
 

Status osoby osiedlonej: poradnik  

29 marca jest datą, w której Wielka Brytania wystąpi z Unii 
Europejskiej.  
 
  Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii będą musieli zaaplikować o 
otrzymanie „statusu osoby osiedlonej”, żeby móc pozostać w Wielkiej 
Brytanii. W tej chwili nie wiadomo, czy Wielka Brytania wystąpi z Unii 
Europejskiej z porozumieniem czy bez porozumienia. 
  Jednak prawa obywateli Unii Europejskiej zostały uzgodnione i 
zabezpieczone nawet w przypadku, gdy Brexit odbędzie się bez 
porozumienia. Według planów, opublikowanych w grudniu 2018, w 
przypadku braku porozumienia, rząd nadal będzie kontynuował „Unijny 
program osiedlenia”. 
  Już teraz istnieje podstawa prawna dla Unijnego Programu Osiedlenia: 
załącznik UE do ustawy o zasadach imigracji, przedstawiony parlamentowi 
w sekcji 3(2) Aktu dot. Imigracji 1971. 
 Każdy status otrzymany od czasu rozpoczęcia programu, tzn. od czasu 
pierwszej wersji beta z 28 sierpnia 2018 roku uznaje się za prawny status 
imigracyjny i będzie on uznawany za taki niezależnie od tego, czy Wielka 
Brytania wyjdzie z UE z porozumieniem czy bez niego. 
  To doprecyzowanie dostaliśmy, gdy wysłaliśmy zapytanie do Home Office 
w sprawie przyszłości UPO w przypadku różnych scenariuszy Brexitu.    
  Status osiedlenia według programu jest właściwie tym samym, co 
Indefinite Leave to Remain (ILR: pozwolenie na pozostanie na czas 
nieokreślony), które według obecnego prawa wygasa po 2 latach 
nieobecności w Wielkiej Brytanii. 
  Parlament będzie musiał w najbliższym czasie ustalić wymaganą zmianę w 
drugorzędnym prawie dotyczącego tego punktu, który zawarty jest w 
Zasądzeniu o Imigracji (Pozwolenie na Wjazd i Pozostanie) z roku 2000. 
Gdy to nastąpi, zmiana będzie automatycznie dotyczyła każdego ILR 
wydanego w ramach tego programu: nie będzie trzeba aplikować ponownie, 
a ILR zmieni się w UPO z pięcioletnią datą ważności (co jest główną 
różnicą  
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pomiędzy ILR i UPO.)   
  W zależności od scenariuszu Brexitu (porozumienie lub jego brak), pewne 
aspekty UPO będą się różnić. 
 
 
  A. O co chodzi? 
 
  W przypadku porozumienia: 
 
  1. Obywatele UE i członkowie ich rodziny, niebędący obywatelami UE, 
którzy do 31 grudnia 2020 mieszkali w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez 
okres 5 lat, będą mogli ubiegać się o „status osoby osiedlonej”, który 
pozwoli im pozostać na czas nieokreślony. 
  2. Obywatele UE i członkowie ich rodziny, którzy przyjadą do 31 grudnia 
2020, ale nie mieszkali w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez okres 5 lat, 
będą mogli ubiegać się o „status osoby jeszcze nieosiedlonej”. To 
pozwoli im pozostać do czasu, kiedy osiągną okres 5 lat zamieszkania. 
Wtedy będą mogli ubiegać się o „status osoby osiedlonej.” 
  3. Obywatele UE i członkowie ich rodziny, którzy posiadają „status osoby 
osiedlonej” lub „status osoby jeszcze nieosiedlonej” będą miały taki sam 
dostęp do służby zdrowia, emerytur oraz innych benefitów, jak 
dotychczas. 
  4. Bliscy członkowie rodziny, którzy nie mieszkają w Wielkiej Brytanii do 
31 grudnia 2020, będą mogli dołączyć do obywatela UE w Wielkiej Brytanii 
w każdym momencie, pod warunkiem, że ich związek nadal istnieje. 
  Dzieci urodzone lub adoptowane po 31 grudnia 2020, jak również osoby, 
nad którym w przyszłości członek UE będzie sprawował opiekę, również 
zostaną objęte ochroną prawną. 
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  W przypadku braku porozumienia: 
 
