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Burmistrz Londynu Sadiq Khan podkreślał wielokrotnie, że 
mieszkający w Londynie obywatele Unii Europejskiej są częścią 
tego miasta i są tu mile widziani. Aby ułatwić zrozumienie 
wpływu Brexitu na życie obywateli europejskich, utworzył on 
nowy serwis informacyjny, zawierający również informacje 
dotyczące procesu ubiegania się o status osoby osiedlonej.

W jaki sposób Brexit wpłynie na status imigracyjny obywateli?

Kiedy Zjednoczone Królestwo opuści UE, prawo pobytu 
imigrantów europejskich przebywających na jego terytorium 
na mocy zasady swobodnego przemieszczania się ulegnie 
zmianie. Wszyscy ci, którzy ze Zjednoczonym Królestwem 
wiążą swoją przyszłość - pragną tu pozostać i pracować - będą 
musieli ubiegać się o nową kategorię statusu rezydenta, tzw. 
status osoby osiedlonej. Wniosek złożyć będą musieli wszyscy 
obywatele 27 państw członkowskich (UE-27), jak również 
Islandii, Norwegii, Księstwa Liechtensteinu lub Szwajcarii (EOG) 
oraz ich bliscy, przebywający na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa. Wymóg dotyczyć będzie również obywateli państw 
trzecich, których status imigracyjny zależny jest od krewnego, 
posiadającego obywatelstwo jednego z państw UE-27 lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Jak można ubiegać się o status osoby osiedlonej? 

O status osoby osiedlonej będzie można ubiegać się już od 30 
marca 2019 roku. Termin składania podań upłynie 30 czerwca 
2021 roku. Złożenie wniosku będzie darmowe i możliwe online.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


