
Jak sprawdzić i
potwierdzić swój
status osoby
osiedlonej? 

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

POLISH



Na swoim komputerze, tablecie lub smartfonie wejdź na:
 

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



Możesz użyć tego serwisu do:
 

- sprawdzania swojego statusu osoby osiedlonej,
- otrzymania kodu, dzięki któremu osoby trzecie będą

mogły sprawdzić Twój status, np. pracodawcy,
- wprowadzania zmian, takich jak zmiana numeru

paszportu, lub adresu e-mail,
- sprawdzania praw jakie Ci przysługują w Wielkiej

Brytanii, np. prawo do pracy, czy zasiłków



Czego będziesz potrzebować?
 
 

-  numeru dokumentu tożsamości: potrzebne będą
szczegóły dokumentu, który został użyty do złożenia wniosku
(dowód osobisty, paszport, biometryczna karta pobytu lub
pozwolenie na pobyt)
- daty urodzenia
- jednorazowego kodu dostępu: potrzebny będzie dostęp do
numeru telefonu lub adresu e-mail, który został użyty w trakcie
wypełniania wniosku – kod do
logowania zostanie przysłany w wybrany przez Ciebie sposób.



Wejdź na stronę
Gov.uk i kliknij

„Start now”



Wybierz, który dokument
został użyty do

wypełnienia wniosku
poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji.

 
Następnie kliknij zielony

prostokąt „Continue” 



Wprowadź cały
numer dokumentu,
nie pomijając liter,

ani cyfr.
 

Następnie kliknij
zielony prostokąt

„Continue”



Wprowadź datę
urodzenia.

 
Następnie kliknij
zielony prostokąt

„Continue”



W celu zalogowania się do
systemu i sprawdzenia statusu wymagany

jest jednorazowy kod dostępu, który
można otrzymać smsem lub mailem.

 
Wybierz, jak chcesz otrzymać kod.

 
Następnie kliknij zielony prostokąt

„Continue” 



Wprowadź 
6-cio cyfrowy kod.

Następnie kliknij zielony
prostokąt „Continue”



Name and surname

Powinienieś
zobaczyć swoje

zdjęcie, oraz
informację o

statusie, który
otrzymałeś.

Potwierdź
swój status

osobom
trzecim.

Wyjdź z systemu.

Zobacz informacje
dotyczące Ciebie,

kliknij linki, aby
dowiedzieć się więcej

na temat swoich
praw.

Kliknij tu, aby
dokonać
zmian. 



Wyjdź z systemu

Wybierz, w czym chcesz
dokonać zmian.

 
Kliknij „Continue”

Dokonaj zmian



Wyjdź z systemu

Dokonaj zmian



Potwierdź swój status

Musisz wybrać powód, dla którego chcesz
potwierdzić swój status. Jeśli wybierzesz
potwierdzenie prawa do pracy w Wielkiej

Brytanii, system wygeneruje kod. Następnie
zostaniesz poproszony o podanie adresu
mailowego osoby, która poprosiła Cię o

udowodnienie Twojego
statusu. Osoba ta dostanie maila od UKVI, a
następnie będzie musiała wprowadzić kod,
który został dla Ciebie wygenerowany, aby

móc sprawdzić Twój ststus online. 



Potwierdź swój status



Zakończ i wyjdź z serwisu



SKONTAKTUJ SIĘ Z 
MIGRANT CENTRE NI 

  

 

ADRES EMAIL

euss@migrantcentreni.org 

NUMER TELEFONU

07730747860

Można również skontaktować się z Advice NI na temat EU Settlement Scheme,
korzystając z bezpłatnego numeru telefonu 0800 138 6545, 

mailowo: euss@adviceni.net lub smsowo prosząc o oddzwonienie, 
wysyłając wiadomość „EUSS” na 66644.