  1. Obywatele UE oraz członkowie ich rodziny, niebędący obywatelami UE, 
którzy do 29 marca 2019 mieszkali w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez 
okres 5 lat, będą mogli ubiegać się o „status osoby osiedlonej”, który 
pozwoli im pozostać na czas nieokreślony. 
  2. Obywatele UE i członkowie ich rodziny, którzy przyjadą do 29 marca 
2019, ale nie mieszkali w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez okres 5 lat, 
będą mogli ubiegać się o „status osoby jeszcze nieosiedlonej”. To pozwoli 
im pozostać do czasu, kiedy osiągną okres 5 lat zamieszkania. Wtedy będą 
mogli ubiegać się o „status osoby osiedlonej.” 
  3. Obywatele UE i członkowie ich rodziny, którzy posiadają „status osoby 
osiedlonej” lub „status osoby jeszcze nieosiedlonej” będą miały taki sam 
dostęp do służby zdrowia, emerytur oraz innych benefitów, jak 
dotychczas. 
   4. Bliscy członkowie rodziny (małżonek, partner/ka cywilny/a, partner w 
długotrwałym związku, dziecko lub wnuk pod opieką, lub rodzic albo dziadek 
pod opieką) mieszkający zagranicą będą mogli dołączyć do mieszkającego 
tu obywatela UE, do 29 marca 2022. Warunkiem jest, że związek z 
członkiem rodziny istniał w dniu Brexitu. Przyszłe dzieci również zostaną 
objęte ochroną.    
 
 
 B. Kto musi aplikować? 
 
  Wszyscy obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, niebędący 
obywatelami UE, którzy mieszkają obecnie w Wielkiej Brytanii. 
  Jeżeli już posiadasz obywatelstwo brytyjskie, nie musisz aplikować. Jeżeli 
posiadasz Indefinite Leave to Remain, nie musisz aplikować, ale możesz. 
Jeżeli posiadasz kartę stałego pobytu, musisz aplikować, ale aplikacja 
będzie bardzo prosta, ponieważ będzie polegała na wymianie karty na  
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status osoby osiedlonej. Jeśli Twoje dzieci urodziły się w Wielkiej Brytanii i 
masz już pozwolenie na stały pobyt (mieszkasz tu od co najmniej 5 lat), 
Twoje dzieci mogą ubiegać się o naturalizację, bez potrzeby aplikacji o 
status osoby osiedlonej. Skontaktuj się z doradcą imigracyjnym zanim 
zaaplikujesz o status osoby osiedlonej w imieniu Twoich dzieci.  
 
 
  C. Kiedy aplikować? 
 
  Aplikacje otwarte są dla wszystkich obywateli UE oraz wszystkich 
członków ich rodzin, którzy posiadają paszport biometryczny od 21 stycznia 
2019, jednak odbywają się one nadal w fazie testowej. Od kwietnia 2019 
aplikacje będą otwarte dla wszystkich. Data, do której należy złożyć 
aplikacje to 30 czerwca 2021 (lub, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z UE 
bez porozumienia, do 31 grudnia 2020). 
  
 
  D. Ile to kosztuje? 
 
  Premier ogłosiła, że opłata zostanie zniesiona na początku kwietnia. 
Obecnie aplikacja kosztuje £65 dla dorosłych oraz £32 dla dzieci poniżej 16 
roku życia. Aplikacje dokonane między 21 stycznia a 30 marca 2019 muszą 
zostać opłacone, jednak zostaną zrefundowane, podczas gdy aplikacje po 
30 marca 2019 będą darmowe.  
 
 
  E. Czego będziesz potrzebował/a? 
 
  Aplikacja o status osoby osiedlonej odbywa się wyłącznie online. 
  1. Dokument potwierdzający tożsamość  – paszport lub dowód osobisty. 
Możesz potwierdzić swoją tożsamość poprzez aplikację mobilną Home  
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Office, dostępną tylko i wyłącznie na Androidy i działającą jedynie na 
dowody biometryczne. Możesz też wysłać twój dokument pocztą do Home 
Office. 
  Do kwietnia 2019 tylko i wyłącznie obywatele UE z biometrycznym 
paszportem będą mogli aplikować, a potwierdzenie tożsamości odbywać się 
będzie jedynie za pomocą aplikacji, nie poczty. Od kwietnia aplikacje będą 
otwarte dla wszystkich. 
  2. Dowód na zamieszkanie w Wielkiej Brytanii – będziesz musiał/a 
potwierdzić, że mieszkałeś/aś w Wielkiej Brytanii lub że jesteś członkiem 
rodziny obywatela UE. 
  3. Wyciąg z rejestru karnego – rejestr karny zostanie sprawdzony i 
będziesz musiał/a oświadczyć, czy nie dopuściłeś/aś się poważnych 
przestępstw.  
 
