
System osiedlenia w UE: Złóż wniosek teraz, aby chronić prawa swoje i 
swoich dzieci 
 
Chcieliśmy Ci przypomnieć, że jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, Ty i członkowie Twojej 
rodziny (w tym członkowie rodziny spoza EOG) możecie kwalifikować się do złożenia wniosku do 
systemu rozliczeń UE (EUSS). Termin składania wniosków dla osób, które mieszkały w Wielkiej 
Brytanii do końca okresu przejściowego o 23:00 GMT w dniu 31 grudnia 2020 r., To 30 czerwca 2021 
r.wygląda 
 
 
 
 
 
 
Jakproces składania wniosków?  
 
Zgłoszenia do EUSS są bezpłatne. Wniosek wymaga przedstawienia dowodu tożsamości i 
obywatelstwa, miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii oraz uznania przestępstwa. Więcej 
informacji na temat tego, co należy złożyć, można znaleźć tutaj, a wnioski można składać online na 
GOV.UK za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.  
 
Jeśli pomyślnie złożysz wniosek do EUSS, wszyscy będziecie mogli nadal mieszkać i pracować w 
Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r. Wybrani kandydaci otrzymająosiedleńca lub wstępnego 
osiedleńca status . Oznacza to, że nadal możesz mieć dostęp do tych samych korzyści i usług, co 
teraz.  
 
NajnowszeMinisterstwa Spraw Wewnętrznych miesięczne statystyki pokazują, że jak dotąd do EUSS 
wpłynęło ponad 5,1 miliona wniosków, a przed upływem terminu upłynęło nieco ponad 3 miesiące. 
Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż wniosek teraz. 
 
Jak złożyć podanie w imieniu dziecka? 
 
Możesz złożyć wniosek w imieniu swojego dziecka lub może ono złożyć wniosek we własnym 
imieniu. Dziecko kwalifikuje się do statusu osiedleńca lub wstępnego osiedlenia, jeśli ma mniej niż 21 
lat i albo jest: 

● obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, aobywatelem 
● nieUE, EOG lub Szwajcarii, ale Ty jesteś - albo twój małżonek lub partner jest 

tam wiele bardziej pomocne informacje na ten temat tutaj na GOV.UK. 
 
Gdzie możesz uzyskać wsparcie?  
 
Dostępnych jest wiele pomocy i wsparcia, które pomogą Ci w złożeniu wniosku. 
 
poradnictwo Program Rozliczenie UE 
ObywateleUE, EOG i szwajcarskich mogą sprawdzić wytyczne dotyczące sposobu stosowania, w tym 
jak rodzic lub opiekun miałby zastosowanie w imieniu swojego dziecka (dzieci), na GOV.UK. 
 
Centrum Rozstrzygania Systemów Rozliczeniowych UE 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


W przypadku pytań dotyczących wniosku można dzwonić pod numer 0300 123 7379 lub +44 (0) 20 
3080 0010 spoza Wielkiej Brytanii (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i od 
soboty do niedzieli w godzinach od 9:30 do 16:30). Dowiedz się o opłatach za połączenia.  
 
Assisted Digital 
Ta bezpłatna usługa jest dostępna przez telefon i osobiście, jeśli nie masz odpowiedniego dostępu, 
umiejętności lub pewności siebie, aby wypełnić formularz wniosku online. Skontaktuj się z We Are 
Digital, dzwoniąc pod numer 03333 445 675 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 
17:00). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźGOV.UK. 
 
Usługa skanowania dokumentów tożsamości 
Ta usługa umożliwia ukończenie etapu weryfikacji tożsamości, jeśli nie masz dostępu do aplikacji EU 
Exit: ID Document Check. Korzystanie z tej usługi może wiązać się z opłatą administracyjną. Aby 
uzyskać listę miejsc, odwiedzić GOV.UK. 
 
Organizacje społeczne 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało fundusze 72 organizacjom w całej Wielkiej Brytanii w 
celu zapewnienia pomocy i wsparcia obywatelom UE i członkom ich rodzin przy składaniu wniosków 
do Programu osiedlenia się w UE. Znajdź lokalną organizację społeczną na GOV.UK. stronie  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

