10 kwietnia 2019 r.

Informacja dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i
członków ich rodzin o zasadach legalizacji ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
I.

Podstawa prawna

Na wypadek braku wejścia w życie umowy wystąpienia pomiędzy Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanym dalej „Zjednoczonym Królestwem” a Unią
Europejską przyjęte zostały szczególne rozwiązania prawne w ustawie z dnia 15 marca 2019
r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 622), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa reguluje m.in. status pobytowy obywateli
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanych dalej „obywatelami
Zjednoczonego Królestwa” i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
korzystających dotąd na tym terytorium ze swobody przepływu osób, oraz kwestię niektórych
uprawnień z nim związanych.
Ustawa wejdzie w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii
Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzień bezumownego wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wejście w życie ustawy jest zatem
warunkowe.
II.

Definicja członka rodziny

Członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa oznacza cudzoziemca nie będącego
obywatelem

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej,

państwa

członkowskiego

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest:
a) małżonkiem obywatela Zjednoczonego Królestwa,
b) bezpośrednim zstępnym obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka, w wieku
do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego
małżonka,

c) bezpośrednim wstępnym obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka,
pozostającym na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka.
III.

Kontynuacja pobytu w Polsce – art. 5 ustawy

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka
jego rodziny, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. uważa się
za legalny, jeżeli w dniu poprzedzającym dzień jej wejścia w życie posiadał on prawo pobytu
lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
Zgodnie z przepisami ustawy domniemywa się, iż w dniu poprzedzającym dzień jej wejścia w
życie:


obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny posiadał prawo

pobytu, jeżeli posiadał w tym dniu ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,


obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny posiadał prawo

stałego pobytu, jeżeli posiadał w tym dniu ważny dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu lub ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny nie posiadał w
tym dniu żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, posiadanie prawa pobytu lub prawa
stałego pobytu w tym dniu będzie mógł wykazać w oparciu o wszelkie dostępne dowody.
IV.

Zezwolenie na pobyt czasowy – art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy

Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny, który w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy posiadał prawo pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, udziela się zezwolenia na pobyt czasowy.
Wniosek o udzielenie wyżej wymienionego zezwolenia należy złożyć osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Wnioski o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy złożone po tym terminie będą pozostawione bez
rozpoznania.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny składając wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy jest obowiązany:


przedstawić ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym

przypadku, gdy nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość i
obywatelstwo – w przypadku obywatela Zjednoczonego Królestwa lub inny ważny

dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,


złożyć wypełniony i podpisany specjalny formularz wniosku o udzielenie

zezwolenia na pobyt czasowy oraz dołączyć do wniosku:
 4 fotografie w odpowiednim formacie,
 dokumenty, które mogą potwierdzić informacje zawarte we wniosku i
okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, jeżeli w dniu poprzedzającym wejście w życie ustawy obywatel
Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny nie posiadał ważnego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub ważnej karty pobytu
członka rodziny obywatela UE.
Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub
członkowi jego rodziny jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek jego rodziny który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia
powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 5 lat.

Obywatelowi

Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny, który uzyskał zezwolenie na pobyt
czasowy wydaje się z urzędu i nieodpłatnie kartę pobytu ważną na okres, na jaki zostało
udzielone zezwolenie.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka jego rodziny podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania
granicy Polski bez konieczności uzyskania wizy.
V.

Zezwolenie na pobyt stały – art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy

Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny, który w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy posiadał prawo stałego prawo pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, udziela się zezwolenia na pobyt stały.
Wniosek o udzielenie wyżej wymienionego zezwolenia należy złożyć osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Wnioski o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały złożone po tym terminie będą pozostawione bez
rozpoznania.

Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny składając wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały jest obowiązany:


przedstawić ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym

przypadku, gdy nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość i
obywatelstwo – w przypadku obywatela Zjednoczonego Królestwa lub inny ważny
dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,


złożyć wypełniony specjalny formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na

pobyt stały oraz dołączyć do wniosku:
 4 fotografie w odpowiednim formacie,
 dokumenty, które mogą potwierdzić informacje zawarte we wniosku i
okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
jeżeli w dniu poprzedzającym wejście w życie ustawy obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek jego rodziny nie posiadał ważnego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub ważnej karty stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi
jego rodziny jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek jego rodziny który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia
powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
Zezwolenia na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony. Dokumentem potwierdzającym
uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest karta pobytu wydawana na 10 lat. Pierwszą kartę
pobytu wydaje się z urzędu i nieodpłatnie.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka jego rodziny podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania
granicy Polski bez konieczności uzyskania wizy.
VI.

