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1 Jestem obywatelem UE przebywającym w Wielkiej 
Brytanii. Jak brexit wpłynie na moją sytuację?

Od dnia 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już częścią 
Unii Europejskiej. UE i Wielka Brytania wynegocjowały 
warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii, zwykle nazywane 
„umową o wystąpieniu”, „umową w sprawie brexitu” lub 
„umową brexitową”. Zgodnie z tą umową prawo UE, które 
przewiduje m.in. swobodę przemieszczania się1, będzie 
nadal obowiązywać w Wielkiej Brytanii aż do końca 
uzgodnionego okresu przejściowego, a więc do dnia 
31 grudnia 2020 r. włącznie2.

Gdy z końcem okresu przejściowego prawo UE przestanie 
obowiązywać w Wielkiej Brytanii, będzie to oznaczać koniec 
swobody przemieszczania się między UE a Wielką Brytanią 
(z wyjątkiem jednak pewnych sytuacji przewidzianych 
w umowie o wystąpieniu – zob. pkt 2). Wielka Brytania 
wyraźnie oznajmiła, że od tego momentu nie będzie już 
stosować zasady swobodnego przepływu osób. Będzie to 
miało konsekwencje dla mieszkających w Wielkiej Brytanii 
obywateli UE oraz dla członków ich rodzin niebędących 
obywatelami państw UE, EOG ani Szwajcarii (określanych 
jako obywatele państw trzecich), a także dla obywateli 
brytyjskich mieszkających w całej UE.

2 Co się stanie teraz, gdy weszła w życie umowa 
o wystąpieniu?

Umowa o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią chroni 
status pobytu obywateli UE, którzy przybyli do Wielkiej 
Brytanii przed końcem okresu przejściowego – mogą 
oni ubiegać się o nowy status pobytu na mocy brytyjskiego 
prawa imigracyjnego. W tym celu rząd Wielkiej Brytanii na 

1 Swobodny przepływ pracowników jest podstawową zasadą prawa UE. Zgodnie 
z tą zasadą każdy obywatel UE może szukać pracy, pracować bez konieczności 
uzyskania zezwolenia i mieszkać w innym kraju UE oraz pozostać tam po 
zakończeniu zatrudnienia. Ma on również takie same uprawnienia jak obywatele 
tego kraju pod względem dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz 
wszelkich innych świadczeń socjalnych i korzyści podatkowych.

2 W myśl umowy o wystąpieniu Wielka Brytania może zwrócić się o przedłużenie 
okresu przejściowego o jeden rok lub dwa lata, o ile złoży wniosek w tej sprawie 
do dnia 1 lipca 2020 r.
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podstawie umowy o wystąpieniu stworzył EU Settlement 
Scheme – system przyznawania obywatelom UE statusu 
osoby osiedlonej.

Aby uzyskać prawo dalszego pobytu w Wielkiej Brytanii, 
prawie wszyscy obywatele UE mieszkający w Wielkiej 
Brytanii i członkowie ich rodzin muszą nieodpłatnie złożyć 
wniosek w tym systemie (zarządzanym przez Home Office 
– brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). Złożenie 
wniosku w ramach EU Settlement Scheme prowadzi do 
uzyskania Settled Status (statusu osoby osiedlonej) lub 
Pre-Settled Status (wstępnego statusu osoby osiedlonej) 
w zależności od długości pobytu w Wielkiej Brytanii przed 
złożeniem wniosku. Osoba, która nie złoży wniosku do dnia 
30 czerwca 2021 r., musi się liczyć z utratą prawa pobytu 
w Wielkiej Brytanii. 

Dlatego też wszyscy obywatele UE i członkowie ich rodzin, 
którzy przybyli lub przybędą do Wielkiej Brytanii przed 
końcem okresu przejściowego i zamierzają przebywać tam 
po dniu 31 grudnia 2020 r., muszą złożyć wniosek o nowy 
brytyjski status imigracyjny w ramach tego systemu.

