PRAWA OBYWATELI UE
MIESZKAJĄCYCH W WIELKIEJ
BRYTANII W PRZYPADKU BRAKU
POROZUMIENIA O BREXICIE
marzec 2019 r.
W przypadku braku porozumienia o brexicie, po dniu wystąpienia prawa obywateli UE1 w Wielkiej Brytanii będą
regulowane przepisami prawa brytyjskiego, których interpretacja będzie wymagała uwzględnienia zobowiązań
Wielkiej Brytanii wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Większość informacji zawartych
w niniejszym zestawieniu opiera się na zapowiedziach przekazanych przez Wielką Brytanię.

Jestem obywatelem UE zamieszkałym w Wielkiej
Brytanii. Czy będę miał nadal prawo mieszkać
w Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z UE?
Rząd brytyjski oświadczył, że „pragnie zapewnić obywateli Unii i członków ich rodzin zamieszkałych w Wielkiej
Brytanii, że w przypadku braku porozumienia o brexicie będą oni mogli pozostać w Wielkiej Brytanii”.
Zob. dokument programowy rządu Wielkiej Brytanii w sprawie praw obywateli w przypadku braku porozumienia
w sprawie brexitu2.

Jakie kroki muszę podjąć jako obywatel Unii,
aby móc nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii?
Obywatele UE, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed dniem wystąpienia i zamierzają tam pozostać
po 31 grudnia 2020 r., będą musieli ubiegać się o nowy status imigracyjny nazywany statusem osoby osiedlonej
lub statusem osoby wcześniej osiedlonej. Nawet osoby, które otrzymały możliwość stałego pobytu na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów, będą musiały ubiegać się o ten nowy status. Więcej informacji na temat
nowego statusu imigracyjnego znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego rządu3.
Obywatele UE, którzy przybyli po dniu wystąpienia, zostaną przyjęci na mocy brytyjskich przepisów
imigracyjnych i będą potrzebowali zezwolenia na wjazd lub pobyt na terytorium Wielkiej Brytanii. Więcej informacji
można znaleźć w dokumencie programowym rządu Wielkiej Brytanii w sprawie imigracji po dniu 30 marca 2019 r.
w przypadku braku porozumienia4.
Obywatele Irlandii najprawdopodobniej nie będą musieli ubiegać się o nowy status imigracyjny, jeżeli podlegają
systemowi wspólnej strefy podróżowania.
W kontekście tego zestawienia „UE” oznacza 27 państw członkowskich UE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii
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Jestem obywatelem UE. Jaki będzie status członków mojej
rodziny w Wielkiej Brytanii, jeśli nie są oni Brytyjczykami?
Członkowie rodziny obywatela UE (którzy również nie mają brytyjskiego obywatelstwa) będą mogli do niego
dołączyć w Wielkiej Brytanii tylko do pewnego momentu. Członkowie najbliższej rodziny mogą ubiegać się
o możliwość dołączenia do dnia 29 marca 2022 r. Małżonkowie i partnerzy z nowo zawartych związków (tzn.
zawartych po dacie wystąpienia) oraz inni krewni pozostający na utrzymaniu obywatela Unii mogą złożyć wniosek
o możliwość dołączenia tylko do 31 grudnia 2020 r. Członkowie rodziny, którzy nie złożą odpowiedniego wniosku
w tych terminach, będą musieli ubiegać się o zezwolenie na mocy bardziej restrykcyjnych brytyjskich przepisów
imigracyjnych obowiązujących w momencie składania wniosku.

Jakie przysługują mi prawa jako obywatelowi UE,
jeśli chodzi o pracę i zabezpieczenie społeczne?
Począwszy od dnia wystąpienia, Twoje prawo do pracy będzie zależało od przepisów prawa brytyjskiego. Radzimy
zasięgnąć informacji w odpowiednich organach w Wielkiej Brytanii na temat praw, jakie będą Ci przysługiwały po
dniu wystąpienia, jeśli chodzi o świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, takie jak świadczenia chorobowe,
świadczenia rodzinne, emerytury, renty inwalidzkie i zasiłki dla bezrobotnych.
Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił5, że obywatele UE i członkowie ich rodzin będą mogli nadal mieszkać, pracować
i pobierać świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii na podobnych zasadach jak do tej
pory. Komisja oczekuje, że ogłoszone zapewnienia zostaną wkrótce sformalizowane.
Zalecamy:

> sprawdzenie, na jakich warunkach możesz kontynuować pracę w Wielkiej Brytanii. Potrzebne może być

na przykład zezwolenie na pracę. Jeżeli pracujesz w Wielkiej Brytanii, a mieszkasz w UE, możesz również
potrzebować specjalnego dokumentu umożliwiającego wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii;

> sprawdzenie warunków dalszego pobytu i pracy członków Twojej rodziny w Wielkiej Brytanii;
> sprawdzenie warunków dalszej nauki Twoich dzieci w Wielkiej Brytanii;
> zwrócenie się do instytucji ubezpieczeniowej o informacje na temat Twoich uprawnień z tytułu zabezpieczenia
społecznego.

Osobom, które w przeszłości pracowały, mieszkały lub były ubezpieczone w Wielkiej Brytanii, zaleca się:

> uzyskanie dowodu takich okresów pracy, zamieszkania lub ubezpieczenia od brytyjskich instytucji
zabezpieczenia społecznego, takich jak National Insurance;

> niezwłoczne złożenie wniosku o tymczasowy lub stały status imigracyjny zgodnie z przepisami imigracyjnymi
Wielkiej Brytanii.

> Więcej informacji można znaleźć na stronie zawierającej pytania i odpowiedzi na temat skutków wystąpienia
Wielkiej Brytanii z UE w przypadku braku porozumienia6.
> W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy zalecamy kontakt z ambasadą swojego państwa
w Wielkiej Brytanii7.

Jaki będzie mój status, jeśli mam podwójne obywatelstwo:
państwa członkowskiego UE i Wielkiej Brytanii?
Obywatele UE, którzy mają również obywatelstwo brytyjskie, będą mogli na tej podstawie pozostać w Wielkiej
Brytanii.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
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Jestem obywatelem UE zamieszkałym w Wielkiej Brytanii
i członkiem najbliższej rodziny (tj. małżonkiem, dzieckiem) osoby
mającej obywatelstwo brytyjskie. Jaki będzie mój status?
Obywatele UE, którzy są równocześnie członkami rodziny obywatela brytyjskiego, a zamierzają pozostać w Wielkiej
Brytanii, muszą ubiegać się o nowy brytyjski status imigracyjny nazywany statusem osoby osiedlonej lub statusem
osoby wcześniej osiedlonej.

Czy jako obywatel UE zamieszkały w Wielkiej Brytanii będę mógł
tam nadal głosować i kandydować w wyborach samorządowych?
Począwszy od dnia wystąpienia Twoje prawo do głosowania lub kandydowania w wyborach samorządowych
w Wielkiej Brytanii będzie zależało od przepisów prawa brytyjskiego.
Rząd brytyjski ogłosił8, że obywatele UE w Wielkiej Brytanii będą mogli nadal głosować i kandydować w wyborach
samorządowych, które odbędą się w maju 2019 r. w Anglii i Irlandii Północnej. O prawie wyborczym w Szkocji i Walii
decydują Parlament Szkocki i Narodowe Zgromadzenie Walii. Wszyscy obywatele Unii wybrani w tych wyborach
samorządowych będą mogli pełnić swoją funkcję przez całą kadencję.

Czy jako obywatel UE zamieszkały w Wielkiej Brytanii
będę mógł tam nadal głosować i kandydować
w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Po dniu wystąpienia migrujący obywatele UE, którzy chcą zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
a zarejestrowali się w tym celu w Wielkiej Brytanii, będą musieli zarejestrować się we właściwym okręgu
wyborczym w państwie członkowskim pochodzenia. O tym, czy masz prawo głosowania za granicą, decydują
przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, z którego pochodzisz.
Jako obywatel Unii zamieszkały w Wielkiej Brytanii powinieneś sprawdzić w swoim państwie członkowskim
pochodzenia, czy jesteś uprawniony do głosowania lub kandydowania w zbliżających się wyborach do Parlamentu
Europejskiego, które odbędą się w dniach 23–26 maja 2019 r. Jako ułatwienie dla wyborców, Parlament Europejski
przygotował dla każdego kraju zestawienie informacji, w którym określono warunki głosowania i podano krajowe
punkty kontaktowe9.
Więcej informacji na temat możliwości i sposobów głosowania na terytorium Wielkiej Brytanii w wyborach
odbywających się w państwie członkowskim pochodzenia można znaleźć na stronie: „Jak głosować za granicą”10.
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