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Punktowy system imigracyjny  
w Wielkiej Brytanii (UK's  
points-based immigration system): 
Informacje dla obywateli 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.
Jeśli nie byłeś rezydentem Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 i nie posiadasz praw 
wynikających z umowy o Wystąpieniu, musisz spełnić określone wymagania, aby podjąć 
się pracy lub nauki w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021. Ponadto będziesz musiał przejść 
przez istotne procesy kontrolne, między innymi sprawdzenie karalności na terenie 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 aktywności turystyczne, odwiedzanie rodziny i 
przyjaciół, krótkoterminowe studia i naukę oraz działania powiązane z biznesem - na 
przykład konferencje. Pełna lista działań dozwolonych dla odwiedzających jest dostępna na 
stronie GOV.UK.
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.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
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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EU Settlement Scheme

Jeśli przed 31 grudnia 2020 byłeś rezydentem Wielkiej Brytanii (wliczając 
rodzinę), powinieneś zarejestrować się w EU Settlement Scheme, aby 
zalegalizować swój pobyt w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021. Termin 
składania wniosków upływa 30 czerwca 2021.

Składanie wniosków poprzez punktowy system imigracyjny
Jeśli się kwalifikujesz, należy złożyć wniosek na stronie GOV.UK. Musisz wykazać, że spełniasz 
odpowiednie kryteria oraz że otrzymałeś określoną liczbę punktów, wymaganą do ubiegania 
się o konkretną wizę. Szczegółowe instrukcje dla każdej procedury wizowej są dostępne na 
stronie GOV.UK. 
Podczas składania wniosku potwierdzenie własnej tożsamości jest obowiązkowe. Większość 
osób będzie mogła tego dokonać za pomocą smartfona, poprzez aplikację „UK Immigration: 
ID Check”, będącą częścią aplikacji online. Osoby, które nie mogą skorzystać z aplikacji „UK 
Immigration: ID Check”, będą musiały udać się do Ośrodku Składania Wniosków Wizowych. 
Więcej informacji na temat składania wniosków znajduje się na stronie GOV.UK.
Aplikanci mają obowiązek uiszczenia opłaty za wniosek, a jeśli planowana wizyta w Wielkiej 
Brytanii będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, być może również będą musieli dokonać Dopłaty 
Imigracyjnej na Cele Opieki Zdrowotnej (Immigration Health Surcharge), która będzie ich 
uprawniała do korzystania z Narodowej Służby Zdrowia (z ang. National Health Service, w 
skrócie NHS).
Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku różni się w zależności od rodzaju wizy oraz 
dostępności usługi. Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii należy złożyć właściwy wniosek i 
otrzymać decyzję o jego pozytywnym rozpatrzeniu.
Osoby pozostające na utrzymaniu mają prawo do złożenia wniosku we własnym imieniu. 
Obywatele UE, którzy nie kwalifikują się jako osoby będące na utrzymaniu w ramach procedur 
punktowego systemu imigracyjnego lub Systemu Osiedleńczego dla Obywateli UE, muszą 
złożyć wniosek i spełniać wymagania przyjazdu lub pobytu na takich samych zasadach co 
obywatele krajów spoza UE - zgodnie z przepisami imigracyjnymi łączenia rodzin.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Praca w Wielkiej Brytanii
Wiza dla Wykwalifikowanych Pracowników (Skilled Worker visa)
Aby spełnić warunki procedury wizowej dla Wykwalifikowanych Pracowników musisz 
udowodnić, że:

 • otrzymałeś ofertę pracy o wymaganym poziomie kwalifikacji od poręczyciela, 
uprawnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 • otrzymujesz odpowiednią minimalną pensję na poziomie minimalnego wynagrodzenia 
od swojego poręczyciela (standardowo jest to 25 600 GBP lub standardowa stawka dla 
określonej pracy, w zależności od tego, która kwota jest większa) 

 • potrafisz komunikować się w języku angielskim na poziome średniozaawansowanym B1 
(według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 

Jeśli twoja pensja będzie wynosić mniej niż 25 600 GBP, ale nie mniej niż 20 480, to nadal 
będziesz miał możliwość zakwalifikowania się poprzez „wymianę” punktów. Przykładowo, 
będziesz mógł wymienić punkty, jeśli:

 • oferta pracy dotyczy branży z niedoborem sił roboczych

 • posiadasz tytuł doktora z dziedziny powiązanej z pracą

 • posiadasz tytuł doktora nauk STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka) z 
dziedziny powiązanej z pracą 

 • wchodzisz na rynek pracy (wymagania dotyczące wypłaty dla nowych uczestników 
rynku będą o 30% mniejsze od stawki dla doświadczonych pracowników bez względu na 
branżę, przy czym dolny limit wynosi 20 480 GBP).

Złóż wniosek o wizę dla Wykwalifikowanego Pracownika (Skilled Worker 
visa) na stronie GOV.UK.