 
  F. Etapy aplikacji 
 
  1. Aplikacja mobilna – aplikacja poprosi o Twój adres mailowy i numer 
telefonu 
 • Ściągnij aplikację z Google Play i zainstaluj ją 
 • Zeskanuj paszport, kładąc na nim telefon 
 • Zeskanuj twarz 
 • Zrób zdjęcie swojej twarzy 
 
  2. Formularz online 
 • Po tym, jak Twoja tożsamość zostanie sprawdzona, dostaniesz link do 
formularza online, który możesz wypełnić na smartfonie lub na komputerze. 
 • Sekcje „identity” (tożsamość) oraz „digital photo” (zdjęcie elektroniczne) 
będą zaznaczone jako już wypełnione, ponieważ te sekcje wypełniane są 
poprzez aplikację. 
 • Aplikant będzie musiał wypełnić sekcje „application type” (rodzaj   
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aplikacji), „residence in the UK” (zamieszkanie w Wielkiej Brytanii) oraz 
„criminal convictions” (rejestr karny).  
 
  3. Application type (Rodzaj aplikacji) 
 • Przede wszystkim należy podać informacje dotyczące narodowości oraz 
wieku. Na przykład, jeżeli urodziłeś się w byłej Jugosławii i jest to Twoja 
narodowość, musisz to zadeklarować. 
 • Następnie należy zadeklarować czy posiada się Kartę Stałego Pobytu lub 
posiada się już Indefinite Leave to Remain. 
 
  4. Residence in the UK (Zamieszkanie w Wielkiej Brytanii) 
 • Należy podać adres oraz wcześniej posiadane imiona (jeżeli to się 
zmieniło) 
 • NINo – należy podać NINo (National Insurance Number), co pozwoli 
aplikacji na sprawdzenie Twojej historii z HMRC lub DWP. Jeżeli nie masz 
historii z tymi instytucjami, będziesz miał/a możliwość podać dodatkowe 
dowody adresu, które mogą zostać wgrane online. (patrz: podpunkt H)  
 
  5. Criminal convictions (Rejestr karny) 
 • Rejestr karny zostanie sprawdzony w przypadku każdego z aplikantów. 
Aplikanci będą musieli podać wszystkie przestępstwa, których się dopuścili 
(bez podawania dowodów). 
 • Dodatkowo Home Office sprawdzi rejestr karny, za pomocą Police 
National Computer (PNC) oraz Warnings Index (WI). Minister ds. Imigracji 
oświadczył przed parlamentem dn. 21 czerwca 2018, że deklaracje 
obowiązują wszystkie osoby powyżej 18 r.ż., a Home Office sprawdzi rejestr 
karny w przypadku wszystkich osób powyżej 10 r.ż. 
 • Jeżeli popełniłeś/aś poważne przestępstwo, Twoja aplikacja o status 
osoby osiedlonej może zostać odrzucona. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co 
dokładnie oznacza „poważne” przestępstwo, skontaktuj się z doradcą 
imigracyjnym.  
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  Po wypełnieniu wszystkich sekcji należy wysłać odpowiedzi. Zanim jednak
będzie można wysłać aplikację, należy wykonać dwa dodatkowe kroki. 
  1. Ustawić i odpowiedzieć na serię pytań ochronnych (będą one potrzebne
w wypadku, gdy zgubisz telefon lub adres mailowy i nie będziesz miał/a
dostępu do Twojego statusu online)  
  2. Zapłacić £65 (tylko w przypadku aplikacji dokonanych przed kwietniem
2019) – Twoja opłata zostanie zrefundowana od kwietnia 2019. 
 
 
  G. Możliwe wyniki:  
 
  Po tym, jak wyślesz Twoje odpowiedzi, pojawi się jedna z możliwych
informacji. Aplikacja wykorzystuje Twój NINo, aby sprawdzić Twoją historię z
DWP i HMRC (od 2012 roku) 
  1. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii od więcej niż 5 lat i potwierdzają to
dane z DWP oraz HMRC, wyświetli się informacja: „You will be considered
for settled status” (Zostaniesz uwzględniony/a do otrzymania statusu
osoby osiedlonej). Jeżeli chcesz, możesz wysłać aplikację.  
  2. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii od mniej niż 5 lat, wyświetli się
informacja: „You will be considered for pre-settled status” (Zostaniesz
uwzględniony/a do otrzymania statusu osoby jeszcze nieosiedlonej).
Jeżeli chcesz, możesz wysłać aplikację.  
  3. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii od więcej niż 5 lat, ale wiesz, że
masz przerwy w historii z HMRC lub DWP, możesz wysłać dodatkowe
dowody (patrz: podpunkt H). Aplikacja powinna zawierać daty przerw, po to,
żeby można było wgrać dodatkowe dowody.  
 