3 Czym się różni Settled Status od Pre-Settled Status?

Wymogi EU Settlement Scheme opierają się głównie na 
długości pobytu w Wielkiej Brytanii: Home Office sprawdzi, 
jak długo dana osoba przebywała dotąd w Wielkiej Brytanii, 
a nie – co tam robiła. Otrzymanie statusu nie zależy więc od 
zatrudnienia, otrzymywania świadczeń, czy też posiadania 
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego3.

 ▶ Oznacza to, że obywatele UE i członkowie ich rodzin, 
którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez 
co najmniej 5 lat, powinni otrzymać Settled Status. Nie 
jest przy tym wymagane, aby nieprzerwany 5-letni okres 
pobytu w Wielkiej Brytanii miał miejsce w ciągu ostatnich 
5 lat – o status osoby osiedlonej mogą się ubiegać również 
osoby, które wcześniej mieszkały w Wielkiej Brytanii przez 
5 lat, nawet jeśli już tam nie mieszkają4. 

3 Tzw. Comprehensive Sickness Health Insurance – kompleksowe ubezpieczenie 
zdrowotne.

4 Umowa o wystąpieniu zezwala stałym rezydentom na nieobecność przez okres do 5 lat.
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 ▶ Osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przez okres 
krótszy niż 5 lat, będą musiały ubiegać się o Pre-Settled 
Status. Pozwoli im to pozostać w Wielkiej Brytanii i ubiegać 
się o Settled Status po osiągnięciu 5-letniego okresu 
nieprzerwanego pobytu.

Osoby ubiegające się o Settled Status lub o Pre-Settled Status 
muszą również udowodnić swoją tożsamość i obywatelstwo 
oraz poddać się weryfikacji karalności.

Wniosek o Settled Status muszą złożyć nawet osoby, które 
już posiadają wydany przez Wielką Brytanię dokument lub 
kartę stałego pobytu dla obywatela UE – EU Permanent 
Residence Document lub EU Permanent Residence Card („PR”). 
Wniosku nie muszą składać obywatele Irlandii oraz osoby, 
które już posiadają ważny dokument Indefinite Leave to 
Remain (ILR)5; mogą jednak to zrobić, jeśli zechcą. Osoby 
posiadające podwójne obywatelstwo Wielkiej Brytanii oraz 
jednego z państw UE-27 nie muszą się ubiegać o status 
osoby osiedlonej, ponieważ mogą mieszkać w Wielkiej 
Brytanii po brexicie z tytułu obywatelstwa brytyjskiego.

Terminy: Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 
2021 r. Jeśli wniosek zostanie odrzucony przed dniem  
30 czerwca 2021 r., można go uzupełnić i złożyć ponownie 
dowolną liczbę razy bądź też odwołać się od tej decyzji 
do niezależnego sędziego imigracyjnego. W przypadku 
odrzucenia wniosku po dniu 30 czerwca 2021 r. nie 
można go ponownie złożyć – pozostaje tylko możliwość 
odwołania. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
„bliscy” członkowie rodziny danego obywatela UE, którzy 
nie będą w tym czasie znajdować się w Wielkiej Brytanii, 
będą mogli w przyszłości dołączyć do niego w dowolnym 
terminie. „Bliscy” członkowie rodziny to: współmałżonek, 
zarejestrowany partner, wstępni, zstępni, partnerzy 
w stałych związkach oraz dzieci urodzone lub adoptowane 
w przyszłości.

5 Dokument Indefinite Leave to Remain traci ważność, gdy jego posiadacz spędzi 
poza Wielką Brytanią nieprzerwany okres ponad 2 lat.
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4 Jak złożyć wniosek o Settled Status lub Pre-Settled 
Status?

Złożenie wniosku jest nieodpłatne. Należy wypełnić 
elektroniczny formularz zgłoszeniowy za pomocą 
komputera, tabletu lub smartfona.

