Wskazówki dotyczące
składania wniosku

Data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - 29 marca 2019 r.

Zarys
Mieszkające na Jersey osoby będące obywatelami
innych krajów Unii Europejskiej będą musiały wraz
ze swoimi rodzinami wystąpić do obowiązującego na
Jersey Programu ds. Osiedlenia dla Obywateli Unii
Europejskiej (ang. Jersey EU Settlement Scheme)
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dalszy pobyt na
terenie wyspy po 31 grudnia 2020 r.
Program ten dotyczy wszystkich obywateli krajów
należących do Unii Europejskiej mieszkających na
wyspie wraz z członkami najbliższej rodziny. Członkowie
rodziny nie muszą pochodzić z terenu Unii, mogą to
być obywatele dowolnego innego kraju, jednakże będą
oni musieli wypełnić osobny formularz wniosku we
własnym imieniu.
Powyższy program nie ma wpływu na prawa do
świadczeń mieszkaniowych, pracowniczych czy
zdrowotnych.
Obywatele Irlandii oraz Wielkiej Brytanii nie muszą
składać wniosku.
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.
Konieczne będzie wypełnienie krótkiego formularza
internetowego. Można będzie również uzyskać
wsparcie telefoniczne lub osobiste na życzenie.
W przypadku członków najbliższej rodziny, którzy
nie będą mieszkać na terenie wyspy w okresie do
31 grudnia 2020 r., istnieje możliwość późniejszego
dołączenia do mieszkającej na terenie Jersey bliskiej
osoby będącej obywatelem kraju należącego do Unii
Europejskiej w dowolnym czasie, pod warunkiem, że
związek będzie nadal istniał.

Prawo do pobytu będą również miały zagwarantowane
dzieci urodzone lub adoptowane po 31 grudnia
2020 r., a także wszelkie osoby, które znajdą się
na utrzymaniu wnioskodawcy. Członkowie rodziny,
którzy nie są obywatelami kraju należącego do Unii
Europejskiej, będą musieli udowodnić, że znajdują
się w związku z mieszkającym na Jersey obywatelem
kraju należącego do Unii.

Jakie warunki należy spełnić?
W formularzu wniosku trzeba będzie
podstawowe informacje dotyczące własnej
i swojej rodziny, tj. imię i nazwisko, adres,
paszportu, numer dowodu osobistego i
ubezpieczenia społecznego.

podać
osoby
numer
numer

•	Proszę dopilnować, aby być w posiadaniu ważnego
paszportu lub dowodu osobistego.
• Należy podać miesiąc i rok przybycia na Jersey.
•	Konieczne będzie wyjawienie wszelkich wyroków
w sprawach karnych otrzymanych w dowolnym
kraju, gdyż przeprowadzona zostanie weryfikacja
przeszłości kryminalnej wszystkich wnioskodawców
i osób będących na ich utrzymaniu. Zatajenie
wpisów do kartoteki kryminalnej może mieć
negatywny wpływ na rozpatrzenie wniosku.
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Wskazówki dot. składania wniosku
Data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - 29 marca 2019 r.
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1.	Wniosek do Programu ds. Osiedlenia dostępny jest w
postaci formularza internetowego. Można go znaleźć
w serwisie www.gov.je lub www.one.gov.je i wypełnić
za pomocą komputera, laptopa lub smartfona.
2.	Wybierz Formularz wniosku do obowiązującego
na Jersey Programu ds. Osiedlenia dla Obywateli
Unii Europejskiej
3.	Wypełnij wniosek internetowy i ureguluj opłatę
przez Internet. Wynosi ona 25 GBP w przypadku
osoby dorosłej oraz 12,50 GBP w przypadku
dziecka w wieku do 16 roku życia.
	Wniosek będzie również można złożyć przez
Internet w dziale obsługi klienta i usług lokalnych
na ulicy La Motte.
	Każdy obywatel kraju należącego do Unii
Europejskiej w wieku 16 lat i więcej musi wypełnić
formularz wniosku we własnym imieniu.
	Dzieci w wieku poniżej 16. roku życia będą musiały
zostać włączone do wniosku składanego tylko
przez jednego rodzica lub opiekuna.
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4.	Skontaktuje się z Panią/Panem pracownik Programu
w celu ustalenia terminu spotkania z udziałem całej
rodziny, w czasie którego pokazać trzeba będzie
dokumenty potwierdzające tożsamość a także
wszelkie inne wymagane informacje.
5.	Spotkanie odbywać się będzie w dziale obsługi
klienta i usług lokalnych na ulicy La Motte bądź
w Urzędzie Celnym i Imigracyjnym na Jersey,
który znajduje się w Maritime House, a w jego
trakcie konieczne będzie pokazanie dokumentów
potwierdzających tożsamość w celu weryfikacji.
	W spotkaniu uczestniczyć musi osobiście każdy
wnioskodawca oraz osoba będąca na jego
utrzymaniu i wyszczególniona w danym wniosku
w celu przedstawienia wymaganej dokumentacji
Dzieci w wieku poniżej 16. roku życia będą musiały
mieć przy sobie akt urodzenia oraz ważny paszport
lub dowód osobisty.
6.	Status osiedlenia zostanie potwierdzony za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
lub
tradycyjnej.

Informacja dot. prywatności

Organizacją kontrolującą należące do Pana/Pani dane osobowe jest Wydział Celny i Imigracyjny na Jersey, który
wykorzystywać będzie podane informacje w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych (na Jersey) z 2018 r.
W ramach obowiązującego na Jersey Programu ds. Osiedlenia dla Obywateli Unii Europejskiej uzyskamy dostęp do
danych osobowych będących w posiadaniu Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego w celu ułatwienia zgodnego
z prawem przetwarzania określonych informacji. Obejmować one będą numer ubezpieczenia społecznego, datę
urodzenia, status mieszkaniowy, historię składek oraz dane dotyczące wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.
Pana/Pani dane osobowe zostaną również wykorzystane w celu sprawdzenia przeszłości kryminalnej.
Status osiedlenia w ramach obowiązującego na Jersey Programu ds. Osiedlenia dla Obywateli Unii Europejskiej nie
zostanie Panu/Pani przyznany w przypadku braku dostępu do wystarczającej ilości informacji bądź nieudzielenia zgody
na wykorzystanie tych informacji zgodnie z wymaganiami.
Być może konieczne będzie przekazanie informacji dot. statusu imigracyjnego do innych ministerstw, agencji bądź innych
organizacji znajdujących się na terenie Stanów Jersey. Mogą to być m.in.: policja i organy zajmujące się egzekwowaniem
prawa, sądy a także organy celne i imigracyjne znajdujące się na terenie Wielkiej Brytanii i należących do niej wysp.
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych osobowych i przysługujących Panu/Pani praw znaleźć można
w polityce prywatności Urzędu Celnego i Imigracyjnego na Jersey oraz w planie zachowania, które są dostępne tutaj.
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