Możliwość legalnego pobytu oraz podróżowania w czasie postępowania w sprawie
udzielenia zezwolenia pobytowego – art. 13 ust. 3 – 6

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, o
których mowa powyżej, został złożony przez obywatela Zjednoczonego Królestwa lub
członka jego rodziny w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:


wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży obywatela Zjednoczonego

Królestwa lub członka jego rodziny odcisk stempla, który potwierdza złożenie
wniosku,


wojewoda wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia

na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, które jest ważne przez okres roku.
Jeżeli postępowanie w ww. sprawie nie zostało zakończone przed upływem okresu
ważności zaświadczenia, wojewoda, przed którym toczy się postępowanie, wydaje
kolejne zaświadczenie ważne na okres roku. Jeżeli postępowanie toczy się przed
Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zaświadczenie wydaje wojewoda, który
orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.


pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny uważa

się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały stanie się
ostateczna ( z upływem 14 dni od jej doręczenia jeśli nie zostanie złożone od niej
odwołanie, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z dniem doręczenia decyzji).
Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na
pobyt stały zostanie zawieszone na wniosek obywatela Zjednoczonego Królestwa lub
członka jego rodziny, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny, chyba że nie
upłynie jeszcze okres pobytu uznawanego za legalny, który upływa z końcem dnia 31 grudnia
2020 r. Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny w terminie roku
od dnia zawieszenia na jego wniosek postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, nie zwróci się o jego podjęcie, postępowanie to
umarza się.
Ważne zaświadczenie o złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub
zezwolenia na pobyt stały wraz z ważnym dokumentem podróży z umieszczonym
odciskiem stempla, potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy
bez konieczności uzyskania wizy.

Zaświadczenie o złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia
na pobyt stały będzie należało zwrócić wojewodzie, który je wydał:


najpóźniej w dniu odbioru pierwszej karty pobytu – w przypadku gdy

udzielono obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny
zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały,


w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w inny

sposób niż udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały
stała się ostateczna, a w przypadku decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców –
od dnia doręczenia tej decyzji.
VII.

Zezwolenie na pobyt stały – art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 z późn. zm.)

Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny przebywającemu na
terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

wspólnie z

tym

obywatelem, który

w

dniu

poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy posiadał prawo pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ale w tej dacie jeszcze nie nabył prawa stałego pobytu), na jego
wniosek, udziela się zezwolenia na pobyt stały, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej
przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
b) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
c) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący podstawę do
udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w
nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy
w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, chyba że
przerwa była spowodowana:
1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez
niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z
pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub
małoletnie dziecko, lub
3) szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
4) wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub
uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
Wniosek o udzielenie wyżej wymienionego zezwolenia należy złożyć osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu.
Nie ma ograniczenia czasowego do złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia,
natomiast pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny na
terytorium Polski powinien być legalny w dniu składania wniosku.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny składając wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały jest obowiązany:


przedstawić ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym

przypadku, gdy nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,


złożyć wypełniony specjalny formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na

pobyt stały oraz dołączyć do wniosku:
 4 fotografie w odpowiednim formacie,
 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i
okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt
stały.
Udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi
jego rodziny jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek jego rodziny który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia
powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
Zezwolenia na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony. Dokumentem potwierdzającym
uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest karta pobytu wydawana na 10 lat. Pierwszą kartę
pobytu wydaje się z urzędu i nieodpłatnie.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka jego rodziny podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania
granicy Polski bez konieczności uzyskania wizy.
VIII.

Uprawnienia

Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest uważany za legalny w okresie od dnia wejścia w życie ustawy
do dnia 31 grudnia 2020 r. lub w czasie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy lub zezwolenia na pobyt stały, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, są uprawnieni do wykonywania:


pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich

samych zasadach jak obywatel polski, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy:
o

wykonywali działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i
2212) albo działalność ta była zawieszona oraz
o

posiadali wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny, który posiada zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone na podstawie ustawy, może wykonywać pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz
podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
obywatele polscy.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny, który posiada zezwolenie na
pobyt stały również może wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
konieczności posiadania zezwolenia na pracę na zasadach ogólnych obowiązujących
wszystkich posiadaczy zezwoleń na pobyt stały oraz podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
IX.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną z obywatelem
Zjednoczonego Królestwa lub członkiem jego rodziny - art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. hd
ustawy o cudzoziemcach

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi,
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu
połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały
(każdego zezwolenia na pobyt stały) lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
2) posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
3) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
Za członka rodziny uważa się:
1) osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej
związku małżeńskim;
2) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;
3) małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na
jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione,
pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.
X.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla innego członka rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa oraz dla cudzoziemca prowadzącego życie rodzinne w rozumieniu
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z obywatelem
Zjednoczonego Królestwa - art. 160 pkt 1a i pkt 4 ustawy o cudzoziemcach

Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, o których

mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu
niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub zezwolenia na pobyt
stały, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach, innemu niż ten, o
którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z tym obywatelem – ze względu na:
a) zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym w
kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub
b) poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony tego obywatela
– jeżeli cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne
w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelem Zjednoczonego Królestwa, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub
zezwolenie na pobyt stały, o których mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15
marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej, lub zezwolenie na pobyt stały, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o
cudzoziemcach, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

XI.

