
UBIEGAJĄCY SIĘ
CZŁONKOWIE RODZIN

PRE-SETTLED
STATUS

Członkowie bliskich rodzin obywateli UE, EOG i Szwajcarii, oraz członkowie bliskich rodzin ich małżonków/małżonek lub 
partnerów/partnerek, którzy chcą wjechać do Zjednoczonego Królestwa i tutaj pozostać, muszą najpierw złożyć wniosek za 
granicą. Członkowie bliskich rodzin oraz ich małżonkowie/małżonki lub partnerzy/partnerki mogą zostać Twoim odpowiednim 
sponsorem, jeśli objęci są programem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej. Będzie można wnioskować o dołączenie 
do odpowiedniego sponsora w Zjednoczonym Królestwie w dowolnym czasie w przyszłości.
Odpowiedni sponsor musiał przybyć do Zjednoczonego Królestwa przed 31 grudnia 2020 r. a jego pobyt nie mógł być przerwany 
długimi okresami nieobecności w kraju. Odpowiedni sponsor musi zawnioskować o status osoby osiedlonej lub oczekującej do 30 
czerwca 2021 r., aby móc legalnie mieszkać w Zjednoczonym Królestwie po 30 czerwca 2021 r.

Settled to nowo powstała organizacja charytatywna pomagająca obywatelom Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie, 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w ubieganiu się o status osoby osiedlonej w ramach programu osiedleńczego dla 
obywateli UE. Organizację wspierają wolontariusze w całym kraju.
•  Zachęcamy do przekazania środków na rzecz charytatywnej działalności Settled, dzięki którym dotrzemy do obywateli 

europejskich w trudnej sytuacji życiowej w całym kraju: settled.org.uk/en/donate/
• Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, dołącz do nas na settled.org.uk
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no. 1184580

OISC organisation 
no. N201900057

CRIMINAL RECORD

PRE-SETTLED
STATUS

Jestem partnerem/partnerką lub
podopiecznym/podopieczną sponsora.
   Małżonek/małżonka lub partner/partnerka
Związek ten musiał rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 r. 
(31.12.2025 r. dla członków rodzin obywateli Szwajcarii) Osoby nie 
będące w związku małżeńskim lub formalnym związku partnerskim 
przed 31.12.2020 r. mogą składać wnioski z tytułu pozostawania w 
długotrwałej relacji.
   Długotrwała relacja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wymaga dowodu na dwuletni 
konkubinat lub poważny związek sprzed 31.12.2020 r. - na przykład 
dzielona odpowiedzialność za dzieci.
   Zależne dzieci lub wnuki/wnuczki
Tylko dzieci i wnuki/wnuczki powyżej 21. r.ż. muszą okazać dowód 
zależności od sponsora (patrz na odwrocie).
   Zależni rodzice lub dziadkowie
Wnioski złożone do 30.06.2021 r. w domyśle mają zależność 
wnioskodawcy. Wnioski złożone po 01.07.2021 r. należy poprzeć 
dowodem zależności (patrz na odwrocie).

Jestem obywatelem/obywatelką państwa 
UE, EOG lub Szwajcarii Jakie dokumenty 
muszę złożyć?
   Ważny paszport biometryczny lub dowód osobisty
   Dowód na potwierdzenie związku  

(patrz na odwrocie)
   Należy ściągnąć aplikację Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych EU EXIT: ID Check na smartfona i 
zeskanować biometryczny dowód tożsamości.

Jestem obywatelem/obywatelką 
państwa spoza obszaru EOG.
Jakie dokumenty muszę złożyć?
Większość obywateli państw spoza obszaru EOG nie będzie 
mogła skorzystać z Aplikacji EU EXIT: ID Check do zeskanowania 
biometrycznego dowodu tożsamości. Muszą oni w pierwszej 
kolejności złożyć wniosek o pozwolenie na wjazd w ramach 
rodzinnego programu osiedleńczego dla obywateli Unii 
Europejskiej. Tylko dzięki temu pozwoleniu będą oni mogli 
wjechać do Zjednoczonego Królestwa i złożyć wniosek o status 
osoby osiedlonej lub oczekującej. Osoby, które przybędą do 
Zjednoczonego Królestwa po 01.04.2021 r. mają obowiązek 
złożenia wniosku o status osoby osiedlonej lub oczekującej 
najpóźniej do 3 miesięcy po przekroczeniu granicy.

