
 

Punktowy system imigracyjny
w Wielkiej Brytanii: 
Informacje dla
przyjezdnych z UE 



2 | Punktowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii (UK's points-based immigration system): Informacje dla przyjezdnych z UE 

Punktowy system imigracyjny w Wielkiej 
Brytanii (UK's points-based immigration 
system): Informacje dla przyjezdnych z UE 
Prosimy mieć na uwadze, że zwrot „obywatele UE”, występujący w niniejszych wytycznych, 
odnosi się do obywateli UE, EOG oraz Szwajcarii. Wyżej wymienieni obywatele, będący 
rezydentami Wielkiej Brytanii przebywającymi na jej terenie po 31 grudnia 2020, powinni 
zarejestrować się w Systemie Osiedleńczym dla Obywateli UE. Wniosek należy złożyć do 
30 czerwca 2021. 
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020. Swobodne przemieszczanie się 
pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej zakończyło się 31 grudnia 2020, a 1 stycznia 
2021 Wielka Brytania wprowadziła punktowy system imigracyjny (points-based immigration 
system), który faworyzuje kwalifikacje i kompetencje danej osoby ponad jej kraj pochodzenia. 
Co roku miliony osób z całego świata przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nowym 
systemem prawnym, obywatele UE mogą w dalszym ciągu odwiedzać Wielką Brytanię bez 
konieczności ubiegania się o wizę. W większości przypadków obywatele UE mogą pozostawać 
na terenie Wielkiej Brytanii do sześciu miesięcy. Wizyta bezwizowa pozwala na aktywności 
turystyczne, odwiedzanie rodziny i przyjaciół, krótkoterminowe studia i naukę oraz działania 
powiązane z biznesem takie jak konferencje. W tym okresie można odwiedzać Wielką 
Brytanię wielokrotnie, aczkolwiek zabrania się prowadzenia życia na terenie Wielkiej Brytanii 
polegającego na częstych lub następujących po sobie wyjazdach i przyjazdach. 
Status obywateli Irlandii będzie w dalszym ciągu podlegał ustaleniom stosowanym w Strefie 
Swobodnego Przepływu Osób. W związku z tym obywatele Irlandii nie potrzebują pozwolenia 
na przyjazd do Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem pewnych, bardzo nietypowych okoliczności), 
skutkiem czego nie mają obowiązku rejestracji w nowym punktowym systemie imigracyjnym. 
Obywatele UE niebędący Irlandczykami, którzy wkroczą na terytorium Wielkiej Brytanii poprzez 
granicę z Irlandią, podlegają innym przepisom imigracyjnym, regulującym przyjazd do Wielkiej 
Brytanii. W takim przypadku, przyjezdny ma prawo pobytu na terenie Wielkiej Brytanii na okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy podczas pierwszej wizyty. W przypadku powrotu do Irlandii i 
wyrażenia chęci ponownej wizyty czas pobytu na terenie Wielkiej Brytanii może maksymalnie 
wynosić dwa miesiące. Niemniej jednak w razie opuszczenia Strefy Swobodnego Przepływu 
Osób przyjezdny będzie wciąż miał możliwość pozostania na terenie Wielkiej Brytanii na 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy w trakcie kolejnej wizyty, włączając w to przyjezdnych 
wkraczających z terenu Irlandii. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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Przyjazd na teren Wielkiej Brytanii 
W dalszym ciągu można odwiedzać Wielką Brytanię i pozostawać na jej terenie na okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy bez konieczności składania wniosku o wizę. Wizyta bezwizowa 
pozwala miedzy innymi na: 

• przyjazd na wakacje lub odwiedzenie rodziny/przyjaciół i pozostanie na okres 6 miesięcy 
• podjęcie krótkoterminowego kursu naukowego 
• przeprowadzanie czynności powiązanych z biznesem, między innymi uczestniczenie w 

spotkaniach, wydarzeniach i konferencjach 
• przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu negocjacji i podpisania kontraktów biznesowych 
• branie udziału w wydarzeniach sportowych i kulturalnych 
• w przypadku nauczycieli akademickich istnieje możliwość prezentacji swoich ostatnich 

badań; a w przypadku naukowców dopuszczone jest dzielenie się wiedzą z innymi 
naukowcami w ramach projektów międzynarodowych 

• jeśli jesteś zatrudniony poza granicami Wielkiej Brytanii dopuszcza się: przyjazd i 
wsparcie firm brytyjskich, które zakupiły towary od Twojej firmy; przyjazd i współpracę z 
firmami brytyjskimi, które są dostawcami Twojego pracodawcy spoza Wielkiej Brytanii 

• branie udziału w określonych pracach odpłatnych, między innymi występy w trakcie 
wydarzeń kulturalnych. 

Pełna lista dopuszczonych działań dla wszystkich przyjezdnych jest 
dostępna na stronie GOV.UK. 

