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REFENDUM W SPRAWIE BREXITU.
CO Z PRAWEM POBYTU?

84% SPOŁECZEŃSTWA BRYTYJSKIEGO
 POPIERA PRAWO POBYTU DLA 

OBYWATELI UNIJNYCH ŻYJĄCYCH W UK!

PERMANENT RESIDENCE NOWY ODZIELNY STATUS PRAWNY

CZY RZĄD BRYTYJSKI SZYKUJE PREZENT 
DLA POLAKÓW I INNYCH OBYWATELI 
UNIJNYCH W POSTACI OŚWIADCZENIA 
O PRAWIE POZOSTANIA?
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Brexitowcy jak David Davis i Liam Fox nadają ton 
i z wielkim optymizmem zaznaczają, że ograniczenie liczby 
imigrantόw jest pierwszoplanowym celem. Natomiast 
Minister Rolnictwa Andrea Leadsom, określa wszelką 
krytykę decyzji o Brexicie jako zdradę państwa. 

W tej krainie absurdu pani May stara się doprowadzić 
dyskusję w swoim gabinecie do jakiegoś konkretnego 
rozwiązania. Posłowie zgadzają się tylko co do jednego -
będzie potrzebny okres przejściowy między pełnym 
członkostwem, a ostatecznym odejściem z Unii 
Europejskiej.

Brytyjska organizacja BRITISH FUTURE, uważa że
wszyscy obywatele unijni mieszkający w UK pod 5 lat 
powinni uzyskać stały pobyt z tymi samymi prawami 

w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej 
i oświaty co obywatele brytyjscy.
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Członkowie grupy 3MILLION, uważają, że powinien
powstać NOWY ODDZIELNY STATUS PRAWNY dla 
obywateli unijnych przebywających na terenie UK, bez
względu na okres ich zamieszkania na Wyspach.

Co warto zrobić? Czy połączenie tych dwóch wariantów
 będzie najkorzystniejsze? Propozycja wprowadzenia 

nowego oddzielnego statusu przypomina 
statusy obywateli irlandzkich czy maltańskich. 

Dodatkowo rząd brytyjski może, 
przy odrobinie dobrej woli, wprowadzić to dość

szybko bez oglądania się na państwa europejskie.

Osoby te będą miały prawo równoznaczne do obecnych 
praw obywateli unijnych, a więc również będą mogli 
mieć prawo głosu w wyborach lokalnych i ostatecznie  
prawo ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie.
 
Aby przyspieszyć i ułatwić procedurę administracyjną 
istniejące już dane o nich powinny zarejestrować 
samorządy lokalne wykorzystując również do tego 
wsparcie �nansowe i przekaz uzupełniających 
informacji ze strony Home O�ce i departamentu 
od usług społecznych (DWP). 

Nowy status prawny powinien obejmować wszystkich
obywateli unijnych, łącznie z ich rodzinami, ktόrzy:

*  przybyli legalnie do UK przed datą referendum,
*  nie przyjęli jeszcze obywatelstwa brytyjskiego,

*  posiadają tzw. National Insurance Number
*  i nie są winni przestępstwa ani w tym kraju ani

 w kraju pochodzenia.
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Bez względu na to co szykuje rząd brytyjski bądź przygotowany. 

Pobierz nasz Poradnik Prawdziwego Polaka i sprawdź jak się przygotować 

i udokumentować pobyt w UK.