W ramach rozpatrywania wniosku Home Office sprawdza 
trzy rzeczy: (1) tożsamość osoby składającej wniosek, 
(2) długość jej pobytu w Wielkiej Brytanii oraz (3) karalność.

(1) Tożsamość

We wniosku należy podać podstawowe informacje 
o sobie (imię i nazwisko, obywatelstwo, dane kontaktowe, 
National Insurance Number – krajowy numer ubezpieczenia) 
oraz potwierdzić tożsamość i obywatelstwo za pomocą 
krajowego dowodu tożsamości (w przypadku obywateli 
państw EOG lub Szwajcarii) lub paszportu (możliwość 
dostępna dla obywateli wszystkich państw). Można to zrobić 
w jeden z następujących sposobów:

 ▶ Jeśli masz ważny paszport lub krajowy dowód tożsamości 
z mikroczipem biometrycznym (opatrzony symbolem 

), i dysponujesz nowszym urządzeniem z systemem 
Android lub iPhone’em, możesz zeskanować swój 
dokument za pomocą aplikacji Home Office – EU Exit: 
ID Document Check.

 ▶ Jeśli masz ważny paszport lub krajowy dowód tożsamości 
z mikroczipem biometrycznym, ale nie dysponujesz 
nowszym urządzeniem z systemem Android lub 
iPhone’em, możesz zeskanować swój dokument w jednym 
z miejsc wymienionych na liście Home Office.

 ▶ Jeśli Twój paszport lub krajowy dowód tożsamości nie 
ma mikroczipa biometrycznego, należy taki dokument 
przesłać do Home Office w celu weryfikacji. Zostanie on 
odesłany z powrotem natychmiast po zeskanowaniu.

Do wniosku należy dołączyć swoje cyfrowe zdjęcie 
identyfikacyjne.
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(2) Pobyt w Wielkiej Brytanii

Należy udowodnić pobyt w Wielkiej Brytanii, podając 
National Insurance Number („NINo”), o ile masz taki numer, 
lub przedstawiając dokumenty potwierdzające. Gdy przy 
składaniu wniosku podasz numer NINo, dane na temat 
Twojej obecności w Wielkiej Brytanii zostaną automatycznie 
sprawdzone w ewidencji HMRC (administracji skarbowej) 
oraz DWP (Wydziału Pracy i Emerytur) z ostatnich 7 lat. 
Możliwe, że te automatyczne kontrole nie wykażą Twojej 
obecności w Wielkiej Brytanii, mimo że tam przebywałeś/-aś, 
np. jeśli Twój pobyt miał miejsce ponad 7 lat temu. W takiej 
sytuacji będziesz proszony/-a o przedstawienie dokumentów 
potwierdzających, że mieszkasz albo mieszkałeś/-aś 
w Wielkiej Brytanii. Długość okresu pobytu w Wielkiej 
Brytanii, jaką należy wykazać, zależy od tego, czy ubiegasz się 
o Settled Status, czy o Pre-Settled Status. 

Przy ubieganiu się o Settled Status należy wykazać pobyt 
w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 5 lat. Jeśli 
proces automatycznego sprawdzenia pobytu na podstawie 
numeru NINo wykaże luki w 5-letnim okresie Twojego 
pobytu lub jeśli nie masz numeru NINo, być może będziesz 
musiał/-a przedstawić dodatkowe dokumenty (np. rachunki 
za prąd), aby uzupełnić te luki. Dokumenty takie można 
zeskanować i przesłać przy składaniu wniosku przez internet. 

Jeśli ubiegasz się o Pre-Settled Status, ponieważ nie 
mieszkałeś/-aś w Wielkiej Brytanii przez 5 lat, automatyczny 
proces sprawdzenia pobytu na podstawie numeru NINo 
lub Twoje dokumenty muszą wykazywać, że mieszkałeś/-aś 
w Wielkiej Brytanii przez pewien czas w ciągu ostatnich 
6 miesięcy. Ewentualne wymagane dokumenty można 
przesłać przy składaniu wniosku przez internet.