System może nie być w 100% dokładny. Osoby mające ciągłą historię z
HMRC lub DWP mogą otrzymać informację, że muszą wgrać dodatkowe
dowody, które to potwierdzą. Jeżeli jesteś pewien, że posiadasz ciągłą
historię z tymi instytucjami, jednak wyświetliła Ci się   
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ta wiadomość, niemartw się, problem dotyczy systemu, nie Twojej 
aplikacji.  
 
 
 H. Dokumenty służące jako dowód 
 
  Jeżeli wiesz, że masz przerwy dłuższe niż 6 miesięcy w historii z HMRC 
lub DWP, tak jak na przykład zawieszenie Twoich zasilkow lub brak 
czynności zawodowej, lub jeżeli aplikacja nie jest w stanie odczytać Twoich 
danych związanych z HMRC lub DWP, możesz wgrać dodatkowe dowody, 
które pozwolą Ci otrzymać status osoby osiedlonej. 
  Wszystkie dokumenty, które wysyłasz jako dowody, muszą posiadać Twoje 
imię oraz datę. 
  Należy wgrać jedynie jeden dokument na każdy okres. Gdzie to możliwe, 
należy użyć dokumentów, które służą jako dowód na dłuższe okresy czasu, 
na przykład wyciągi z konta bankowego, rachunki council tax, listy z 
uniwersytetu lub certyfikaty. Te dokumenty potwierdzą Twój adres 
zamieszkania przez cały okres, którego dotyczą, dzięki czemu będziesz 
mógł wgrać mniej dokumentów. 
  Dokument, który posiada tylko jedną datę, potwierdzi Twoje miejsce 
zamieszkania tylko na miesiąc, którego dotyczy. Przykładami takich 
dokumentów są: rachunek za prąd, oficjalny list lub potwierdzenie wizyty u 
lekarza.  
 
Przykłady dokumentów, których możesz użyć: 
 - roczny wyciąg z konta bankowego 
 - P60 i P45 - rachunki council tax - listy lub certyfikaty ze szkół, college’ów 
lub uniwersytetów 
 - dokumenty, na których widnieje adres w Wielkiej Brytanii i które pochodzą 
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z instytucji finansowych w Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, albo 
ze Students Loan Company 
 - listy z zarejestrowanego instytutu opieki społecznej  
potwierdzające, że jest to Twoje miejsce zamieszkania 
 - dopłaty pracodawcy do emerytury 
 - roczne wyciągi z firmowych kont bankowych w przypadku osób 
samozatrudnionych 
 - potwierdzenie wypłaty dla zatrudnienia z bazą w Wielkiej Brytanii 
 - rachunki za wodę, gaz lub prąd, na których widnieje adres w Wielkiej 
Brytanii 
 - rachunki za telefon stacjonarny, komórkę, telewizję lub Internet, na 
których widnieje adres w Wielkiej Brytanii 
 - rachunki domowe, takie jak rachunki za naprawy domowe, weterynarza 
lub ubezpieczenie, wraz z dowodem zapłaty 
 - listy od Twojego lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub innego pracownika 
medycznego potwierdzające umówione lub odbyte wizyty 
 - listy rządowe, od instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych, 
które pokazują, ze miałeś/aś z nimi do czynienia w danym dniu lub okresie 
(n.p. Job Centre Plus lub Citizens Advice) 
 
 Nie możesz użyć: 
 - zdjęć i filmów 
 - listów lub referencji od rodziny i znajomych 
 - kartek, takich jak kartek urodzinowych czy wysłanych albo otrzymanych 
albumów 
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I. Decyzja 
 
  Po wysłaniu aplikacji otrzymasz maila z potwierdzeniem. Niezależnie od 
wyniku ostatniego kroku („zostaniesz uwzględniony do otrzymania statusu  
osoby osiedlonej lub jeszcze nieosiedlonej”), nie jest to ostateczna decyzja. 
 
  Dostaniesz ją mailem w późniejszym okresie. Może to zająć kilka dni lub 
tygodni. W międzyczasie pracownik Home Office może się z Tobą 
skontaktować, prosząc o dodatkowe dowody lub zadając dodatkowe 
pytania. 
 
  Chcesz zaaplikować o status osoby osiedlonej lub masz jakieś pytania? 
Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami pod numerem 0800 121 4226 albo 
napisz nam maila na adres voice@eerc.org.uk . 
  Posiadamy zespół doświadczonych doradców imigracyjnych i jesteśmy 
zarejestrowani w OISC.  
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