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Mieszkające na Jersey osoby będące obywatelami innych krajów Unii
Europejskiej będą musiały wystąpić do Programu ds. Osiedlenia (ang.
Settlement Scheme) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dalszy
pobyt na terenie wyspy po tym, jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii.
Osobom, które mieszkają na Jersey od ponad 5 lat, przysługiwać
będzie status osiedlenia. Natomiast te osoby, które nie spełniają
powyższego warunku, będą miały prawo do statusu tymczasowego
osiedlenia.

Czy muszę składać wniosek?

•
• Jeśli jest Pan/Pani obywatelem krajów należących
do Unii Europejskiej a członek jej rodziny pochodzi
Jeśli jest Pan/Pani obywatelem krajów należących
do Unii Europejskiej.

spoza Europy i także mieszka na Jersey. W takiej
sytuacji wniosek składają obie osoby.

•

Osoby posiadające brytyjskie lub irlandzkie
obywatelstwo nie muszą składać wniosku.

Kiedy należy
składać wniosek?
Procedura składania wniosku o
przyznanie statusu osiedlenia oraz
tymczasowego osiedlenia rozpocznie
się od nowego roku.

Jak można złożyć wniosek o
przyznanie statusu osiedlenia?
Od stycznia 2019 mieszkający na Jersey obywatele innych krajów
Unii Europejskiej będą mogli wystąpić z wnioskiem o przyznanie im
statusu osiedlenia.
Będzie to można zrobić w prosty sposób. Wystarczy wypełnić krótki
wniosek za pośrednictwem komputera, tableta lub smartfona. We
wniosku podać trzeba będzie jedynie kilka podstawowych informacji.

1. Tożsamość

Trzeba będzie podać swoje
dane osobowe oraz numer
paszportu lub dowodu
osobistego.

4. Opłata
manipulacyjna

Dalsze informacje
zapraszamy na stronę
internetową

gov.je/brexit

2. Rezydencja na Jersey

Pana/Pani dane zostaną
zweryfikowane z wykorzystaniem
informacji pochodzących z
systemu ubezpieczeń
społecznych, dlatego konieczne
będzie podanie numeru
ubezpieczenia społecznego
obowiązującego na Jersey.
Być może konieczne będzie
dostarczenie dokumentów
potwierdzających rezydencję.

5. Status tymczasowego
osiedlenia

Osoby, które mieszkają
na Jersey mniej niż 5 lat,
otrzymają status
tymczasowego osiedlenia.

3. Przeszłość
kryminalna
Konieczne będzie podanie
wszelkich wyroków
wydanych
na Jersey lub w innym
kraju.

6. Status osiedlenia

Osoby, które mieszkają
na Jersey od ponad 5 lat,
otrzymają status
osiedlenia.

Pan Tomasz jest Polakiem i mieszka na
Jersey od 11 lat wraz z żoną, która jest
obywatelką Węgier. Para ma jedno
dziecko, które ma podwójne - polskie i
węgierskie - obywatelstwo.
Ze względu na fakt, że rodzina ta mieszka
na Jersey od ponad 5 lat, ma ona prawo
do statusu osiedlenia, pod warunkiem
zweryfikowania przeszłości kryminalnej.
Zarówno pan Tomasz jak i jego żona
muszą złożyć wniosek osobno, korzystając z procedury składania wniosku przez
Internet. Tylko jedno z nich musi podać
informację na temat dziecka.

Pani Carla jest obywatelką Portugalii i
mieszka na Jersey od ponad 40 lat. Jej
mieszkające na wyspie dzieci i wnuki
otrzymały już obywatelstwo brytyjskie,
jednak ona zdecydowała się zachować
swoje portugalskie obywatelstwo.
Kobieta ma prawo do statusu osiedlenia
pod warunkiem zweryfikowania
przeszłości kryminalnej.
Może ona wystąpić z wnioskiem do
obowiązującego na Jersey programu po
tym, jak zostanie on uruchomiony. W
przypadku otrzymania statusu osiedlenia
nie będzie musiała już nic więcej robić.

Rodzina będzie mogła złożyć wnioski w
swojej sprawie od razu po uruchomieniu
programu. Musi to jednak zrobić do dnia
31 grudnia 2020 r.

Dalsze informacje

Zapraszamy na stronę internetową www.gov.je/brexit
albo w razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: settledstatus@gov.je
bądź telefonicznie na numer 01534 447900

