porady dla obywateli
UE mieszkających
w Wielkiej Brytanii
Czy jesteś jednym z 3,4 miliona obywateli UE mieszkających w UK?
Po brexicie rząd planuje zmienić zasady imigracyjne, co będzie miało wpływ na twoje życie.
Osoby, które zamierzają nadal mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej Brytanii, będą
musiały złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w ramach unijnego systemu osiedleńczego.
Niniejsza broszura zawiera ogólne wskazówki dotyczące ubiegania się o nowy status.
Radzimy jak najszybciej rozpocząć ten proces.
Pragniemy z całą mocą potwierdzić:

#LDNlovesEU i chcemy, abyście tu zostali.

1. Kto musi złożyć wniosek
o uzyskanie statusu osoby osiedlonej?
Obecnie większość obywateli UE/EOG/Szwajcarii ma
prawo mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej
Brytanii bez ograniczeń czasowych. Zmieni się to
jednak po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy chcą nadal
mieszkać w Wielkiej Brytanii, po brexicie muszą
do 30 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o nowy
status w ramach systemu osiedleńczego dla
obywateli UE. Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez
umowy, termin składania wniosków upływa 31
grudnia 2020 r.
Radzimy jak najszybciej złożyć wniosek o uzyskanie
nowego statusu. Takie same zasady dotyczą członków
rodzin obywateli UE/EOG/Szwajcarii i nieposiadających
brytyjskiego obywatelstwa, którzy mieszkają
w Wielkiej Brytanii (dotyczy to również pozostających
na utrzymaniu dzieci i krewnych, w tym rodziców
i dziadków).
Wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny
mogą utracić prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii
w razie niedopełnienia tego wymogu.

2. Co to jest status osoby osiedlonej?
Aby móc nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii przez
czas nieokreślony, należy uzyskać status osoby
osiedlonej. Status ten to albo pozwolenie na wjazd
na czas nieokreślony (ILE) (w przypadku wniosku
złożonego poza Wielką Brytanią), albo pozwolenie
na pobyt na czas nieokreślony (ILR) (w przypadku
wniosku złożonego w Wielkiej Brytanii). Podstawą do
uzyskania takiego statusu jest zwykle „nieprzerwany
pobyt” w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich
lub na Wyspie Man. Oznacza to, że przerwy w pobycie
w kraju nie przekroczyły 6 miesięcy w każdym okresie
12 miesięcy w ciągu pięciu lat z rzędu.
Dopuszcza się jeden okres nieobecności nieprzekraczający 12 miesięcy z ważnych powodów, takich
jak urodzenie dziecka, studia lub delegacja do pracy za
granicą (pełna lista wyjątków znajduje się w Załączniku do Regulaminu Imigracyjnego UE1 oraz w Poradniku
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych2 (The Home Office).
Podczas składania wniosku osoby, które
przebywają w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu
lat, powinny upewnić się, że ubiegają się o status
osoby osiedlonej (a nie tymczasowy status osoby
osiedlonej).

* uwaga niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Od czasu jego wydania w styczniu 2020 r. prawo
mogło ulec zmianie, dlatego zawsze należy szukać aktualnych porad prawnych i informacji. Autor i wydawca nie
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.
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Publikacja przygotowana przez Scotta
Ainslie, posła do PE, Green Party, Londyn.

3. Co to jest tymczasowy status
osoby osiedlonej?
Tymczasowy status to pozwolenie na pobyt na 5 lat,
które nazywa się „pozwoleniem na wjazd na czas
określony”, gdy wniosek zostanie złożony za granicą
i „pozwoleniem na pobyt na czas określony” (LTR),
gdy wniosek zostanie złożony w UK. Osoby, które
przeprowadziły się do UK przed 31 grudnia 2020 r., ale
nie mieszkały w tym kraju przez okres 5 lat (lub utraciły
ciągłość 5-letniego okresu zamieszkania), zazwyczaj
uzyskają status osoby osiedlonej na okres 5 lat. Po
zakończeniu 5-letniego okresu pobytu w Wielkiej
Brytanii będą mogły ponownie złożyć wniosek
o przyznanie statusu osoby osiedlonej.

Czy można stracić status osoby
osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej?
Tak, status osoby osiedlonej traci się w przypadku
opuszczenia UK na okres ponad 5 lat z rzędu dla
obywateli UE (lub ponad 4 lat z rzędu dla obywateli
Szwajcarii lub członków ich rodzin niebędących
obywatelami Wielkiej Brytanii/UE/EOG). Utrata
tymczasowego statusu osoby osiedlonej następuje po
opuszczeniu Wielkiej Brytanii na okres dłuższy niż 2 lata
z rzędu. Aby uzyskać status osoby osiedlonej, konieczne
będzie utrzymanie „nieprzerwanego pobytu”.

