
OBYWATELE UE  
SKŁADANIE WNIOSKÓW 
DO PROGRAMU 
EU SETTLEMENT SCHEME

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką UE1 i będziesz mieszkać 
w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., jeżeli chcesz dalej 
mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej Brytanii po 
30 czerwca 2021 r., powinieneś wraz ze swoją rodziną (w tym 
obywatelami państw innych niż UE) ubiegać się o status osoby 
osiedlonej na podstawie EU Settlement Scheme.

Wniosek musisz złożyć nawet w sytuacji, kiedy mieszkasz w Wielkiej 
Brytanii od wielu lat i posiadasz dokument potwierdzający stałe 
zamieszkanie (permanent residence document).

Nie musisz składać wniosku, jeżeli posiadasz bezterminowe zezwolenie 
na pobyt lub przekraczanie granicy lub jeżeli jesteś obywatelem(-ką) 
Irlandii - jednak możesz to zrobić.

Aplikacja online sprawdzi Twoją tożsamość i fakt zamieszkania w 
Wielkiej Brytanii oraz poprosi o złożenie oświadczenia o niekaralności. 
Ostateczny termin składania wniosków przypada na 30 czerwca 2021 r.

Informacje dotyczące składania wniosku w imieniu dziecka/dzieci, 
można znaleźć na stronie GOV.UK

Złóż wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej i uzyskaj  
więcej informacji na stronie:  

gov.uk/eusettlementscheme

1  W niniejszym dokumencie określenie ,,Obywatel UE” oznacza obywateli 
państw EOG i Szwajcarii uprawnionych do składania wniosków o przyznanie 
statusu osoby osiedlonej.

Wrzesień 2020 r.

Polish

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


POMOC DOTYCZĄCA 
PROCEDURY UZYSKANIA 
STATUSU OSOBY OSIEDLONEJ 
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Dostępna jest pomoc w zakresie wypełniania wniosku, w tym:

EU Settlement Resolution Centre
Jeżeli masz pytania dotyczące wniosku, zadzwoń pod numer 0300 123 7379. 
Opłaty za połączenia można znaleźć na stronie gov.uk/call-charges.  
Możesz też przekazać swoje pytania za pomocą formularza online na stronie 
eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Przetłumaczone informacje
Wytyczne dotyczące ubiegania się o status osoby osiedlonej zostały 
przetłumaczone na 25 języków europejskich i na język walijski. Wejdź 
na stronę gov.uk/settled-status-translations i gov.uk/settled-status-
translated-materials

Assisted Digital (Assisted Digital)
Ta bezpłatna usługa dostępna jest przez telefon i osobiście, jeśli nie 
masz odpowiedniego dostępu, zdolności lub nie czujesz się na siłach, 
aby wypełnić formularz wniosku w Internecie. Skontaktuj się z We-Are-
Digital dzwoniąc pod numer 03333 445 675. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie gov.uk/eu-assisted-digital

Usługa skanowania dowodu tożsamości 
(ID document scanning service)
Usługa ta jest dostępna dla potrzeb przedstawienia dowodu tożsamości, 
jeżeli nie masz dostępu do aplikacji EU Exit: ID Document Check. (EU Exit: 
ID Document Check). Usługa ta może podlegać opłacie administracyjnej. 
Wykaz lokalizacji można znaleźć na stronie gov.uk/eu-id-scanner-
locations

Organizacje społeczne 
Jeżeli potrzebujesz innej pomocy w składaniu wniosku, skontaktuj się 
z najbliższą organizacją społeczną. Wejdź na stronę gov.uk/help-eu-
settlement-scheme

http://gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-information-materials
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-information-materials
https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications
http://gov.uk/eu-id-scanner-locations
http://gov.uk/eu-id-scanner-locations
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

