Prawa pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w ramach części Umowy o wystąpieniu dotyczącej praw obywatelskich - przegląd realizacji

Państwa
Członkowskie UE

Wybór systemu pobytu w ramach
umowy o wystąpieniu konstytutywny (art. 18 ust. 1) lub
deklaratoryjny (art. 18 ust. 4) *

Od kiedy obywatele Wielkiej Brytanii i
członkowie ich rodzin mogą ubiegać
się o nowy dokument pobytowy?
(daty w przyszłości mogą ulec
zmianie)

Do kiedy osoby, które są rezydentami państwa
przyjmującego z systemem konstytutywnym
przed zakończeniem okresu przejściowego,
muszą złożyć wniosek o nowy status pobytu na
podstawie umowy o wystąpieniu?

Linki do krajowych stron informacyjnych dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin

Belgia

konstytutywny

01-01-2021

31-12-2021

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Brexit.aspx

Bulgaria

deklaratoryjny

01-02-2020

-

https://www.mvr.bg/en/about-the-ministry/brexit/information-about-brexit

Czechy

deklaratoryjny

01-02-2020

-

Dania

konstytutywny

01-01-2021

31/12/2021

Niemcy

deklaratoryjny

01/01/2021
(niektóre władze lokalne wcześniej)

-

Estonia

deklaratoryjny

01-12-2020

-

https://www.brexitinfo.cz
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/brexit.aspx
https://nyidanmark.dk/en-GB
https://uim.dk/brexit/brexit-how-does-it-affect-you-as-a-british-citizen-living-in-denmark
https://um.dk/en/travel-and-residence/brexit
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/01/brexit.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/constitution/brexit/faqs-brexit.html
https://brexit.mfa.ee/en
https://vm.ee/en/what-do-you-need-know-regard-brexit
https://www.siseministeerium.ee/en/activities/citizenship-and-migration/united-kingdom-withdrew-european-union

Irlandia

deklaratoryjny

01-01-2021

-

Grecja

deklaratoryjny

01-01-2021

-

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Brexit
https://www.dfa.ie/brexit
https://brexit.gov.gr
http://www.inclusion.gob.es/es/brexit/residencia/index.htm

Hiszpania

deklaratoryjny

06-07-2020

-

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx

Francja

konstytutywny

19-10-2020

30-06-2021

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique-en.html

Chorwacja

deklaratoryjny

01-01-2021

-

https://mup.gov.hr/vijesti/information-concerning-the-future-relations-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/283273

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/brexit

https://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html
Włochy

deklaratoryjny

01-02-2020

-

http://www.governo.it/it/approfondimento/diritti-dei-cittadini-caso-di-ratifica-dell-accordo-di-recesso-entro-il-31-gennaio
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/BREXIT/ANAGRAFE_vademecum_2020.pdf

Cypr

deklaratoryjny

01-01-2021

-

Łotwa

konstytutywny

01-10-2020

30-06-2021

Litwa

deklaratoryjny

01-01-2021

-

Luxemburg

konstytutywny

01-07-2020

30-06-2021

Węgry

konstytutywny

01-01-2021

31-12-2021

Malta

konstytutywny

17-02-2020

30-06-2021

Holandia

konstytutywny

01-02-2020

30-06-2021

Austria

konstytutywny

01-01-2021

31-12-2021

Polska

deklaratoryjny

01-01-2021

-

Portugalia

deklaratoryjny

03-12-2020

-

https://brexit.com.cy/en/
https://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/information-on-brexit.html
https://www.mfa.gov.lv/en/policy/european-union/brexit
https://www.migracija.lt/Brexit
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/brexit.html
https://gouvernement.lu/fr/dossiers/2019/brexit.html
https://brexit.kormany.hu/en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1314&Itemid=1853&lang=en
https://identitymalta.com/uk-nationals-residence-status-following-brexit
https://www.gov.mt/mt/pages/FACTSHEET-Malta-Government-plans-in-case-of-a-no-deal-Brexit.aspx
https://ind.nl/en/Pages/Brexit-(UK-Withdrawal-Agreement).aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-12710.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/brexit.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/topics/brexit.html
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/brexit
https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach/brits-in-poland
https://imigrante.sef.pt/brexit/

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/brexit
Rumunia

konstytutywny

01-12-2020

31-12-2021

Słowenia

konstytutywny

01-01-2021

31-12-2021

https://www.gov.si/en/registries/projects/brexit/

Słowacja

deklaratoryjny

01-02-2020

-

https://www.minv.sk/?information-on-the-stay-in-the-territory-of-the-slovak-republic-in-connection-with-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-ofgreatbritain-and-northern-ireland-from-the-european-union-brexit-3

http://www.mae.ro/node/53172

https://intermin.fi/en/consequences-of-brexit
Finlandia

konstytutywny

01-10-2020

30-09-2021

https://vnk.fi/en/information-about-brexitv
https://vnk.fi/en/information-about-brexit/contact-information
https://migri.fi/en/brexit/en
https://www.government.se/press-releases/2020/05/brexit--supplementary-provisions-concerning-the-rights-of-uk-nationals

Szwecja

konstytutywny

01-12-2020

30-09-2021

https://www.government.se/articles/2020/05/right-of-uk-nationals-to-continue-living-and-working-in-sweden-under-the-withdrawal-agreement/

https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Brexit.html
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2021 r * W programach deklaratoryjnych nowy status pobytu zostanie nadany automatycznie, jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki umowy o wystąpieniu. W programach konstytutywnych nowy status rezydenta przyznawany jest na wniosek.

