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Program przyznania
prawa pobytu dla
obywateli UE/EOG/
SZWAJCARII
Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię
prawa obywateli UE/EOG/Szwajcarii ulegną zmianie. Zgodnie
z porozumieniem Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej obecne
prawa obywateli tych obszarów utrzymają się do 31 grudnia
2020. Aby móc pozostać na terytorium Baliwatu Guernsey po
tej dacie, obywatele będą musieli złożyć wniosek zgodnie z
nowym programem przyznania prawa pobytu dla obywateli
UE/EOG/SZWAJCARII. Dzięki temu osoby te i ich rodziny będą
mogły pozostać i dalej pracować w Baliwacie Guernsey.
Oznacza to również utrzymanie prawa do opieki zdrowotnej
i pracy zarobkowej oraz dalszy dostęp do świadczeń i
usług publicznych. Ustawa o ewidencji ludności aktualnie
obowiązująca w Guernsey, jak również wszelkie lokalne prawa
regulujące zatrudnienie i zamieszkanie w Alderney i Sark,
również pozostaną w mocy. Inne zasady mogą obowiązywać
osoby, które przybędą po 29 marca 2019. Program pozostanie
w mocy niezależnie od tego, czy Wielka Brytania opuści Unię
Europejską z umową lub bez niej.

Status osoby
tymczasowo osiedlonej
(ograniczone prawo
do pobytu)

Osoby mające status osoby tymczasowo osiedlonej,
znany również jako ograniczone prawo do pobytu, mogą
pozostać w Baliwacie Guernsey przez okres pięciu lat.
Oznacza to możliwość pozostania w Baliwacie Guernsey
do czasu otrzymania statusu osoby osiedlonej, który z
reguły otrzymuje się po przebyciu w Guernsey pięciu lat.
Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy mają status osoby
tymczasowo osiedlonej, utrzymają pełen zakres praw
do zatrudnienia, opieki zdrowotnej, emerytur i innych
świadczeń w Baliwacie Guernsey, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami. Status osoby tymczasowo
osiedlonej pozostanie utrzymany razem z wszelkimi
istniejącymi prawami przysługującymi obywatelom UE/
EOG/Szwajcarii zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie
swobodnego przepływu ludności do 31 grudnia 2020.

Status osoby osiedlonej

(prawo do stałego pobytu)
Osoby mające status osoby osiedlonej, znany również jako
prawo do stałego pobytu, nie będą miały żadnych ograniczeń
czasowych pobytu w Baliwacie Guernsey. Obywatele UE/
EOG/Szwajcarii, którym przyznano status osoby osiedlonej,
utrzymają pełen zakres praw do zatrudnienia, opieki
zdrowotnej, emerytur i innych świadczeń w Baliwacie
Guernsey, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
• W przypadku opuszczenia Baliwatu Guernsey, Wielkiej
Brytanii, Jersey lub Wyspy Man oraz powrotu w ciągu pięciu
lat, istnieje możliwość dalszego mieszkania w Baliwacie
Guernsey.
• W przypadku przebywania poza Baliwatem Guernsey,
Wielką Brytanią, Jersey lub Wyspą Man przez okres ponad
pięciu kolejnych lat, status osoby osiedlonej zostanie
utracony.
• Dziecko urodzone w Baliwacie Guernsey, którego
rodzic ma status osoby osiedlonej, otrzyma brytyjskie
obywatelstwo.
Status osoby osiedlonej pozostanie utrzymany razem
z wszelkimi prawami przysługującymi obywatelom UE/
EOG/Szwajcarii zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie
swobodnego przepływu ludności do 31 grudnia 2020.

Członkowie
bliskiej rodziny
Za członków bliskiej rodziny uznaje się małżonka, partnera
cywilnego, partnera niemałżonka, dziecko lub wnuka
na utrzymaniu, jak również rodzica lub dziadka/babcię
na utrzymaniu. Członek rodziny może mieć dowolne
pochodzenie, nie musi pochodzić z EU/EOG/Szwajcarii.
Członkowie rodziny będący Brytyjczykami nie muszą
składać wniosku.
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Okres
wdrożenia

Aby od razu otrzymać status osoby osiedlonej, konieczne

Okres wdrożenia programu przyznania prawa pobytu

jest poświadczenie nieprzerwanego pobytu w Baliwacie

rozpocznie się w dniu planowanego opuszczenia Unii

Guernsey, Wielkiej Brytanii, Jersey lub na Wyspie Man przez

Europejskiej przez Wielką Brytanię 29 marca i będzie trwał

pięć kolejnych lat (w niektórych przypadkach okres ten jest

do 31 grudnia 2020. Przez ten czas Baliwat Guernsey oraz

krótszy). W przypadku nieprzerwanego pobytu w Baliwacie

Unia Europejska, firmy oraz urzędy publiczne będą mogły

Guernsey, Wielkiej Brytanii, Jersey lub na Wyspie Man

wdrażać nowe wymogi prawne. Prawa obywateli UE/EOG/

przez okres krótszy niż pięć lat, danej osobie przysługiwać

Szwajcarii pozostaną niezmienione w okresie wdrożenia,

będzie status osoby tymczasowo osiedlonej pozwalający

pod warunkiem że osoby te będą przebywały w Baliwacie

na pozostanie w Baliwacie Guernsey generalnie do

Guernsey, Wielkiej Brytanii, Jersey lub na Wyspie Man do 31

osiągnięcia przez nią okresu pięciu lat pozwalającego na

grudnia 2020, zgodnie z projektem Umowy o Wystąpieniu.

uzyskanie statusu osoby osiedlonej. W przypadku pobytu,
który nie był nieprzerwany, czas spędzony w Baliwacie
Guernsey, Wielkiej Brytanii, Jersey lub na Wyspie Man przed
opuszczeniem tych obszarów nie będzie wliczany.
Nieprzerwany pobyt generalnie oznacza, że przez okres
pięciu lat dana osoba nie przebywała poza Baliwatem
Guernsey, Wielką Brytanią, Jersey lub Wyspą Man dłużej

Program przyznania prawa pobytu dla
obywateli UE/EOG/SZWAJCARII zostanie
w pełni otwarty do 30 marca 2019, a wnioski
będzie można składać do 30 czerwca 2021.

niż sześć miesięcy w dowolnym 12-miesięcznym okresie.
Nie ma żadnych ograniczeń pod względem tego, ile razy
przebywało się poza Baliwatem Guernsey, dopóki całkowity
okres przebywania poza tym obszarem nie wynosi sześć
miesięcy w dowolnym 12-miesięcznym okresie.
Są też pewne wyjątki od tej reguły. Dopuszcza się
pojedynczą nieobecność w Baliwacie Guernsey przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli doszło do niej w
ważnego powodu, takiego jak ciąża, poród, poważna
choroba, nauka, praktyki zawodowe lub delegacja. Pobytu
nie uznaje się za nieprzerwany, jeśli dana osoba została
objęta postanowieniem o deportacji albo zakazem wjazdu.
Za przerwanie pobytu uznaje się również okresy pobytu
w więzieniu. Wszelkie przypadki spędzania czasu poza

Więcej informacji
E: immigration@gba.gov.gg
T: 01481 741420
www.gov.gg/GBA

Baliwatem Guernsey ze względu na przymusową służbę
wojskową są dozwolone.

States of
Guernsey

