
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych (Home 

Office) w sprawie o 

przyznanie statusu 

• List z decyzją w sprawie przyznania statusu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.  

• Zalecamy wydrukowanie tego listu oraz umieszczenie go w katalogu wiadomości e-mail, co ułatwi jego znalezienie 

w przyszłości. 

• Należy pamiętać, że list z decyzją o nadaniu statusu nie stanowi dowodu posiadania danego statusu. Dostęp do 

informacji potwierdzającej przyznanie statusu jest możliwy po zalogowaniu się do portalu internetowego.  

 

Logowanie do portalu 
Status można potwierdzić w serwisie internetowym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Sprawdź i potwierdź 
swój status osoby osiedlonej lub wstępny status osoby 
osiedlonej”: 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.  
Poniżej znajdują się dane, które są wymagane do 
zalogowania się do portalu: 
 
Numer dokumentu tożsamości (paszportu/dowodu 
osobistego) 
  
Data urodzenia 
 
Numer telefonu komórkowego/adres e-mail 
 

• Wyślemy następnie kod, za pomocą którego można 
uzyskać dostęp do portalu 

 
W przypadku zmiany danych kontaktowych, takich jak adres 
e-mail czy numer telefonu lub wymiany dokumentu 
tożsamości, należy powiadomić o tym Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Aby zaktualizować dane, należy zalogować 
się do portalu. Można również skontaktować się z EU 
Resolution Centre, dzwoniąc pod numer 0300 123 7379. 

Warunki w przypadku 

posiadania statusu 

osoby osiedlonej 

Potwierdzenie 

statusu w portalu 
W przypadku konieczności potwierdzenia swojego 
statusu u pracodawcy, właściciela wynajmowanej 
nieruchomości lub w innych 
organizacjach/agencjach, należy skorzystać z serwisu 
internetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
„Sprawdź i potwierdź swój status osoby osiedlonej 
lub wstępny status osoby osiedlonej”’.  
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status  
 
• Na tej stronie można wygenerować kod 
weryfikacyjny, który służy do potwierdzenia nadania 
statusu osoby osiedlonej.  
 

Kontakt z 

nami Adres >> 35 Park Place, Cardiff, CF10 3RL  

Adres e-mail >> info@newfieldslaw.com   

Nr telefonu >> 44 (0) 2921690049  

Strona internetowa >> www.newfieldslaw.com  

 

Nasza działalność podlega nadzorowi Solicitors 

Regulation Authority, nr referencyjny: 633022. 

System przyznawania statusu osoby osiedlonej: co dalej? 

Po przyznaniu statusu osoby osiedlonej, można przebywać 
poza Wielką Brytanią przez okres do 5 kolejnych lat bez utraty 
statusu.  
 
Jednak w przypadku przebywania poza Wielką Brytanią przez 
okres dłuższy niż 5 lat, nastąpi utrata statusu osoby osiedlonej. 

  
*Poważne przestępstwa popełnione po przyznaniu statusu 

osoby osiedlonej mogą prowadzić do unieważnienia statusu. 

Obywatelstwo 

brytyjskie Zazwyczaj wniosek o nadanie obywatelstwa można 

złożyć w ciągu 12 miesięcy od otrzymania statusu 

osoby osiedlonej. 

Data nadania statusu:  

 
*Nowe wyroki skazujące w sprawach karnych 

mogą wpłynąć na prawo osoby do ubiegania 

się o obywatelstwo brytyjskie. 

Zachęcamy do skontaktowania się z 

personelem Newfields Law w celu uzyskania 

dalszych informacji. 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
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