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Our EU Project
In partnership with Wandsworth council we:
 run free information events and outreach sessions at
community groups
 advise individuals about their rights and options for
securing their status
 help individuals challenge decisions about their right
to claim benefits in the UK
 help vulnerable EU nationals to apply for settled status

O naszym “EU Project”
We współpracy z gminą Wandsworth:
 prowadzimy darmowe spotkania informacyjne
i konsultacje dla mniejszości etnicznych
 doradzamy osobom indywidualnym w sprawie ich
praw oraz dostępnych możliwości ich zabezpieczenia
 pomagamy w zaskarżaniu decyzji dotyczących
uprawnienia do świadczeń społecznych w UK
 pomagamy obywatelom unijnym zagrożonym
wykluczeniem aplikować o settled status

What will you learn today?
• How Brexit will affect you and how you can help your
European colleagues, friends and neighbors retain their
rights

• What is the EU Settlement Scheme (settled and presettled status), who needs to apply, and how to apply
• What are your options with regards to British citizenship
• How to get help applying

Czego nauczysz się dzisiaj?
• w jaki sposób Brexit Cię dotyczy oraz jak możesz pomóc
europejskim kolegom, przyjaciołom i sąsiadom
zachować ich prawa

• czym jest EU Settlement Scheme (settled oraz presettled status), kto powinien aplikować i jak to zrobić
• jaką masz ścieżkę do obywatelstwa brytyjskiego
• jak uzyskać pomoc przy aplikowaniu

Brexit – important dates
31 January 2020
31 December 2020
1 January 2021

30 June 2021

The UK left the EU and is in a
transition period
Transition period ends
New points-based immigration
system.
Access to benefits and services
could change
The current deadline to apply to the
EU Settlement Scheme (EUSS)

Brexit – kluczowe daty
31 stycznia 2020
31 grudnia 2020
1 stycznia 2021

30 czerwca 2021

UK opuszcza Unię Europejską i
rozpoczyna okres przejściowy
zakończenie okresu przejściowego
nowe, oparte na punktacji, prawo
imigracyjne
dostęp do świadczeń i usług może
ulec zmianie
obecny ostateczny termin do
aplikowania na EU Settlement
Scheme (EUSS)

You need to act !
You have no automatic right to continue living in the UK.
EU nationals and their family members need to apply to
the EU Settlement Scheme (EUSS). The official deadline is
30 June 2021.
You should apply before 31 December 2020 to avoid the
risk of losing access to:
• benefits and pensions
• NHS treatment
• the right to rent
• the right to work

Musisz podjąć działanie!
Nie masz automatycznego prawa do dalszego życia w UK.
Obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin
powinni aplikować na EU Settlement Scheme (EUSS).
Oficjalny ostateczny termin to 30 czerwca 2021.
Powinieneś aplikować przed 31 grudnia 2020 by uniknąć
ryzyka utraty dostępu do:
• świadczeń i zasiłków
• prawa do leczenia w NHS
• prawa do zamieszkiwania
• prawa do pracy

Key points about the EUSS (1)
1. Based on residence: employment and income
don’t matter
2. Automatic residence check: usually it’s enough to
provide an NI number

3. Free to apply: nobody should be charged to apply

Kluczowe zasady EUSS (1)
1. Oparty na zamieszkaniu:
zatrudnienie i dochody nie mają
znaczenia
2. Automatyczne sprawdzanie adresu: zazwyczaj
wystarcza podanie numberu ubezpieczenia
społeczenego (NI number)
3. Darmowe aplikowanie:
nikt nie powinien płacić za
aplikowanie

Key points about the EUSS (2)
4. Easy to apply: a straightforward and quick process
for most people
5. Online application: it’s easiest to apply using a
smartphone

6. Digital status: no physical document provided

Kluczowe zasady EUSS (2)
4. Łatwość aplikowania: prosty i szybki proces dla
większości osób
5. Aplikowanie online: najprostszym sposobem
aplikowania jest przez telefon komórkowy
6. Cyfrowy status: brak fizycznego dowodu

