują obywatelom z prawem stałego pobytu, pozwoleniem 
na pobyt na czas nieokreślony lub pozwoleniem na wjazd na terytorium 
Zjednoczonego Królestwa na czas nieokreślony?  
Status osoby osiedlonej jest odpowiednikiem pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony. 
Osobom posiadającym to pozwolenie lub też pozwolenie na wjazd na terytorium 
Zjednoczonego Królestwa na czas nieokreślony przysługuje prawo do pozostania na jego 
obszarze. Złożenie wniosku o status osoby osiedlonej będzie wciąż dla nich możliwe. Jego 
uzyskanie pozwoli na nabycie dodatkowych praw gwarantowanych na mocy Umowy o 
wystąpieniu, takich jak prawo do 5-letniej nieobecności w kraju oraz prawo pobytu w 



 

 

Zjednoczonym Królestwie dla kwalifikujących się członków ich rodzin. Status osoby 
osiedlonej to mocniejsze prawo pobytu niż pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony. 
 
Osoby z prawem stałego pobytu będą musiały wymienić go na status osoby osiedlonej, 
ponieważ obecnie posiadany dokument straci swoją ważność 31 grudnia 2020 r. Należy 
go jednak zachować, ponieważ może on w przyszłości stanowić dowód brytyjskiego 
obywatelstwa urodzonych tu dzieci lub innych istotnych kwestii. Wypełniając wniosek, 
trzeba będzie zadeklarować aktualny status migracyjny - prawo stałego pobytu lub 
pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony. Dokument potwierdzający czas pobytu w 
Zjednoczonym Królestwie nie będzie wymagany. 
 
W sytuacji, kiedy posiadacz pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony, który zamieszkał 
w Zjednoczonym Królestwie przed 31 grudnia 1988 r., ma trudności z przedstawieniem 
tego dokumentu, ponieważ uległ on zniszczeniu lub został zgubiony, może wnioskować o 
przyznanie statusu osoby osiedlonej na podstawie tzw. Windrush Scheme.  
 
W każdym z tych dwóch przypadków za złożenie wniosku nie zostanie pobrana opłata, ale 
konieczne będzie złożenie oświadczenia o nieprzerwanym pobycie poza granicami 
Zjednoczonego Królestwa przez ponad 2 lata (pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony) 
lub 5 lat (prawo stałego pobytu). Dokument potwierdzający czas pobytu w Zjednoczonym 
Królestwie nie będzie wymagany. 
 
W przypadku pojawienia się wątpliwości na temat przysługujących praw należy skorzystać 
z fachowej pomocy prawnej. Zasoby dostępne dla mieszkańców Londynu można znaleźć 
na naszej stronie usług wsparcia. 
 

Czy dotyczy to również obywateli Irlandii? 
Obywatele Irlandii posiadają prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie niezależnie od 
jego członkostwa w Unii Europejskiej. Uznaje się ich za „osoby osiedlone” od momentu 
zamieszkania na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ci obywatele nie muszą, ale mogą, 
ubiegać się o nowy status w ramach tego programu. Członkowie rodzin obywateli Irlandii, 
którzy są obywatelami UE lub obszaru EOG, będą musieli ubiegać się o status osoby 
osiedlonej. 
 
Kwalifikujący się członkowie rodzin obywateli Irlandii spoza krajów UE, którzy mieszkają w 
Zjednoczonym Królestwie, mogą uzyskać status osoby osiedlonej objętej tym programem. 
Jednakże ich krewny - obywatel Irlandii - nie musi się o ten status ubiegać. 
 

Jak wygląda sytuacja dzieci? 
Każdy z członków rodziny będzie musiał złożyć wniosek indywidualnie. Rodzice lub 
opiekunowie będą zobowiązani do złożenia wniosków w imieniu dzieci pozostających pod 
ich opieką. Po złożeniu wniosku do statusu osoby osiedlonej kwalifikują się dzieci poniżej 
21 roku życia, których rodzice już ten status posiadają, nawet jeśli mieszkają w 
Zjednoczonym Królestwie krócej niż pięć lat. Są oni zobowiązani do uiszczenia opłaty i 
muszą złożyć wniosek. Potwierdzenie nieprzerwanego pobytu rodziców jest jednoznaczne 
z potwierdzeniem pobytu dzieci pozostających na ich utrzymaniu. Dotyczy to również 
dzieci, które przyjadą do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

Organy władzy, którym powierzono opiekę na dziećmi, muszą złożyć wnioski w ich 
imieniu, ale są zwolnione z opłat. 
 