Jeśli przyjeżdżam do mojego odpowiedniego
sponsora, to czy mogę wjechać na terytorium 
kraju jako odwiedzający i zawnioskować o 
status osoby osiedlonej lub oczekującej już w 
Zjednoczonym Królestwie?
Nie, należy złożyć wniosek przebywając za granicą 
oraz poczekać na decyzję w sprawie przyznania 
statusu osoby osiedlonej lub oczekującej przed 
przyjazdem. Zaświadczenie o złożonym wniosku 
nie stanowi pozwolenia na przyjazd i pobyt w 
Zjednoczonym Królestwie.

Moje nazwisko figuruje w rejestrze 
karnym
Zasięgnij porady prawnej przed złożeniem wniosku.
Więcej informacji znajdziesz na stronie settled.org.uk

Słaby poziom języka angielskiego 
utrudnia mi złożenie wniosku.
Organizacja charytatywna Settled oferuje pomoc za pośrednictwem 
strony internetowej, wielojęzycznego forum na Facebooku oraz 
wielojęzycznej infolinii, z którą kontakt możliwy jest również przez 
WhatsApp i SMS. Szczegóły i numery kontaktowe znajdują się na 
naszej stronie internetowej.

Czy mam prawo dołączyć do mojego sponsora i jak złożyć wniosek?
PASSPORT



www.settled.org.uk
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DOKUMENTY I POTWIERDZENIA, 
KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Dołączenie do odpowiedniego 
sponsora w Zjednoczonym Królestwie

Odpowiedni sponsor musi znajdować się w jednej z następujących kategorii:
  Obywatel/obywatelka UE, EOG, lub Szwajcarii lub jego/jej współmałżonek/współmałżonka lub partner/partnerka
  Prawowity obywatel/obywatelka Irlandii Północnej lub jego/jej współmałżonek/współmałżonka lub partner/partnerka
  Obywatel/obywatelka UE, EOG, lub Szwajcarii, która przebywała w Zjednoczonym Królestwie na mocy traktatu przed 
otrzymaniem obywatelstwa brytyjskiego lub jego/jej współmałżonek/współmałżonka lub partner/partnerka.
  „Pracownik transgraniczny”, będący obywatelem UE, EOG, lub Szwajcarii
  W ograniczonych przypadkach, obywatel/obywatelka brytyjska, która posiada również obywatelstwo państwa UE, EOG 
lub Szwajcarii, może zostać sponsorem członka swojej rodziny po uzgodnieniu tymczasowego podwójnego obywatelstwa 
(sprawa McCarthy).
  Obywatele i obywatelki Irlandii, którzy wyjechali w ramach programu osiedleńczego, jeśli złożyli wniosek do 1 lipca 2021 r, 
lub ich współmałżonek/współmałżonka lub partner/partnerka.

Zaleca się, aby obywatele/obywatelki UE, EOG lub Szwajcarii posiadali status osoby osiedlonej lub oczekującej przed złożeniem 
wniosku. Członek rodziny musi spełniać kryteria programu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej, nawet jeśli nie złożył 
wniosku lub nie może go złożyć. Oznacza to, że:

 był on rezydentem Zjednoczonego Królestwa przed 31 grudnia 2020 r.
  uzyskał potwierdzenie niekaralności

   Obywatele/obywatelki UE, EOG i Szwajcarii muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej lub oczekującej i oczekiwać na jego 
rozpatrzenie za granicą, przed przybyciem do Zjednoczonego Królestwa. Należy mieć ważny dowód tożsamości. Obywatele/
obywatelki UE, EOG i Szwajcarii, którzy posiadają biometryczny dowód tożsamości, mogą skorzystać z aplikacji EU Exit:ID Check.

