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REZYDENCJA STAŁA DLA
OBYWATELI STREFY EEA
Obywatele strefy EEA zamieszkujący UK przez ciągły okres pięciu lat na zasadach
„osób uprawnionych” mogli tym samym nabyć prawo stałego pobytu na terenie UK.
Osobą uprawnioną może być osoba poszukująca pracy, pracownik, osoba
samozatrudniona, osoba posiadająca wystarczające środki utrzymania, student, albo
osoba o statusie stanowiącym kombinację wyżej wymienionych. W celu
udowodnienia posiadania prawa stałego pobytu, obywatele strefy EEA mogą ubiegać
się o wydanie dokumentu, który poświadcza nabyte przez nich prawo do rezydencji
stałej na terenie UK.

Kto jest “obywatelem strefy EEA”?
Obywatelami EEA są obywatele państw należących do EEA. „EEA” oznacza Europejski
Obszar Gospodarczy. EEA obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej (EU) oraz
Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Krajami należącymi do EU są: Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypru, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta,
Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz
UK.
Szwajcaria nie jest członkiem EU ani EEA, ale należy do strefy jednolitego rynku.
Oznacza to, że obywatele Szwajcarii posiadają takie same prawa do zamieszkiwania i
pracy na terenie UK, jak inni obywatele EEA.
Gibraltar jest brytyjskim terytorium zamorskim. Obywatele Gibraltaru posiadają pełne
obywatelstwo brytyjskie oraz prawo do pełnej swobody poruszania się w obrębie EEA.

Osoby poszukujące pracy
Osobą poszukującą pracy jest obywatel EEA, który wkracza na terytorium UK w celu
znalezienia zatrudnienia lub który przebywając w UK poszukuje pracy natychmiast po
tym, jak uzyskał prawo pobytu z ramienia bycia pracownikiem, osobą
samozatrudnioną, osobą posiadającą wystarczające środki utrzymania albo
studentem. Obywatel EEA musi być w stanie przedstawić dowody na to, że poszukuje
zatrudnienia, i że posiada rzeczywiste szanse na jego znalezienie.

Pracownicy
Pracownik to obywatel EEA, który wykorzystuje swoje prawo do swobodnego
poruszania się na terenie UK poprzez fakt bycia zatrudnionym na pełen etat lub część
etatu. Chociaż nie ma ustalonej minimalnej ilości godzin, którą obywatel EEA musi
przepracowywać aby zostać uznanym za pracownika, zatrudnienie musi mieć charakter
prawdziwy i faktyczny, a nie marginalny i dodatkowy.

Osoby samozatrudnione
Osobą samozatrudnioną jest obywatel EEA , który wykorzystuje swoje prawo do
swobodnego poruszania się na terenie UK poprzez wykonywanie pracy dla siebie i
uzyskiwanie przychodu na zasadach samozatrudnienia. Może to obejmować założenie
firmy. Podobnie jak w wypadku pracowników, pomimo że nie ma ustalonej minimalnej
ilości godzin, którą obywatel EEA musi przepracowywać aby zostać uznanym za
pracownika, samozatrudnienie musi mieć charakter prawdziwy i faktyczny, a nie
marginalny i dodatkowy.

Osoby posiadające wystarczające środki utrzymania
Osoba posiadająca wystarczające środki utrzymania to obywatel EEA, który posiada
wystarczające zasoby i podczas swojego pobytu nie korzysta z systemu pomocy
społecznej w UK oraz, co istotne, posiada także ubezpieczenie na wypadek choroby
ważne na obszarze UK. Ubezpieczenie na wypadek choroby musi być ważne przez cały
okres, podczas którego obywatel EEA twierdzi, że posiadał wystarczające środku
utrzymania.

Studenci
Studenci znajdują się w podobnej sytuacji do osób posiadających wystarczające środki
utrzymania. Tylko studenci, którzy posiadają wystarczające zasoby i nie stanowią ciężaru
dla państwa oraz posiadają ważne ubezpieczenie na wypadek choroby lub kartę EHIC
wydaną przez kraj macierzysty, mogą być uznani za osoby uprawnione do uzyskania
rezydencji stałej.
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Członkowie bliskiej rodziny

Dowody

“Członkowie bliskiej rodziny” to małżonek/małżonka lub parter cywilny/partnerka cywilna
obywatela EEA, potomkowie w linii prostej poniżej 21 roku życia lub osoby na utrzymaniu
albo krewni wstępni w linii prostej, pozostający na utrzymaniu. Członkowie rodziny w linii
prostej mogą nabyć rezydenturę stałą za pośrednictwem sponsorującego ich obywatela
EEA, o ile zamieszkiwali oni razem na terenie UK przez wymagany okres pięciu lat.

