
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Po brexicie pozostań w Szkocji

• W następstwie decyzji brytyjskiego rządu Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.
• Obywatele Unii Europejskiej* zamieszkali w dniu 31 grudnia 2020 r. w Wielkiej 

Brytanii, jeśli pragną pozostać w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania, 
powinni do dnia 30 czerwca 2021 r. złożyć wniosek w ramach systemu osiedleńczego 
dla obywateli UE prowadzonego przez rząd Wielkiej Brytanii.

• Obowiązek wnioskodawczy obejmuje również członków ich rodzin niebędących 
obywatelami Wielkiej Brytanii.

• Wniosek muszą złożyć również osoby posiadające udokumentowane prawo stałego pobytu.
• Dla obywateli UE posiadających tzw. indefinite leave to remain (zezwolenie na pobyt w Wielkiej 

Brytanii na czas nieokreślony) złożenie podania jest opcjonalne (jeśli chcą, mogą to zrobić).
• Obywatele Irlandii mogą składać wnioski, w ich przypadku nie jest to jednak 

obowiązkowe.

• Obywatele Unii Europejskiej przebywający w Wielkiej Brytanii 
nieprzerwanie od pięciu lat mogą ubiegać się o status osoby osiedlonej.

• Obywatele Europejskiej przebywający w Wielkiej Brytanii przez okres krótszy 
niż pięć lat mogą ubiegać się o tymczasowy status osoby osiedlonej.

Rząd Szkocji częściowo finansuje Citizens Advice Scotland, instytucję porad 
obywatelskich, która świadczy usługi dla osób pragnących skorzystać z systemu 
osiedleńczego dla obywateli UE. W przypadku trudności ze złożeniem wniosku w 
ramach programu osiedleńczego i konieczności uzyskania dodatkowe wsparcia, 
porady lub informacji, mogą Państwo zadzwonić pod bezpłatny numer 0800 916 9847 
lub sprawdzić godziny otwarcia najbliższego oddziału Biura Porad Obywatelskich. 
Lista Biur Porad Obywatelskich znajduje się pod adresem www.cas.org.uk/bureaux.
Więcej informacji na temat: jak brexit może wpłynąć na Państwa sytuację, można 
znaleźć pod adresem www.mygov.scot/brexit.

* W niniejszym dokumencie zwrot obywatele UE został użyty także w odniesieniu do obywateli państw 
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz osób narodowości szwajcarskiej, którzy 
również są uprawnieni do złożenia wniosku w systemie osiedleńczym.

Aby pozostać w Wielkiej Brytanii, należy złożyć wniosek 
w systemie osiedleńczym dla obywateli UE nawet w przypadku 

długoletniego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Co można uzyskać?

Gdzie można uzyskać pomoc?


