Czy mogę ubiegać się o status osoby osiedlonej, jeśli jestem osobą skazaną w sprawach
karnych?
Bardzo często ludzie myślą, że nie mogą złożyć wniosku, ponieważ mają wyroki w sprawach
karnych. Nie jest to prawdą, gdyż każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Zacznijmy
od zapoznania się z tą częścią wniosku o status osoby osiedlonej, która mówi o osobach
skazanych w sprawach karnych.
Po pierwsze, co do zasady, należy ujawnić wszystkie przestępstwa, bez względu na to, jak długi
był wyrok. Nie musisz jednak deklarować następujących rzeczy:
•
•
•

wyroków skazujących, które nie figurują już w twojej kartotece karnej
ostrzeżeń lub „pouczeń" za wykroczenia o małej szkodliwości, na przykład za rysowanie
graffiti na przystanku autobusowym
alternatyw oskarżenia, którymi są, np. kary za przekroczenie prędkości

W twoim wniosku zobaczysz następujące pytania:
1) Czy kiedykolwiek byłeś/aś:
a. skazany/a za przestępstwo – powinieneś/aś odpowiedzieć „tak”, jeśli masz jakikolwiek wyrok
skazujący, nawet jeśli jest to wyrok dawny i nie jesteś pewien/a, czy nadal jest on zapisany w
bazach danych takich jak Główny Komputer Policji (Police National Computer - PNC) i Indeks
Upomnień (Warning Index);
b. aresztowany/a lub oskarżony/a o popełnienie przestępstwa, za które jesteś sądzony/a lub
oczekujesz na rozprawę – powinieneś/aś odpowiedzieć „tak” tylko wtedy, gdy sprawa jest to w
toku w momencie składania wniosku. Należy pamiętać, że zasada ta obejmuje przestępstwa
popełnione zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i za granicą.
2) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostałeś/aś skazany/a za przestępstwo karne w
Wielkiej Brytanii?
3) Czy kiedykolwiek miałeś/aś wyrok skazujący poza Wielką Brytanią, który dotyczył
któregoś z poniższych przypadków:
a. przestępstwa z użyciem przemocy
b. przestępstwa narkotykowego z karą pozbawienia wolności na okres 12 miesięcy lub dłuższy?
4) Czy kiedykolwiek zostałeś/aś zatrzymany/a lub oskarżony/a o przestępstwo, w
odniesieniu do którego obecnie odbywa się/ma się odbyć proces lub oczekujesz
wniesienia oskarżenia w związku z tym przestępstwem?
5) Czy kiedykolwiek wspierałeś/aś, zachęcałeś/aś do lub byłeś/aś zaangażowany/a w:
a. działania terrorystyczne
b. zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości lub ludobójstwo
c. działania organizacji ekstremistycznej?

Pamiętaj, aby odpowiadać w sposób jak najbardziej zgodny z prawdą, ponieważ wszystkie
wnioski są sprawdzane w bazach danych przestępstw, w tym w Krajowym Komputerze Policji
(PNC). Tylko poważne przewinienia będą przekazywane do Biura Imigracyjnego celem
dalszego ich sprawdzania.
Nawet jeśli twoja sprawa zostanie skierowana do Biura Imigracyjnego, nie oznacza to, że twoja
aplikacja zostanie odrzucona. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie, branych jest pod
uwagę szereg kryteriów.
Oto najczęściej zadawane pytania, które otrzymaliśmy od osób wnioskujących:
1. Popełniłem przestępstwo w moim kraju - nie w Wielkiej Brytanii. Czy nadal muszę
je ujawniać przy składaniu wniosku?
•

Tak, chyba że masz pewność, że nie znajduje się ono już w rejestrze karnym w Twoim
kraju. Możesz sprawdzić, czy tak jest, kontaktując się z prawnikiem w swoim rodzimym
kraju.

2. Mam w toku sprawę karną w Wielkiej Brytanii. Czy mój wniosek o status osoby
osiedlonej zostanie w związku z tym automatycznie odrzucony?
•

Nie, twój wniosek pozostanie otwarty do czasu zakończenia sprawy karnej.

3. Mam sprawę karną w toku w Polsce, ale wyjechałem do Wielkiej Brytanii, aby
uniknąć konsekwencji. Celowo nie ujawniłem jej w swoim wniosku o nadanie
statusu osoby osiedlonej, a pomimo to otrzymałem ten status. Czy Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych może się o tym dowiedzieć, a jeśli tak, co się wtedy stanie?
Czy mój status zostanie mi odebrany?
•

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadza własne kontrole i jeśli wyrok
skazujący pojawi się w Twoim rejestrze karnym, dowie się o tym. Fałszywe lub
wprowadzające w błąd informacje są równoznaczne z oszustwem i same w sobie mogą
być powodem odrzucenia każdego wniosku. Co więcej, zatajenie informacji zostanie
uznane za przestępstwo.

•

Jeśli zostałeś/aś skazany/a już po złożeniu wniosku o nadanie statusu osoby osiedlonej
- lub po przyznaniu ci tego statusu - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może jeszcze
raz rozpatrzyć twoją sprawę, cofnąć status i wydać nakaz deportacji. Będzie to jednak
zależało od specyfiki twojej sprawy karnej i od tego, jak poważne było przestępstwo,
którego się dopuściłeś/aś.

•

Jeśli odmówiono Ci przyznania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu
osoby osiedlonej, zawsze możesz odwołać się od tej decyzji.

4. Czy długość odbytego pobytu w więzieniu ma znaczenie przy ubieganiu się o
status osoby osiedlonej?
•

Tak, jeśli odbyłeś/aś pobyt w więzieniu dłuższy niż 12 miesięcy, twoja sprawa zostanie
przekazana do Biura Imigracyjnego. Nie oznacza to jednak, że Twój wniosek zostanie
odrzucony.

5. Czy ma znaczenie, jak dawno temu zostałem skazany?
•

Nie ma to znaczenia, chyba że jest to skazanie zatarte nie pojawiające się już w twoim
rejestrze karnym.

6. Moje notowanie w rejestrze karnym zostało usunięte z polskiego/rumuńskiego
systemu karnego, czy nadal muszę je ujawniać?
•

Nie, ale musisz się upewnić, że na pewno zostało usunięte. Skontaktuj się z prawnikiem
w swoim kraju, aby się co do tego upewnić.

7. Czy fakt, że mój wyrok był w zawieszeniu ma znaczenie?
•

Wyroki w zawieszeniu muszą zostać ujawnione we wniosku, ale w większości
przypadków nie są one brane pod uwagę jako na tyle poważne, aby stanowiły powód
odesłania sprawy do Biura Imigracyjnego lub stanowiły podstawę do odmowy
przyznania statusu osoby osiedlonej.

Podsumowując, pamiętaj o tym, że:
1. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin jest tuż tuż.
2. Musisz ujawnić wszystkie wykroczenia kryminalne, chyba że chodzi o wyjątki, o
których mowa powyżej.
3. Jedynie poważne przestępstwa kryminalne będą kierowane do jednostki ds.
egzekwowania prawa imigracyjnego w celu dalszego rozpatrzenia. Nawet jeśli tak
się stanie, nie oznacza to, że twój wniosek zostanie odrzucony.
4. Jeśli miałeś/aś wyrok skazujący za granicą, musisz go ujawnić we wniosku.
Rozpatrywanie przypadków wyroków otrzymanych za granicą zależy od czasu, jaki
upłynął od wydania wyroku i skazania.
5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu odmawia się przyznania ci statusu osoby osiedlonej
lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej, zawsze możesz się odwołać.