Settled / Pre-settled status
Successful* applications have two possible outcomes
based on how long you’ve been living in the UK:
• Settled status : if you’ve lived in the UK 5 years or more
• Pre-settled status : if you’ve lived in the UK less than 5
years

* Unsuccessful applications are usually due to serious criminal offences

Status settled / pre-settled
Aplikacje zakończone powodzeniem kończą się jednym
z dwóch możliwych wyników w zależności od długości
pobytu w UK:

• Settled status: jeśli mieszkałaś/(-eś) w UK przez co
najmniej 5 lat
• Pre-settled status: jeśli mieszkałaś/(-eś) w UK przez
mniej niż 5 lat
Odrzucenie aplikacji ma zazwyczaj miejsce w przypadku poważnych przestępstw

Pre-settled status
• Pre settled status gives fewer right and is temporary.
You will need to upgraded to settled status before it
expires. You will need to apply again when you have
lived in the UK for 5 years.
• If the app offers you pre-settled status and you’ve
lived in the UK for 5 years, we suggest that you don’t
accept it. You can ask to be considered for settled
status and provide evidence of residence.

Status pre-settled
• Status pre-settled nadaje mniej praw i jest
tymczasowy. Będziesz musiał(a) go zamienić na settled
status zanim upłynie termin jego ważności. W tym celu
należy aplikować ponownie po upływie 5 lat
zamieszkiwania w UK.
• Jeżeli aplikacja oferuje Ci status pre-settled,
a mieszkałeś/(-aś) w UK przez co najmniej 5 lat,
sugerujemy by go nie akceptować. Możesz wystąpić
o nadanie settled status i przedstawić dowody
osiedlenia.

Children born in the UK
Children born in the UK don’t automatically have British
citizenship

It depends on when they were born and their parents’
circumstances
Children of EU nationals will need to apply. They will
usually get the same status of their parents

Dzieci urodzone w UK
Dzieci urodzone w UK nie otrzymują automatycznie
obywatelstwa brytyjskiego. Zależy ono od daty
urodzenia oraz okoliczności dotyczących ich rodziców.
Dzieci obywateli unijnych są zobowiązane aplikować.
Zazwyczaj otrzymają ten sam status co ich rodzice.

Permanent Residence
Permanent Residence will NOT be valid after
31 December 2020
If you have Permanent Residence, you’ll need
to apply for settled status. The application
process will be faster and easier.

Permanent Residence
Permanent Residence NIE BĘDZIE ważne po
31 grudnia 2020 roku.
Jeśli uzyskałaś/(-eś) Permanent Residence,
nadal powinieneś aplikować o settled status.
W tym przypadku Twoja aplikacja będzie
szybsza i prostsza.

Who needs to apply?
All EU nationals have to apply no matter if they:
 are married to a British national
 have children who grew up in the UK
 have Permanent Residence
 have been living in the UK for a long time
 were born in the UK (unless they are British)
You don’t need to apply only if you:
 are Irish
 have Indefinite Leave to Remain (ILR)
 have become a British citizen

Kto powinien aplikować?
Wszyscy obywatele Unii Europejskiej są zobowiązani
aplikować, bez względu na to czy:
 są w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim
 mają dzieci dorastające w UK
 mają Permanent Residence
 mieszkali w UK przez wiele lat
 urodzili się w UK (chyba, że mają obywatelstwo
brytyjskie)

Nie musisz aplikować jedynie jeżeli:
 jesteś Irlandczykiem
 masz Indefinite Leave to Remain (ILR)
 zostałeś obywatelem brytyjskim

What do you need to apply?
1) Proof of identity (passport or identity card)
2) Proof of residence in the UK
• In most cases you’ll only need to give your
National Insurance Numbers (NINo)
• If NINO is not enough, or if you don’t have NINo,
you can add documents to prove your residence
(e.g. utility bills, GP appointments, etc)
3) Declaration of criminal convictions