Aneks 1 (definicje) do Załącznika do Regulaminu Imigracyjnego: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu (shortlink: bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU).
Poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836603/EU_Settlement_Scheme_caseworker_guidance.pdf (shortlink: bit.ly/CaseworkerGuidance)

więcej informacji NA
stronach Gov.Uk:

Jak złożyć wniosek?
Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE jest bezpłatne.
Obecnie można to zrobić na dwa sposoby:

Załącznik do przepisów imigracyjnych UE
http://bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU

Posiadacze biometrycznego paszportu/dowodu osobistego mogą zeskanować dokument i wgrać
zdjęcie za pomocą aplikacji ,,EU Exit: ID Document Check” (Wyjście z UE: kontrola dokumentu
tożsamości) na telefon Android lub iPhone 7 i nowszy, lub

Składanie wniosków:
http://bit.ly/ApplyEUSS

Wysłać dokument tożsamości pocztą i wgrać zdjęcie za pomocą aplikacji internetowej:
https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/web-or-app.
Niniejsza broszura została sporządzona
w konsultacji z Janem Doerfelem,
specjalistą ds. imigracyjnych
w Kancelarii Jana Doerfela:
https://www.jandoerfel.com

Konieczne będzie przedstawienie ważnego paszportu/dowodu osobistego, dokumentu poświadczającego stały
pobyt w Wielkiej Brytanii (dla tych, którzy nie posiadają ważnej karty stałego pobytu), podanie adresu e-mail
i numeru telefonu. Osoby posiadające ubezpieczenie społeczne zostaną poproszone o podanie jego numeru.
Jeśli urząd nie dysponuje wystarczającą ilością danych, aby potwierdzić nieprzerwany pobyt w Wielkiej
Brytanii przez 5 lat, konieczne będzie przesłanie dodatkowych dokumentów poświadczających długość pobytu.
Numer wniosku uzyskany przez wnioskodawcę może być wykorzystany przez członków jego rodziny.
Jeśli nie są oni obywatelami UE/EOG lub Szwajcarii, będą musieli przedstawić dowód potwierdzający
pokrewieństwo. Konieczne również będzie złożenie wniosku dla osób poniżej 18. roku życia.

Kiedy upływa termin składania
wniosku?
Termin składania wniosków upływa
obecnie 30 czerwca 2021 r. Radzimy
złożyć wniosek jak najszybciej – najlepiej
przed 31 grudnia 2020 r., aby zapewnić
sobie spokojny pobyt po tej dacie. Dzięki
temu pozostanie wystarczająco dużo czasu,
aby uzyskać porady i rozwiązać wszelkie
problemy, bez ryzyka przekroczenia terminu!
Osoby, które nie złożą wniosku przed
upływem terminu i nie będą w tym czasie
posiadały pozwolenia na pobyt, mogą
doświadczyć trudności w egzekwowaniu
swoich praw do wynajmu, zatrudnienia,
świadczeń i opieki zdrowotnej. Zachowaj
prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii!
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Czy wniosek może zostać odrzucony?
Tak. Wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej
może zostać odrzucony, w przypadku osób, których
ciągły pobyt w Wielkiej Brytanii jest krótszy niż 5 lat
(otrzymają one tymczasowy status osoby osiedlonej).
Może być także odrzucony na podstawie „niespełniania
wymaganych kryteriów”. Np. w przypadku osób, wobec
których wydano nakaz deportacji lub zakaz wjazdu na
teren Wielkiej Brytanii, lub które przedłożyły fałszywe
albo wprowadzające w błąd informacje na poparcie
swojego wniosku (więcej informacji na ten temat znajduje się w Załączniku do przepisów imigracyjnych UE3).

Projekt graficzny: Me And You Create
www.meandyoucreate.com

8. Co zrobić, gdy wniosek zostanie
odrzucony?
W razie przyznania niesatysfakcjonującego statusu
lub negatywnego rozpatrzenia wniosku będzie można
wystąpić o rewizję administracyjną wydanej decyzji
przez Internet4. Opłata za taki wniosek wynosi GBP
80 za osobę i musi on zostać złożony w ciągu 28 dni,
zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z zagranicy.
Wniosek można złożyć ponownie – na przykład
z nowymi dowodami potwierdzającymi 5-letni pobyt
– bezpłatnie, w dowolnym czasie przed upływem
terminu 30 czerwca 2021 r.

Podczas składania wniosku trzeba zgłosić nieprzedawnione wyroki skazujące. Nie obejmuje to upomnień czy
kar bez postępowania sądowego, np. mandatów za
przekroczenie dozwolonej prędkości. Osoby skazane
za drobne przestępstwa mają prawo do otrzymania
statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu
osoby osiedlonej. W przypadku osób, które odbyły karę
pozbawienia wolności, wymagany będzie 5-letni okres
„nieprzerwanego pobytu”, od daty zwolnienia, zanim
będą one mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.

Załącznik do Przepisów Imigracyjnych UE: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu (skrót: bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU).
Formularz o rewizję administracyjną: https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review (skrót: bit.ly/EUSSAdministrativeReview)
oraz https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review (shortlink: bit.ly/MoreInfoAdministrativeReview).

Prosimy o pomoc w rozpowszechnianiu tego
przesłania wśród współpracowników, przyjaciół
i sąsiadów – obywateli UE.
Pomoc we własnym języku można uzyskać na stronie
Burmistrza Londynu EU Londoners Hub:
https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub

Pytania można również kierować do centrum Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych EU Settlement Scheme Resolution Centre pod
numerem telefonu 0 300 123 7379 (dla użytkowników lokalnych) lub
+44 (0) 203 080 0010 (dla użytkowników zagranicznych).
Aby uzyskać dalsze wskazówki, należy skontaktować się
z organizacjami takimi jak Biuro Porad Obywatelskich (Citizens’
Advice) lub lokalne ośrodki prawnicze. W konkretnych przypadkach
można też zasięgnąć niezależnej porady prawnej od adwokata lub
akredytowanego doradcy imigracyjnego OISC.
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