Dzieci urodzone w Zjednoczonym Królestwie, których rodzic w momencie narodzin 
dziecka miał już obywatelstwo brytyjskie, pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub 
status osoby osiedlonej, są obywatelami brytyjskimi i nie muszą przechodzić przez proces 
naturalizacji czy rejestracji. Możliwe są pewne odstępstwa. Tutaj dostępne są informacje o 
tym, czy dziecko jest już Brytyjczykiem. 
 
Rodzice dzieci adoptowanych muszą dostarczyć prawny dokument adopcyjny uznawany 
w Zjednoczonym Królestwie.  Dzieci urodzone bądź adoptowane po 31 grudnia 2020 r. 
również zostaną objęte ochroną .  

Wpływ statusu osoby osiedlonej lub oczekującej - przykłady różnych rodzin. 
 

Jak wygląda sytuacja osób, które potrzebują więcej wsparcia?  
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy 
obywatele państw unijnych będą mieć trudności z samodzielnym dostępem do informacji, 
ich zrozumieniem i nawigacją po systemie. Niektórzy z nich mogą nie mieć dostępu do 
komputerów lub nie umieć z nich korzystać. Powodów może być wiele, na przykład: 
ograniczona znajomość języka angielskiego, niepełnosprawność lub inne problemy 
zdrowotne, które utrudnią samodzielne złożenie wniosku. W przypadku osób, które nie 
mają dostępu do usług online lub maja z nimi trudności,  dostępna będzie wspomagana 
usługa cyfrowa - wsparcie telefoniczne lub osobiste w wybranych bibliotekach lub w domu 
dla każdego, kto ma trudności z korzystaniem z usług online. 
 
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadza konsultacje wśród grup 
użytkowników reprezentujących różne społeczności. W ten sposób zdobywa informacje na 
temat próbnych procedur aplikacyjnych w sytuacjach rzeczywistych. Kwestia ta nadal 
stanowi przedmiot szczególnej troski, a indywidualne przypadki wnioskodawców w trudnej 
sytuacji mogą wymagać szczególnego wsparcia. Rząd brytyjski zamierza współpracować 
z odpowiednimi organizacjami, które pomogą w zidentyfikowaniu osób kwalifikujących się 
do ubiegania się o status osoby osiedlonej, dotarciu do niej i udzieleniu odpowiedniego 
wsparcia w procesie składania wniosków. Pomocy mogą potrzebować ludzie objęci 
opieką, osoby hospitalizowane przez dłuższy czas oraz osoby starsze, a także członkowie 
społeczności przemieszczających się (Romowie) jak i osoby bez stałego adresu 
zamieszkania. Burmistrz Londynu przekazał już środki na organizacje, które zapewnią 
tego rodzaju wsparcie dla obywateli w Londynie. 
 
Kiedy pojawi się więcej informacji na ten temat serwis informacyjny zostanie odpowiednio 
zaktualizowany. Pomocna może być przygotowana przez nas lista niezależnych usług 
wsparcia i doradztwa w Londynie. 
 

Jak wygląda sytuacja osób z podwójnym obywatelstwem?  
Sytuacja pozostanie bez zmian dla obywateli UE-27 posiadających brytyjski paszport. 
Przysługiwać im będą te same prawa, co dotychczas, bez konieczności składania wniosku 
o status osoby osiedlonej. Osoby z podwójnym obywatelstwem zachowają prawa nadane 
w projekcie Umowy o wystąpieniu, pomimo że rząd brytyjski nie doprecyzował jeszcze, co 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

będzie stanowiło ich dowód. Dodatkowe informacje znajdują się w dalszej części serwisu 
informacyjnego. 
 

Kto może ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie? 
Obywatelstwo brytyjskie dostępne jest dla posiadaczy ważnego dokumentu 
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub pozwolenia na pobyt na czas niekreślony. 
Mogą się o nie również ubiegać obywatele, którym przyznano status osoby osiedlonej, ale 
dopiero po 12 miesiącach od otrzymania tego statusu. Należy zauważyć, że niektóre 
państwa UE-27 nie zezwalają swoim obywatelom na posiadanie paszportu innego 
państwa lub zezwalają na nie tylko w określonych okolicznościach. Po otrzymaniu 
obywatelstwa brytyjskiego obywatelom tych właśnie państw grozi utrata dotychczasowego 
obywatelstwa.  
 