Przedstawienie wszystkich wystarczających dowodów jest niezmiernie istotne w celu
pokazania decydentowi ‐ Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Home Office) – że posiadają
Państwo 5 lat nieprzerwanego pobytu na terenie UK na zasadach osoby uprawnionej.
Państwa dowody muszą pokryć pełen okres 5 lat bez żadnych luk. Wszystkie dowody
muszą być przedstawione w oryginale. Proszę nie zakładać, że decydent będzie
potwierdzał fakty z HMRC lub innymi urzędami. Jeśli nie przedstawią Państwo
wystarczających dowodów, Państwa podanie zostanie odrzucone. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych oferuje szczegółowe wytyczne na temat wymaganych przez siebie
rodzajów dowodów, które należy dołączyć do podania.

Członkowie dalszej rodziny
Inni członkowie rodziny lub wspólnie mieszkający partnerzy niepozostający w związku
małżeńskim mogą być uznani za członków dalszej rodziny. Wiąże się z tym dalszy wysiłek
potwierdzenia statusu jako członka szerszej rodziny. Mówiąc ogólnie oczekuje się, że taka
osoba będzie członkiem gospodarstwa domowego obywatela EEA. W obrębie tej kategorii
jest wiele możliwych scenariuszy. Jeśli członek rodziny podlega pod tę kategorię, należy
zwrócić się o poradę.

Przebywanie poza granicami Zjednoczonego
Królestwa
Ogólnie mówiąc akceptuje się okresy nieobecności trwające do 6 miesięcy
podczas danego epizodu. Dłuższe okresy nieobecności mogą stanowić problem.
Istnieją pewne wyjątki, gdzie dłuższe okresu nieobecności mogą być dozwolone.
Osoby posiadające epizody nieobecności dłuższe niż 6 miesięcy powinny zwrócić
się o poradę.

Dokument potwierdzający rezydencję stałą
W razie podania rozpatrzonego pozytywnie, wnioskodawca otrzyma dokument
potwierdzający przyznanie rezydencji stałej. Ten dokument jest niezbędny przy złożeniu
podania o naturalizację w celu otrzymania statusu obywatela brytyjskiego. Zgodnie z
prawem wszyscy obywatele EEA muszą posiadać taki dokument zanim ich podanie o
naturalizację może być rozpatrzone. Nawet jeśli obywatel EEA nie zamierza wnieść
podania o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego, jest to bardzo przydatny dokument,
ponieważ poświadcza on fakt uzyskania przez obywatela EEA rezydentury stałej w UK. Nie
wiadomo jaka będzie wartość takiego dokumentu po wyjściu Wielkiej Brytanii z EU, ale
uważa się, że pozostanie on przydatnym dokumentem w przypadku przyjęcia nowych
uregulowań i przepisów w przyszłości.

Odmowa

Przypadki skomplikowane
Inne bardziej skomplikowane przypadki dotyczące spraw zatrudnienia lub rodziny nie
zostały omówione w tej ulotce. Pewne osoby mogą starać się o uzyskanie rezydentury stałej
za pośrednictwem innych kroków, na przykład na podstawie „zachowania prawa do
pobytu”. W wypadku wątpliwości odnośnie spełnienia wymogów kwalifikujących należy
zwrócić się o poradę.

Podania
Podania muszą być wypełnione na formularzu EEA(PR). Przeciętny czas rozpatrzenia może
wahać się od 3 do 6 miesięcy. Czasami okres rozpatrzenia może ulec wydłużeniu, zależnie
od nadesłanej ilości podań.

Wielu obywateli EEA dowiaduje się, że ich podania zostały rozpatrzone odmownie z
powodu przedstawienia niewystarczających dowodów lub z powodu braku zrozumienia
wymogów dotyczących osób uprawnionych przez ciągły okres pięciu lat. Jeśli obywatele
EEA załączyli ze swoim podaniem ważny dowód tożsamości, przysługuje im zazwyczaj
prawo do dowołania się od takiej decyzji. Daje to możliwość odwołania się do niezależnego
sędziego ds. imigracji w Trybunale Pierwszej Instancji (Izby ds. Imigracji i Azylu). Z reguły z
powodu długiego okresu oczekiwania na apelację oraz jej wysokiego kosztu, złożenie
odwołania jest tylko zalecane w przypadkach, gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
popełniło błąd lub pomyłkę, których nowe podanie nie jest w stanie naprawić. Odnośnie
wszystkich decyzji odmownych należy zasięgnąć porady.
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