Jeśli w wykazanym okresie Twojego pobytu w Wielkiej 
Brytanii nadal są luki, możesz zostać poproszony/-a 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną o przedstawienie 
dalszych dokumentów.

(3) Karalność

Zostaniesz poproszony/-a o informację, czy byłeś/-aś 
karany/-a. Jeśli byłeś/-aś skazany/-a tylko za drobne 
wykroczenie, nadal masz prawo do uzyskania Settled 
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Status lub Pre-Settled Status. Odpowiedź niezgodna 
z prawdą może natomiast mieć niekorzystny wpływ na 
rozpatrzenie Twojego wniosku.

5 Jak mogę wykazać, że mam Settled Status lub  
Pre-Settled Status? 

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
uzyskasz Settled Status lub Pre-Settled Status, w zależności 
od długości dotychczasowego pobytu w Wielkiej 
Brytanii. Otrzymasz e-mail potwierdzający z informacją, 
który status Ci przyznano. Będzie to status „cyfrowy” 
– nie otrzymasz od Home Office żadnego fizycznego 
dokumentu tożsamości. Oznacza to, że Twój status jest 
zapisany elektronicznie i można go sprawdzić w witrynie 
internetowej gov.uk. W tym celu potrzebne są:

 ▶ informacje z dokumentu tożsamości, z którego 
korzystałeś/-aś przy składaniu wniosku o status 
(numer paszportu lub krajowego dowodu 
tożsamości),

 ▶ data urodzenia,
 ▶ możliwość skorzystania z numeru telefonu 

komórkowego lub adresu e-mail, który podałeś/-aś 
przy składaniu wniosku – na ten numer lub adres 
otrzymasz jednorazowy kod bezpieczeństwa do 
zalogowania się w systemie.

Jeśli Twoje dane związane z cyfrowo zapisanym statusem 
ulegną zmianie, możesz je zaktualizować. W profilu 
internetowym należy obowiązkowo aktualizować 
następujące dane:

 ▶ numer telefonu komórkowego,
 ▶ adres e-mail,
 ▶ imię lub nazwisko,
 ▶ adres pobytu w Wielkiej Brytanii,
 ▶ dane paszportu lub krajowego dowodu tożsamości 

(zmiany takich danych może dokonać tylko Home 
Office, ponieważ będzie to wymagać weryfikacji 
nowego dokumentu).

Do końca okresu przejściowego możesz powoływać się 
na swoje dotychczasowe prawa jako obywatela UE – nikt 
nie powinien wymagać od Ciebie wykazania, że masz 
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Settled Status lub Pre-Settled Status. Jeśli chcesz, możesz 
legitymować się takim statusem, ale nie można tego od 
Ciebie wymagać. Jeżeli jednak będziesz zmuszony/-a 
do wykazania tego statusu w celu korzystania ze swoich 
praw lub otrzymania przysługujących Ci świadczeń, 
prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres EU-CITIZENS-
RIGHTS@eeas.europa.eu.

Po zakończeniu okresu przejściowego możesz być 
proszony o wykazanie, że masz Settled Status lub Pre-
Settled Status, np. przez Border Force (Straż Graniczną), 
NHS (Narodową Służbę Zdrowia), DWP (Wydział Pracy 
i Emerytur), władze lokalne, DVLA (Urząd ds. Praw Jazdy  
i Rejestracji Pojazdów), pracodawców, banki lub 
właścicieli mieszkań. Home Office opracuje odpowiednią 
usługę, która umożliwi Ci przedstawianie tym 
podmiotom informacji o swoim statusie cyfrowym. 
Jeśli w swoim odczuciu doświadczyłeś/-aś jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na swój nowy status cyfrowy, 
prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres  EU-CITIZENS-
RIGHTS@eeas.europa.eu.