Osoba, która kwalifikuje się do brytyjskiego obywatelstwa i chce się o nie ubiegać, 
powinna najpierw sprawdzić w swojej ambasadzie, czy i na jakich warunkach może 
zachować paszport swojego kraju urodzenia. Przedstawiamy informacje o tym, jak 
ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo i zamieszczamy dane kontaktowe ambasad krajów 
EU-27 w Londynie. 
 

Jak wygląda sytuacja z członkami rodzin i osobami zależnymi z krajów 
trzecich? 
Członkowie rodzin i osoby zależne spoza obszaru UE w ramach procesu składania 
wniosku online będą musieli przesłać skan dokumentu potwierdzającego ich związek z 
obywatelem UE, takiego jak świadectwo urodzenia, akt małżeństwa lub potwierdzenie 
związku partnerskiego. Będą oni również zobowiązani do dostarczenia dokumentu 
tożsamości i podania miejsca pobytu członka rodziny, jeśli nie uzyskał on jeszcze statusu 
osoby osiedlonej. Osoby, które nie posiadają biometrycznej karty pobytowej, będą musiały 
złożyć odciski palców i zrobić zdjęcie twarzy w ośrodku aplikacyjnym w Zjednoczonym 
Królestwie. 

 
Obecni członkowie rodzin obywateli UE, którzy otrzymają status rezydenta Zjednoczonego 
Królestwa do 31 grudnia 2020 r., będą mogli do nich dołączyć, nawet jeśli sami nie są 
obywatelami UE. Dotyczy to również tych osób, dla których obywatelstwo brytyjskie 
otrzymane w przeszłości lub przyszłości będzie dodatkowym do posiadanego już 
obywatelstwa kraju rodzimego. Członkowie ich rodzin spoza obszaru UE zachowają 
automatyczne prawo przybycia do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. Za 
członków bliskiej rodziny w tym przypadku uznaje się rodziców i dziadków pozostających 
na utrzymaniu, dzieci poniżej 21 roku życia lub dzieci powyżej 21 roku życia, 
pozostających na utrzymaniu. Wynika to z wyroku wydanego w tak zwanej sprawie 
Lounesa. Obywatelom Wielkiej Brytanii może nie przysługiwać to automatyczne prawo.  
 
Zasada nie obejmuje obywateli brytyjskich, którzy uzyskali paszport UE-27 (w tym 
irlandzki), aby otrzymać prawo do swobodnego przemieszczania się w UE, ale nadal 
przebywają w Zjednoczonym Królestwie. 
  Osoby te nie wyemigrowały do Zjednoczonego Królestwa i nie skorzystały ze swoich 
praw traktatowych, dlatego na potrzeby tego procesu zostaną zaliczone do grupy 
obywateli brytyjskich. 
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

W przypadku niepewności co do statusu osób pozostających na utrzymaniu i członków 
rodziny należy zwrócić się po niezależną poradę. Oto lista organizacji w Londynie, które 
służą niezależną poradą. 
 

Obywatele UE mieszkający tymczasowo poza Zjednoczonym Królestwem  
Obywatele państw unijnych mogą obecnie przebywać poza Zjednoczonym Królestwem 
przez maksymalnie dwa lata. Po tym okresie grozi im utrata pozwolenia na pobyt na czas 
nieokreślony bądź prawa stałego pobytu. Na mocy Umowy o wystąpieniu zawartej 
pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem dozwolony okres zostanie wydłużony do pięciu 
lat dla osób ze statusem osoby osiedlonej.   
 
Obywatele państw unijnych przebywający obecnie poza granicami Zjednoczonego 
Królestwa, którzy zamierzają wrócić, powinni rozważyć powrót przed datą końcową 31 
grudnia 2020 r. Umożliwi im to ubieganie się o status osoby osiedlonej lub oczekującej. 
  
Osoby, które ze względu na okoliczności nie będą mogły lub musiały wrócić przed tą datą 
wciąż będą miały prawo do ubiegania się o ten status. 
Przepisy dotyczące składania wniosków z zagranicy nie zostały jeszcze określone. 
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznaje, że należy rozwiązać tę kwestię. 
Kiedy pojawi się więcej informacji na ten temat, serwis informacyjny zostanie odpowiednio 
zaktualizowany. 
 

