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Burmistrz Londynu Sadiq Khan podkreślał wielokrotnie, że 
mieszkający w Londynie obywatele Unii Europejskiej są u 
siebie i że są tu mile widziani. Nowo otwarty przez burmistrza 
serwis informacyjny ułatwia zrozumienie wpływu Brexitu na 
życie obywateli europejskich oraz wyjaśnia proces ubiegania 
się o status osoby osiedlonej.

W jaki sposób Brexit wpłynie na status 
imigracyjny obywateli państw europejskich?
Kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, prawo 
pobytu imigrantów europejskich na jej terytorium ulegnie 
zmianie. Wszyscy ci, którzy wiążą swoją przyszłość  z Wielką 
Brytanią - chcą tu pozostać i pracować - będą musieli ubiegać 
się o nową kategorię statusu rezydenta, tzw. status osoby 
osiedlonej. Wszyscy obywatele 27 państw członkowskich 
(UE-27) oraz ich bliscy przebywający na terytorium Wielkiej 
Brytanii będą musieli złożyć wniosek o uzyskanie nowego 
statusu. Wymóg ten dotyczyć będzie również obywateli państw 
trzecich, których status imigracyjny zależny jest od krewnego, 
będącego obywatelem jednego z państw UE-27.

Jak ubiegać się o status osoby osiedlonej?
Zgodnie z zapowiedzią rządu brytyjskiego, o status osoby 
osiedlonej będzie można ubiegać się już od marca 2019 roku. 
Termin składania podań upłynie 30 czerwca 2021 roku. Za 
złożenie wniosku pobierana będzie opłata - £65,00 od osób 
powyżej 16 roku życia oraz £32,50 od osób poniżej 16 roku 
życia. Wnioski będzie można składać online. 
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