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Drodzy Obywatele Unii Europejskiej w Szkocji, 
 
W 2016 roku, po zakończonym referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej i ponownie w kwietniu bieżącego roku, napisałam do Was list otwarty, by 
zapewnić Was, że pomimo niepewności związanej z Brexitem jesteście mile widziani w 
Szkocji. 
 
Mój przekaz do Was pozostaje bez zmian: Szkocja ceni wkład, który wnosicie do naszego 
społeczeństwa, kultury i gospodarki. Niezależnie od tego czy mieszkacie tutaj tylko od kilku 
miesięcy czy od wielu lat, Szkocja jest Waszym domem, jesteście tu mile widziani i chcemy 
żebyście zostali. 
 
EU Settlement Scheme został uruchomiony przez rząd Wielkiej Brytanii i choć nie zgadzam 
się z tym, że powinniście przechodzić przez proces aplikacji by zabezpieczyć swoje prawa, 
które powinniście już posiadać automatycznie, chcę mieć pewność, że będziecie mogli 
zostać w Szkocji po Brexicie. 
 
Dzięki skutecznym działaniom rządu Szkocji, rząd Wielkiej Brytanii zniósł opłaty w ramach 
EU Settlement Scheme. Oznacza to, że nie będziecie musieli ponosić żadnych kosztów za 
zabezpieczenie Waszego statusu. 
 
Wielu z Was złożyło już swoją aplikację w ramach EU Settlement Scheme. Wszystkich tych, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, chciałabym zachęcić do tego, by zrobili to tak szybko jak to 
tylko możliwe. Rząd Wielkiej Brytanii zaznaczył, że będziecie mieli te możliwość do 31 
grudnia 2020 roku.  
 
Doskonale rozumiem jak duży wpływ na stan emocjonalny wywiera złożenie tej aplikacji. 
Wiem, że może on wzbudzać Wasz niepokój i możecie być niepewni jakie informacje są od 
Was wymagane.  
 
Chcąc wesprzeć Was w tym trudnym okresie, wraz z rządem Szkocji uruchomiłam kampanie 
"Stay in Scotland". Dostarcza ona praktycznych porad dotyczących procesu aplikacyjnego w 
ramach EU Settlement Scheme oraz informacji na temat miejsc, w których można otrzymać 
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pomoc ze swoją aplikacja. "Stay in Scotland" ma również za zadanie informować o Waszych 
prawach do otrzymania dostępu do usług publicznych, które Wam przysługują w tym 
okresie. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: 
https://www.gov.scot/stayinscotland  
 
Finansujemy usługi poradnictwa dla obywateli UE i ich rodzin dostarczane przez Citizens 
Advice Scotland. Usługi te są dostępne dla wszystkich aplikujących w ramach EU Settlement 
Scheme, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, i są dostępne w lokalnych 
oddziałach Citizens Advice Bureau lub pod numerem darmowej infolinii: 0800 916 9847. 
 
Współpracujemy z takimi organizacjami jak: 3Million i Citizen Rights Project, by pomagać i 
wspierać obywateli EU oraz organizować przedsięwzięcia na terenie całego kraju, mające na 
celu zwiększenie świadomości na temat tego, co musicie zrobić, aby pozostać w Szkocji. 
Rząd Szkocji będzie kontynuował pracę nad wzywaniem rządu Wielkiej Brytanii, by ten zrobił 
więcej w sprawie uregulowania praw obywateli UE i zagwarantował je legislacyjnie. 
 
Jestem niezmiernie dumna z tego, że wybraliście Szkocję na swój dom i zrobię wszystko, co 
w mojej mocy abyście mogli tutaj zostać. 
 
Zawsze będziecie tu mile widziani. 
 
 

 
Nicola Sturgeon 

Pierwsza Minister Szkocji 
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