Obywatele UE przybywający do Zjednoczonego Królestwa po dacie końcowej 
(przepisy imigracyjne po Brexicie) 
Zasadniczo prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie dla osób, które przyjadą po dacie 
końcowej 31 grudnia 2020 r., będzie rozpatrywane zgodnie z nowymi przepisami 
imigracyjnymi, które wejdą w życie po Brexicie. 
A zatem, jeśli pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią nie dojdzie do innych ustaleń 
osoby niebędące bliskimi krewnymi obywateli UE o statusie osoby osiedlonej lub 
oczekującej będą traktowane na równi z imigrantami z państw trzecich i będą podlegać 
odpowiednim przepisom imigracyjnym. Wyjątkiem mogą być osoby, które kwalifikują się 
do statusu osoby osiedlonej, ale nie wróciły do Zjednoczonego Królestwa przed tą datą. 
 

Co, jeśli żadne z przedstawionych powyżej informacji nie pasuje do 
szczególnej sytuacji rodzinnej? Gdzie można znaleźć dodatkowe porady? 
Istnieje szereg okoliczności, w których dzieci lub opiekunowie mogą nabyć praw za 
pośrednictwem obywateli UE przebywających obecnie lub w przeszłości w Zjednoczonym 
Królestwie. Dotyczy to również opiekunów spoza obszaru UE opiekujących się 
obywatelami UE w Wielkiej Brytanii - mogą one nabyć praw za pośrednictwem swoich 
podopiecznych. W części Zasada swobodnego przepływu znajduje się więcej informacji na 
ten temat. 
 
Obywatele, których dotyczą opisane powyżej okoliczności oraz ci, którzy mają obawy co 
do swoich praw lub praw członków swoich rodzin, powinni zwrócić się po niezależną 
poradę. Pomocna może być przygotowana przez nas lista akredytowanych organizacji i 
innych placówek oferujących wsparcie w Londynie. 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Jak można się ubiegać? (aplikacja mobilna, online, formularz papierowy, 
biblioteka) 
Wnioski można wypełniać online. W celu usprawnienia procedury aplikacyjnej Brytyjskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomi aplikację na telefon komórkowy. Aplikacja 
będzie w pełni funkcjonalna na smartfonach z systemem Android. Po zeskanowaniu 
paszportu aplikacja odczyta mikroprocesor z danymi biometrycznymi. Skan paszportu czy 
biometrycznego dokumentu tożsamości nie będzie możliwy poprzez aplikację na iPhone’a. 
Zamiast tego brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni usługę sprawdzania 
mikroprocesora w wielu ośrodkach. 
 
Niedostępne są jeszcze jasne wytyczne w sprawie składania wniosków w formie 
papierowej.  
 
W przypadku osób, które nie mają dostępu do usług online lub maja z nimi trudności,  
dostępna będzie wspomagana usługa cyfrowa - wsparcie telefoniczne lub osobiste w 
wybranych bibliotekach lub w domu dla każdego, kto ma trudności z korzystaniem z usług 
online. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza wykorzystać wiele 
lokalizacji, takich jak biblioteki w centrach miast oraz inne, odpowiednie w tym celu 
ośrodki. Szczegółowe informacje zostaną podane jeszcze w tym roku, a serwis 
informacyjny zostanie wkrótce zaktualizowany. 

 

Jakie dokumenty i informacje będą potrzebne? 
Potrzebny będzie ważny paszport lub biometryczny dokument tożsamości.  Dokument 
biometryczny to taki, który zawiera mikroprocesor (taki jak w karcie bankowej) 
przechowujący informacje na temat posiadacza. 
 
Wnioskodawcy będą zobowiązani do dostarczenia dowodu zamieszkania w 
Zjednoczonym Królestwie. Wymóg nie będzie obowiązywał osób posiadających ważny 
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub pozwolenie na pobyt na czas 
nieokreślony lub pozwolenie na wjazd na terytorium Zjednoczonego Królestwa na czas 
nieokreślony. Obywatele, których podatek płaci pracodawca oraz otrzymujący 
świadczenia, mogą posłużyć się brytyjskim numerem ubezpieczenia społecznego, aby 
potwierdzić swój pobyt w Wielkiej Brytanii.  
 