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Wykwalifikowana Siła Robocza: Wiza dla Pracowników Służby Zdrowia 
(Health and Care visa)
Rząd Wielkiej Brytanii docenia wartościowy wkład lekarzy, pielęgniarek oraz innych 
pracowników służby zdrowia pochodzących z zagranicy, wnoszony do Narodowej Służby 
Zdrowia oraz całego sektora opieki zdrowotnej.
Jeśli pracujesz zawodowo w służbie zdrowia; otrzymałeś ofertę pracy od Narodowej Służby 
Zdrowia (NHS), sektora opieki społecznej lub pracodawców i organizacji, świadczących 
usługi na rzecz NHS; komunikujesz się w języku angielskim oraz spełniasz wymagania 
procedury wizowej dla Wykwalifikowanych Pracowników, to możesz złożyć wniosek o wizę dla 
Pracowników Służby Zdrowia, który umożliwi twój przyjazd wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii.
Istnieje przyśpieszona ścieżka wizowa z niższymi opłatami oraz specjalnym wsparciem na 
każdym etapie aplikacji. Jeśli kwalifikujesz się do złożenia wniosku o Wizę dla Pracowników 
Służby Zdrowia, to nie obowiązuje Ciebie Dopłata Imigracyjna na Cele Opieki Zdrowotnej. 
Pracownicy pierwszej linii sektora opieki zdrowotnej i społecznej, którzy nie kwalifikują się do 
ubiegania o Wizę dla Pracowników Służby Zdrowia, będą zobowiązani do uregulowania Dopłaty 
Imigracyjnej na Cele Opieki Zdrowotnej, aczkolwiek mogą oni skorzystać z systemu zwrotów, w 
ramach którego otrzymają oni zwrot poniesionych kosztów.

Złóż wniosek o wizę dla Pracowników Służby Zdrowia na stronie GOV.UK.

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Wiza Global Talent 
Wiza Global Talent umożliwia najlepiej wykwalifikowanym pracownikom przyjazd do Wielkiej 
Brytanii bez oferty pracy. Wiza ta jest przeznaczona dla uznanych oraz przyszłych światowych 
liderów w dziedzinach nauk ścisłych, humanistycznych, inżynieryjnych, sztuki (w tym filmu, 
projektowania mody i architektury), a także technologii cyfrowych. Osoby te powinny 
cechować się unikalnymi zdolnościami, które wzbogacą wiedzę, ekonomię i społeczeństwo 
Wielkiej Brytanii. Najlepsi naukowcy i badacze będą mogli skorzystać z szybszego procesu 
zatwierdzenia wniosków w ramach przyspieszonego trybu dla grupy STEM.

Złóż wniosek o wizę Global Talent na stronie GOV.UK.

Alternatywne procedury postępowania dotyczące wiz pracowniczych i 
wiz dla zawodów specjalistycznych
Istnieje szereg alternatywnych procedur wizowych dla osób ubiegających się o wizy 
pracownicze, między innymi wizy dla Startupów oraz Innowatorów (Start-up and Innovator 
visas). Istnieją również procedury wizowe dla osób w zawodach duchowych, sportowców 
lub artystów.

Nauka w Wielkiej Brytanii
Procedury Postępowaniadla Studentów (Student Route)
Wielka Brytania może poszczycić się jednym z najlepszych na świecie sektorów edukacji, 
który stale zachęca utalentowanych i zdolnych studentów do podejmowania nauki w 
uniwersytetach, instytucjach edukacji wyższej, ośrodkach doskonalenia zawodowego, szkołach 
nauki języka angielskiego oraz w szkołach prywatnych.
Abyś kwalifikował się do procedury wizowej dla studentów, musisz wykazać, że:

 • zostałeś zaakceptowany przez poręczyciela studentów uprawnionego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (Home-Office licensed student sponsor)

 • umiesz porozumiewać się, czytać, pisać oraz rozumiesz język angielski

 • posiadasz odpowiednią sumę pieniędzy, aby się utrzymać i opłacić czesne

 • wykazujesz szczerą chęć do podjęcia nauki w Wielkiej Brytanii. 
Prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem dla studentów w celu pozyskania 
szczegółowych informacji na temat Procedury Postępowania dla Studentów. Składanie 
wniosków o wizę dla Studenta (Student visa) jest możliwe poprzez stronę GOV.UK.
Istnieje oddzielna procedura dla Młodych Uczniów (Child Student route) w wieku od 4 do 
17 lat, którzy pragną podjąć nauki w prywatnej szkole.

Składanie wniosków o wizę dla Studenta jest możliwe poprzez 
stronę GOV.UK.

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Wiza dla Absolwentów Uczelni Wyższych (Graduate Visa) 
Osoby, które pomyślnie ukończyły studia na poziomie licencjackim lub wyższym na uczelni w 
Wielkiej Brytanii będą miały możliwość ubiegania się o wizę dla Absolwentów Uczelni Wyższych, 
uprawniającą ich do pobytu i pracy, lub poszukiwaniu pracy przez maksymalny okres 2 lat 
(3 lat w przypadku absolwentów studiów doktoranckich) od chwili ukończenia studiów.
Program wizowy dla Absolwentów Uczelni Wyższych rozpocznie się latem 2021 i 
będzie dostępny dla studentów międzynarodowych sponsorowanych przez patronów 
autoryzowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którzy przestrzegają wymagań 
imigracyjnych rządu Wielkiej Brytanii.
Wiza dla Absolwentów Uczelni Wyższych zezwala stosowanie różnych procedur wizowych 
jeśli aplikant otrzyma odpowiednią ofertę pracy od patrona i spełni wymagania danej 
procedury wizowej.

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

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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