Umorzenie postępowań dotyczących dokumentów pobytowych dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa lub członków rodziny wszczętych przed Brexitem

Postępowania prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków rodziny
w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania lub wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu, wydania lub wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE, wydania lub
wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz wydania lub wymiany
karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wszczęte i niezakończone przed dniem
wejścia w życie ustawy umarza się.
XII.

Ważność dokumentów wydanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa lub
członkom ich rodzin przed Brexitem

Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa lub członkom ich rodzin przed
Brexitem zachowają ważność również po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii
Europejskiej nie później niż do dnia 30 września 2021r.
Po Brexicie nie będzie już możliwości wymiany tych dokumentów lub uzyskania nowych.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub karta pobytu członka rodziny obywatela UE
utracą ważność z dniem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7
ust. 1 lub 2 ustawy lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10
ustawy o cudzoziemcach .
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE utracą ważność dniem udzielenia zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa oraz członek rodziny będą mieli obowiązek zwrócić w/w
dokumenty organowi, który je wydał, niezwłocznie, nie później niż w dniu odbioru pierwszej
karty pobytu po udzieleniu zezwolenia albo w terminie do

14 października 2021r., w

przypadku nie udzielenia zezwolenia do dnia 30 września 2021 r. lub braku złożenia wniosku
o udzielenie w/w zezwoleń pobytowych.
Zezwolenia na pobyt stały (poprzednio zezwolenia na osiedlenie się) udzielone obywatelom
Zjednoczonego

Królestwa

na

podstawie

przepisów

ustawy

o

cudzoziemcach

obowiązujących przed akcesją Polski do Unii Europejskiej zachowują ważność. W razie
utraty ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem tego zezwolenia, należy
wystąpić do wojewody o wydanie nowej karty pobytu.

Posiadacze tych zezwoleń nie

potrzebują występować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt
stały, gdyż posiadają już zezwolenie na pobyt stały.
Ustawa przewiduje także utrzymanie ważności zaproszeń wpisanych na wniosek obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny do ewidencji zaproszeń, utrzymanie
ważności wiz wydanych w związku z dołączeniem do obywatela Zjednoczonego Królestwa
jako obywatela UE oraz utrzymanie ważności zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych
innym członkom rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa oraz osobom prowadzącym z
obywatelem Zjednoczonego Królestwa życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności.
Ustawa przewiduje ponadto zachowanie prawa pobytu przez członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa, którzy sami są obywatelami jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw-stron umowy ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu (EFTA), jeżeli ich prawo pobytu na terytorium Polski wynikało z rozciągania
się na nich prawa pobytu posiadanego przez obywateli Zjednoczonego Królestwa jako
obywateli UE.
XIII.

Dokumenty umożliwiające przekraczanie granicy bez wizy

W związku z bezumownym Brexitem następujące dokumenty wydane przez władze polskie
będą uprawniały w okresie ich ważności obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków
ich rodzin do przekraczania granicy bez wizy, w tym granicy zewnętrznej obszaru Schengen:
a. Dokumenty wydane przez władze polskie obywatelom Zjednoczonego Królestwa i
członkom ich rodzin przed Brexitem:
- Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
- Karta pobytu członka rodziny obywatela UE,
- Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
- Karta pobytu wydana w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt stały (poprzednio
zezwolenia na osiedlenie się) udzielonego obywatelowi Zjednoczonego Królestwa na
podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach obowiązujących przed akcesją Polski do Unii
Europejskiej,
- Karta pobytu wydana członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa w związku z
posiadaniem zezwolenia pobytowego na podstawie ustawy o cudzoziemcach,
b. Dokumenty, które będą wydawane przez władze polskie obywatelom Zjednoczonego
Królestwa i członkom ich rodzin po Brexicie:

- odcisk stempla z adnotacją “BREXIT”

zamieszczany w dokumencie podróży,

potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia
na pobyt stały wraz z osobnym zaświadczeniem o złożeniu takiego wniosku, z rocznym
okresem ważności, które będą potwierdzać legalność pobytu na terytorium Polski do dnia
zakończenia postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia pobytowego decyzją
ostateczną.
- Karta pobytu – wydana po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt
stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