Jeśli informacje zawarte w krajowych bazach danych, takich jak brytyjski urząd skarbowy 
(HMRC) lub Departament ds. Pracy i Emerytur (DWP), nie będą wystarczające, obywatele 
państw unijnych zostaną poproszeni o dodatkowy dowód potwierdzający ich nieprzerwany 
pobyt. Mogą to być następujące dokumenty:  
 

• karta podatkowa P60 lub P45 

• paski wypłat 

• wyciągi bankowe 

• rachunki za media, podatek miejski i telefon 

• roczne sprawozdania finansowe z działalności gospodarczej 

• umowy o pracę lub listy od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie 

• listy, faktury lub certyfikaty od akredytowanych placówek edukacyjnych 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• stemple paszportowe potwierdzające wjazd na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa 

• bilety lotnicze lub kolejowe potwierdzające podróż do Zjednoczonego 
Królestwa.  

 
Wnioskodawcy będą mogli dostarczyć zeskanowane dokumenty za pośrednictwem 
internetowego formularza. Przedstawienie potwierdzenia na cały pobyt w Zjednoczonym 
Królestwie nie będzie konieczne; wymagane będzie ono tylko za okres brany pod uwagę w 
procesie wnioskowania o status osoby osiedlonej lub oczekującej. 

 
Obywatele państw trzecich, jednego z trzech krajów EOG lub Szwajcarii będą musieli 
przedstawić dowód potwierdzający ich związek z członkiem rodziny z UE mieszkającym w 
Zjednoczonym Królestwie. 

 
Według oświadczenia brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeśli dostarczenie 
dodatkowych informacji lub dowodu na pobyt nie będzie możliwe, ministerstwo udzieli 
wsparcia w ustaleniu szczegółów pobytu w Zjednoczonym Królestwie.  
 
Załączamy użyteczną listę kontrolną dokumentów i informacji, którą należy bezpiecznie 
przechowywać do momentu rozpoczęcia procedury aplikacji. 
 

Badanie karalności 
Osoby z wyrokami za poważne przestępstwa w Zjednoczonym Królestwie lub za granicą 
muszą je zgłosić w trakcie składania wniosku. To samo dotyczy wniosków składanych w 
imieniu skazanych za poważne przestępstwa dzieci powyżej 10 roku życia. Uzyskane 
informacje będą weryfikowane w bazie danych brytyjskiego rejestru karnego. 
Wnioskodawcy aresztowani lub skazani za drobne wykroczenia mogą ubiegać się o status 
osoby osiedlonej lub oczekującej. Na przykład mandaty za przekroczenie prędkości nie 
będą brane pod uwagę.  
 
Przestępstwa i wyroki skazujące będą podlegały indywidualnej ocenie. Osoby posiadające 
na swoim koncie więcej niż jeden wyrok skazujący - 12-miesięczny lub dłuższy wyrok 
pozbawienia wolności - powinny przed złożeniem wniosku zasięgnąć niezależnej porady 
prawnej. Załączamy listę niezależnych radców prawnych. 
 
Ile to kosztuje i jak można zapłacić? 
Za złożenie wniosku pobierana będzie oplata - £65,00 od osób powyżej 16 roku życia i 
£32,50 od osób poniżej 16 roku życia. Wniosek będzie bezpłatny dla: 
 

• posiadaczy pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony lub pozwolenia na 
wjazd na terytorium Zjednoczonego Królestwa na czas nieokreślony, 
 

• posiadaczy ważnego dokumentu potwierdzającego miejsce ich stałego 
pobytu, 
 

• osób ubiegających się o zmianę ze statusu oczekującego na osiedlony, 
 

• dzieci objętych opieką władz lokalnych. 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

 

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego wnioskodawca może zapłacić kartą; opłaty w 

imieniu wnioskodawcy może dokonać również inna osoba. 

 

  



 

 

Informacje dodatkowe 

Składanie wniosków z zagranicy 
Obecnie osoby uznane za „rezydentów” mogą składać wnioski tylko w Zjednoczonym 
Królestwie do północy 31 grudnia 2020 r.  
 
Dotyczy to również osób w przeszłości zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie, 
które w dniu składania wniosku przebywać będą poza jej granicami, a które zachowały 
swój "nieprzerwany pobyt". Na przykład obywatele, którzy na stałe mieszkają w 
Zjednoczonym Królestwie, ale 31 grudnia 2020 r. będą akurat na wyjeździe służbowym za 
granicą lub na wakacjach oraz osoby mieszkające tymczasowo za granicą będą mogły 
złożyć wniosek po powrocie do Zjednoczonego Królestwa.  
 