Zabronione jest: 
• podejmowanie pracy 
• prowadzenie życia na terenie Wielkiej Brytanii przez dłuższy okres na zasadzie częstych wizyt 
• pozyskiwanie środków publicznych. 

Osoby które planują pracować lub studiować na terenie Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy, 
muszą złożyć wniosek o właściwą wizę. 
Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii w roli ekspertów swoich dziedzin bez otrzymania 
zaproszenia, dostając zapłatę na terenie Wielkiej Brytanii, będą mogły wjechać do Wielkiej 
Brytanii jako przyjezdni z Pozwoleniem do Płatnego Zatrudnienia (Permitted Paid Engagement 
visitor). Prosimy o skorzystanie z narzędzia „sprawdź, czy potrzebuję wizy” w celu pozyskania 
szczegółowych informacji. 
Od 1 stycznia 2021 osoby wkraczające na teren Wielkiej Brytanii przez Irlandię jako przyjezdni 
z Pozwoleniem do Płatnego Zatrudnienia, mają prawo pobytu na okres jednego miesiąca w 
trakcie pierwszej wizyty, aczkolwiek w przypadku wszelkich kolejnych wizyt czas ten skraca się 
do 7 dni, jeśli w międzyczasie nie doszło do opuszczenia Strefy Swobodnego Przepływu Osób. 
Po 1 stycznia 2021 osoby odwiedzające Wielką Brytanię w celach zawarcia związku 
małżeńskiego lub wstąpienia w związek partnerski, lub wykazujących takie zamiary, mają 
one obowiązek złożenia wniosku o wizę dla Osób Pragnących Zawrzeć Związek Małżeński/ 
Wstąpić w Związek Partnerski (Marriage/Civil Partnership Visa). 
Osoby pragnące pozostać w Wielkiej Brytanii na okres dłuższy niż 6 miesięcy w celu odbycia 
leczenia lub w ramach wymiany studenckiej, mają obowiązek złożenia wniosku o Standardową 
Wizę dla Przyjezdnego (Standard Visitor Visa). 
Osobom, odwiedzającym Wielką Brytanię w celach biznesowych, zalecamy zapoznanie się z 
informacjami na temat importowania oraz eksportowania dóbr z i do Wielkiej Brytanii. 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/government/publications/public-funds--2
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/transition
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Nauka krótkoterminowa (Short-term study) 
Obywatele UE mają prawo do podejmowania nauki krótkoterminowej. Wszelka nauka oficjalna 
musi zostać podjęta w ramach akredytowanej instytucji. Kursy rekreacyjne podjęte w trakcie 
wypoczynku, które trwają nie dłużej niż 30 dni i które nie kończą się przyznaniem formalnych 
kwalifikacji, nie muszą być podejmowane w ramach akredytowanej instytucji. 
Trwająca od sześciu do jedenastu miesięcy procedura wizowa dla nauki Krótkoterminowej 
różni się od procedury postępowania dla studentów i wymaga, aby wszyscy wnioskujący (bez 
względu na narodowość) otrzymali wizę przed przybyciem na teren Wielkiej Brytanii. Niniejsza 
procedura wizowa jest przede wszystkim przeznaczona dla ludzi przystępujących do kursów 
nauki języka angielskiego. Ponadto, nie wymaga ona patronatu ani pozwolenia na pracę. 

Osoby, które planują uczyć się w Wielkiej Brytanii na okres dłuższy 
niż sześć miesięcy, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na 
temat Procedury Postępowania dla Studentów (Student Route) na 
stronie GOV.UK. 

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii 
Od 1 października 2021 obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii nie będą mogli wkraczać na 
teren Wielkiej Brytanii na podstawie krajowego dowodu osobistego. Od podróżnych będzie 
wymagane przedstawienie aktualnego paszportu. 
Podróżni będą mogli nadal wkraczać na teren Wielkiej Brytanii na podstawie krajowego 
dowodu osobistego do co najmniej 31 grudnia 2025, jedynie jeśli: 

• osiedlili się lub uzyskali status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu 
Osiedleńczego dla Obywateli UE (EU Settlement Scheme) 

• otrzymali pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych 
(frontier worker permit) 

• są Gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor) 
• są Dostawcami Usług Narodowości Szwajcarskiej (Swiss Service Provider). 

Szczegółowe informacje na temat podróżowania do Wielkiej Brytanii 
znajdują się na stronie GOV.UK. 

System Osiedleńczy dla Obywateli UE 
Jeśli przed 31 grudnia 2020 byłeś rezydentem Wielkiej Brytanii, należy (łącznie z rodziną) 
zarejestrować się w Systemie Osiedleńczym dla Obywateli UE, aby kontynuować swój pobyt w 
Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021. 

Szczegółowe informacje na temat punktowego systemu imigracyjnego 
znajdują się na stronie GOV.UK. 

https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-eu-student-information
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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