Co jest potrzebne do aplikowania?
1) dowód tożsamości (paszport lub dowód
osobisty)
2) dowód zamieszkiwania w UK
• w większości przypadków musisz jedynie podać
swój National Insurance Number (NIN)
• jeżeli NIN nie wystarczy, lub go nie masz, możesz
przedstawić dowody miejsca zamieszkania (np.
rachunki i płatności, listy z przychodni itd.)
3) deklaracja w sprawie karalności

Use your phone to apply

• You can apply using your phone by downloading the
app: ‘EU Exit: ID Document Check’

• You can use a friend’s phone and you’ll still be able to
give your own personal details
•

The app is available on Android and Apple phones
(iOS). You need a fairly recent device (eg Android 6 or
newer, or iPhones 7 and above)

Użyj smartfona do aplikowania
• możesz aplikować przy użyciu smartfona ściągając
aplikację pod nazwą ‘EU Exit: ID Document Check’

• możesz użyć telefonu przyjaciela i nadal będziesz
mógł/mogła podać swoje dane osobowe
• Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iOS.
Będziesz potrzebować dość nowego telefonu (wersja
6.0 Androida lub iPhone 7).

Becoming a British citizen?

Why
•
•
•
•

The right to vote in general elections
You do not lose citizenship if you move abroad
British passport, consular protection
Children born abroad will be British citizens

Why not
• Some countries do not allow dual citizenship
• It is difficult and expensive:
– Life in the UK & English language tests
– Showing good character
– £1,330 fee for adults
– Future family reunion may be more difficult

Chcesz zostać Brytyjczykiem?
Dlaczego
• prawo do głosowania w wyborach do Izby Gmin
• nie tracisz obywatelstwa po zamieszkaniu w Europie
• brytyjski paszport i opieka konsularna
• dzieci urodzone poza UK będą Brytyjczykami

Dlaczego nie
• niektóre kraje nie uznają podwójnego obywatelstwa
• ewentualne łączenie rodziny może być utrudnione
• droga do paszportu jest długa i kosztowna:
– testy językowe oraz z “Life in the UK”
– wymóg dobrego charakteru
– opłata dla dorosłych £1,330

How to get British citizenship
You can apply for British citizenship after one year*
residence in UK with either
• Settled status,
• Permanent residence
• Indefinite Leave to remain
New rules since 15 May 2020: simply having settled
status is not enough, you also need to satisfy other
criteria, for example being a worker or a student.

* No need to wait if you are married to a British citizen

Jak otrzymać brytyjskie obywatelstwo?
Możesz ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie po
roku* zamieszkiwania w UK z:
• Settled status
• Permanent residence
• Indefinite Leave to remain
Nowe zasady od 15 maja 2020: samo posiadanie
settled status nie jest wystarczające, należy spełnić
dodatkowe warunki, np. być zatrudnionym lub
studentem.
* zwolnieni są z tego małżonkowie obywateli brytyjskich

Help is available
• Step-by-step guide on Gov.uk
• Information on the Citizens Advice website

• The EU Settlement Resolution Centre (0300 123 7379)
can answer general/individual questions
• The Home Office have funded a national network of
organisations to help vulnerable people apply.
• Wandsworth Council offers free identity document
scanning for their residents – Service suspended

Contact us
Complete our webform: www.cawandsworth.org/eu
Email us at euadviceservice@cawandsworth.org
Call us on 0203 559 2019

Questions?

Free, confidential advice.
Whoever you are.
The information contained in this presentation is accurate as of
December 2020. If you are looking at the presentation after this date,
please seek up-to-date advice.

Citizens Advice Wandsworth
Battersea Library
265 Lavender Hill
LONDON SW11 1JB
www.cawandsworth.org/eu
euadviceservice@cawandsworth.org
www.cawandsworth.org
Citizens Advice is an operating name of The National Association of Citizens
Advice Bureaux. Registered charity number 279057.