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważa obecnie wprowadzenie możliwości 
składania wniosków za granicą, tzw. „wniosków krajowych" (ang. in country applications), 
ale ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Rozwiązanie to mogłoby 
być dostępne dla osób z prawem stałego pobytu przebywających poza Zjednoczonym 
Królestwem krócej niż dwa lata. 
 

Czy dostępny będzie dokument potwierdzający status osoby osiedlonej bądź 
oczekującej? 
Osoby, którym nadano status osoby osiedlonej, nie otrzymają dokumentu 
potwierdzającego. W sytuacji, w której konieczne będzie potwierdzenie statusu - na 
przykład nowemu pracodawcy, wynajmującemu lub pracownikowi służby zdrowia - 
posłużyć się będzie można kodem dostępu i linkiem do strony internetowej, na której 
status obywatela można będzie sprawdzić elektronicznie. Link wraz z kodem nie udzieli 
dostępu do pozostałych danych osobowych osoby osiedlonej. 
 

Apelacja i nadzór  
Dokument informujący o decyzji będzie wskazywał także sposoby odwołania się od niej, 
jeśli decyzja i oferowany status wzbudzą niezadowolenie wnioskodawcy. Procedura ta 
nosi nazwę rewizji administracyjnej, a wniosek należy złożyć w ciągu 28 dni od daty 
wydania decyzji. Obowiązywać będzie opłata w wysokości £80,00, która zostanie 
zrefundowana, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony lub jeśli wniosek zostanie 
odrzucony z powodu nieważności. Kwota nie będzie refundowana, jeśli apelacja zakończy 
się pomyślnie dzięki otrzymanym od wnioskodawcy dodatkowym informacjom. Można 
ubiegać się o rewizję wypełniając formularz aplikacyjny.  
 
Niezależny organ nadzorujący tę procedurę powstał na mocy projektu Umowy o 
wystąpieniu, a w okresie przejściowym nadzór nad nią sprawować będzie Komisja 
Europejska. Kiedy pojawi się więcej informacji na ten temat, serwis informacyjny zostanie 
odpowiednio zaktualizowany. 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zachować nadany status osoby osiedlonej? 
 
W celu zachowania tego statusu osoba osiedlona nie może opuścić Zjednoczonego 
Królestwa na nieprzerwany okres dłuższy niż 5 lat ani zostać skazana za poważne 
przestępstwo. Poza tym nie określono żadnych innych okoliczności wpływających na 
zachowanie statusu osoby osiedlonej i pozostanie w Zjednoczonym Królestwie tak, jak 
dotychczas. Kiedy pojawi się więcej informacji na ten temat, serwis informacyjny zostanie 
odpowiednio zaktualizowany. 
 

Prawa w przyszłości   
Dużo będzie zależało od ostatecznego charakteru porozumienia między Zjednoczonym 
Królestwem a UE oraz ustaleń dotyczących nadzoru, ale prawa obywateli staną się 
częścią prawa brytyjskiego. Umowa o wystąpieniu będzie podstawą do rozpatrywania 
wszelkich spraw i okoliczności w tym zakresie. Kiedy pojawi się więcej informacji na ten 
temat, serwis informacyjny zostanie odpowiednio zaktualizowany. 
 

Usługi wsparcia dla Europejczyków mieszkających w Londynie 
Niniejszy serwis informacyjny oferuje niezależne porady dla obywateli UE-27, obywateli 
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii oraz ich rodzin mieszkających w Londynie.  
 
Celem tego serwisu jest pomoc w przygotowaniu się do ubiegania się o status osoby 
osiedlonej. W celu otrzymania dalszych informacji ze sprawdzonych, wiarygodnych i 
akredytowanych źródeł warto skorzystać z naszej listy usług wsparcia. 

Udostępniono również glosariusz wyjaśniający pojęcia użyte w tym serwisie 
informacyjnym. Serwis informacyjny nie jest formą porady prawnej i nie należy kierować 
się jedynie informacjami w nim zawartymi.  

Informacje o aktualizacjach dostępne są po zapisaniu się na portal informacyjny 
brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

 

 

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