6 Czy zmienią się warunki przekraczania granicy 
Wielkiej Brytanii? 

W okresie przejściowym nie nastąpią żadne zmiany 
w wymogach obowiązujących wszystkich obywateli UE 
przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Nadal można wjechać 
do Wielkiej Brytanii na podstawie ważnego paszportu 
lub krajowego dowodu tożsamości. Od obywatela UE 
nikt nie powinien na granicy brytyjskiej żądać wykazania, 
że posiada Settled Status lub Pre-Settled Status. 

Po zakończeniu okresu przejściowego każdy,  
kto posiada Settled Status lub Pre-Settled Status, będzie 
mógł wjechać do Wielkiej Brytanii – na podstawie 
paszportu przez nieokreślony czas, a na podstawie 
krajowego dowodu tożsamości co najmniej do 
2025 r. Po 2025 r. Wielka Brytania będzie mogła przy 
wjeździe wymagać krajowych dowodów tożsamości 
o zatwierdzonym formacie, obejmującym m.in. 
mikroczip biometryczny. 

mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
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W przypadku obywateli UE, którzy nie są objęci umową 
o wystąpieniu i nie posiadają Settled Status ani Pre-
Settled Status, rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, że 
po zakończeniu okresu przejściowego zamierza 
zaprzestać honorowania krajowych dowodów tożsamości 
przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Zalecamy wszystkim 
obywatelom UE, którzy planują podróż do Wielkiej Brytanii 
po zakończeniu okresu przejściowego, aby zawczasu 
upewnili się, czy będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii 
na podstawie krajowego dowodu tożsamości.

A jak będzie wyglądać sytuacja członków rodziny 
pochodzących z państw trzecich przy podróży 
do UE?

Po zakończeniu okresu przejściowego członkowie 
rodzin obywateli UE będący obywatelami państw 
trzecich nie będą już mogli automatycznie wjeżdżać do 
UE bez wiz na podstawie kart pobytowych wydanych 
przez rząd Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów EOG 
– nawet jeśli termin upływu ważności karty pobytowej 
przypada po 1 stycznia 2021 r.

Obywatele państw trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywatela UE, posiadają biometryczne dokumenty 
pobytowe potwierdzające Settled Status lub Pre-Settled 
Status i planują podróż do UE, muszą zawczasu 
sprawdzić wymogi wizowe obowiązujące w państwie 
członkowskim UE, do którego się udają. Dotyczy to nawet 
podróży do UE w okresie przejściowym. 

7 Czy muszę zaktualizować swój status cyfrowy 
przy zmianie paszportu lub krajowego dowodu 
tożsamości? 

Jeżeli straci ważność Twój paszport lub krajowy dowód 
tożsamości, za pomocą którego złożyłeś/-aś wniosek 
o Settled Status lub Pre-Settled Status, i otrzymasz 
nowy dokument, wskazane jest, abyś zaktualizował/-a 
informację o tym dokumencie w swoim statusie 
cyfrowym, ponieważ usprawni to wjazd do Wielkiej 
Brytanii. Jeśli jednak zaniedbasz tego – nie ma powodu 
do niepokoju: zmiana dokumentu tożsamości nie 
oznacza utraty Settled Status ani Pre-Settled Status.
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Pytania i informacje

Wszelkie pytania można zadawać na naszej stronie 
na Facebooku @EUinUK – chętnie odpowiedzą na nie 
prawnicy imigracyjni zatrudnieni przez delegaturę UE.

Szczegółowe informacje rządu Wielkiej Brytanii na temat 
Settled Status i Pre-Settled Status: 
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families 
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-
evidence-of-uk-residence

Szczegółowe informacje o prawach przysługujących na 
mocy umowy o wystąpieniu – w dokumencie „Pytania 
i odpowiedzi” na stronie https://bit.ly/2LlcxeM oraz 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-
agreement/implementing-withdrawal-agreement/
citizens-rights_pl

Więcej informacji o organizacjach, które mogą pomóc 
w ubieganiu się o Settled Status lub Pre-Settled Status: 
www.eurights.uk  
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