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Dokument potwierdzający Twόj 
status imigracyjny NIE istnieje w 
formie fizycznej tak jak np. Karta 
Rezydenta bądź list na papierze

Zaloguj się na stronę rządową 
gov.uk/view-your-settled-status

Twój numer telefonu, adres 
mailowy, adres zamieszkania, 
imię, lub nazwisko oraz podać 
dane o nowym paszporcie lub 
dowodzie osobistym

Wygeneruj “Share code” i 
podaj go np. pracodawcy jeżeli 
potrzebuje sprawdzić twόj status 
imigracyjny na terenie UK

Możesz też wpisać adres mailowy 
pracodawcy i wtedy pracodawca 
otrzyma automatycznie twój 
“Share code”

Lub wpisz w wyszukiwarkę 
internetową: “View and prove 
your settled status”

wprowadzić zmiany w swoich 
danych osobowych

Informacje te są dostępne w językach: 
polskim, litewskim, rumuńskim, 
rosyjskim, węgierskim i czeskim.

Telefon: 0333 305 8570
Email: support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Kontakt:

Informacje w innych językach są dostępne na życzenie

Europia oferuje darmowe usługi: prawne oraz 
dotyczące zasiłkόw socjalnych, rejestracji w programie 
osiedleńczym UE (EUSS), dotyczące zdrowia psychicz-

nego oraz dobrego samopoczucia, dostępu do 
Funduszu Kryzysowego oraz innych.

Europia istnieje po to by słuchać, odpowiadać na 
Twoje pytania oraz przemyślenia na tematy 

ktόre mają wpływ na Twoje życie. 
Aby dowiedzieć się więcej o 

Europii i naszych programach:

facebook.com/EuropiaMcr | twitter.com/EuropiaMcr

Europia jest organizacją dobroczynną 
wspierającą, szkolącą i reprezentującą 

obywateli UE od 2008 roku.
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Charytatywna Nr 1161453

Przyjmujemy darowizny: bit.ly/DonatetoEuropia

“Update your details”

Potwierdź swόj status 
imigracyjny “Prove your status”

Przetłumaczyła Izabella Forkin 

w formie ELEKTRONICZNEJ

w formie elektronicznej:

Twόj status imigracyjny jest dostępny 

Aby uzyskać dostęp do swojego statusu 

Po zalogowaniu możesz: 



Wszyscy obywatele UE, EOG, 
ESWH* muszą posiadać status 
osiedleńczy lub tymczasowy status 
osiedleńczy po 30 czerwca 2021

*Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Tymczasowy status osiedleńczy jest 
ważny tylko przez 5 lat. Po tych 5 
latach powinieneś ponownie złożyć 
wniosek o status osiedleńczy

Ważny paszport  lub 
dowόd osobisty

Numer ubezpieczenia społecznego 
(National insurance number)

Akty urodzenia / inne dokumenty 
wskazujące na pokrewieństwo 
pomiędzy osobami w rodzinie

Będziesz potrzebować doku-
mentów takich jak P60, P45, 
rachunków o płaceniu podatku 
lokalnego (Council Tax), lub listów 
ze szkoły lub uczelni wyższej aby 
udowodnić jak długo mieszkasz na 
terenie UK

Numer telefonu i adres mailowy

Jeżeli twόj passport nie jest biom-
etryczny, możesz złożyć wniosek 
online tutaj: www.gov/set-
tled-status-eu-citizens-families 

Jeżeli posiadasz biometryczny 
paszport, pobierz darmową aplik-
ację “EU Exit: ID document check” 
na swόj telefon i złóż wniosek Czas podjęcia decyzji 

zależy od indywidualnych 
okoliczności

W razie potrzeby pomocy, informac-
ji lub jeżeli chcesz coś zmienić w 
swojej aplikacji EUSS zadzwoń do 
Resolution Centre: 0300 123 7379

Status osiedleńczy (settled 
status/indefinite leave to remain) 
jest dla tych obywateli UE oraz 
członkόw ich rodzin ktόrzy mieszkali 
w UK przez 5 lub więcej lat w 
momencie złożenia wniosku

Gdy składasz wniosek dla dziecka 
możesz połączyć jego wniosek ze 
swoim

Sprawdź czy twόj paszport lub 
dowód osobisty ma biometryczny 
symbol na okładce

Jeśli nie złożysz wniosku, stracisz 
prawo do korzystania z darmowej 
państwowej opieki zdrowotnej i 
edukacji szkolnej, stracisz dostępu 
do zasiłkόw oraz możliwość 
podróżowania z i do UK

Otrzymasz maila z Home Office z 
16 cyfrowym indywidualnym 
numerem (Unique application 
number - UAN) twojego wniosku

Home Office może potrzebować 
od ciebie więcej dokumentόw aby 
potwierdzić jak długo mieszkasz w 
UK

UAN

Otrzymasz zaświadczenie o złożeniu 
wniosku (Certificate of application - 
COA) i decyzję w formie listu (Status 
outcome letter) na twojego maila

Składanie wnioskόw jest 
całkowicie BEZPŁATNE

Więcej informacji o EUSS: gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Jeżeli dziecko urodziło się w UK ale 
nie jest obywatelem brytyjskim 
nadal trzeba złożyć dla niego 
wniosek

NINO

Kto musi się zarejestrować?

Jak długo to potrwa?

Kontakt z Home Office:

Aby otrzymać potwierdzenie 
statusu osiedleńczego musisz złożyć 
wniosek o Program Osiedleńczy dla 
Obywateli UE (EU Settlement 
Scheme - EUSS)

Niepełny status (pre-settled 
status/Limited Leave to Remain) 
osiedleńczy jest dla tych osób które 
mieszkały na terenie UK przez 
MNIEJ niż 5 lat w momencie składa-
nia wniosku

Co się stanie jeśli nie złożysz wniosku?

O jaki rodzaj statusu możesz się ubiegać?

Co potrzebujesz aby złożyć wniosek?

Jak składać taki wniosek?

Składanie wniosku dla dzieci

Po złożeniu wniosku