   Obywatele/obywatelki państw spoza obszaru EOG, przed przybyciem do Zjednoczonego Królestwa muszą złożyć wniosek o pozwolenie 
na wjazd w ramach rodzinnego programu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej.  
Informacje na stronie https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit

  Członkowie rodzin obywateli/obywatelek państw spoza obszaru EOG, którzy posiadają ważną biometryczną kartę rezydenta, ale 
przebywają poza granicami Zjednoczonego Królestwa od ponad 6 miesięcy, zamiast korzystać z rodzinnego programu osiedleńczego dla 
obywateli UE mogą wnioskować o status osoby oczekującej przez aplikację na smartfonie.

   Jeśli nie masz paszportu ani dowodu osobistego, lub jeśli Twój dokument wkrótce straci ważność, jak najszybciej umów się na spotkanie i 
złóż wniosek o wydanie nowego dokumentu.

   Dokument potwierdzający relację z członkiem rodziny pochodzącym z państwa EOG lub z jego/jej małżonkiem/małżonką lub 
partnerem/partnerką; np. akt ślubu z datą zawarcia związku małżeńskiego przed 31.12.2020 r, dokument potwierdzający 
zarejestrowanie związku partnerskiego przed 31.12.2020 r. lub akt urodzenia. Zasady są inne dla osób będących w związku małżeńskim 
lub partnerskim z obywatelem/obywatelką Szwajcarii, który/a uzyskał/a status rezydenta Zjednoczonego Królestwa do 31 grudnia 2020 r. 
Osoby te mogą zakwalifikować się, jeśli w związek małżeński lub partnerski wejdą przed 1 stycznia 2026 r. i będą w nim również w 
momencie złożenia wniosku.

    Jeśli obywatel/obywatelka UE, EOG lub Szwajcarii - członek rodziny, do którego chce się dołączyć - złożą wniosek w ramach programu 
osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej, to należy podać numer wniosku.

    Jeśli obywatel/obywatelka UE, EOG lub Szwajcarii - członek rodziny, do którego chce się dołączyć - nie złożą wniosku w ramach programu 
osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej, to należy przesłać kopię ich ważnego paszportu UE, EOG lub Szwajcarii lub dowodu 
tożsamości, aby wykazać, że zostaliby objęci programem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej, gdyby złożyli wniosek. 

   Osoby pozostające w związku niemałżeńskim powinny przedstawić potwierdzenie na to, że ten długi związek rozpoczął się przed 31 
grudnia 2020 r. Dowód zazwyczaj stanowi dokument potwierdzający wspólne mieszkanie przez dwa lata przed 31.12.2020 r. 

 Dowodem może być:
 • wyciąg ze wspólnego konta bankowego, rachunki za media, zwrot podatku lub oficjalna korespondencja wysyłana na ten sam adres
 • akty urodzenia lub dokument wyznaczający opiekę nad dziećmi, wskazujący na to, że para mieszkała razem i opiekowała się dziećmi
  Możliwe jest skorzystanie z innych sposobów na wykazanie pozostawania w poważnym związku, ale dodatkowo należy przedstawić 

dowód na to, że:
 • związek trwa w momencie składania wniosku
 • pobyt w Zjednoczonym Królestwie przed 1 stycznia 2021 r. był legalny (jeśli miał on miejsce) 

    Osoby, które muszą wykazać, że wymagają opieki członka rodziny z kraju UE, EOG lub Szwajcarii, lub jego/jej partnera/partnerki, 
powinny przedstawić następujące dokumenty potwierdzające tę zależność:

 • wyciągi z konta bankowego lub potwierdzenie przekazów pieniężnych wskazujące na zależność finansową
 • potwierdzenie, że zapewniają Ci oni opiekę medyczną - np. pismo ze szpitala lub od lekarza specjalisty

Więcej informacji nt. dokumentów, które należy załączyć do wniosku znajduje się na:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner
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