
Polish 

Jesteś obywatelem jednego z krajów członkowskich UE, EEA czy 

Obywatelem Szwajcarii? Bądź  jesteś zależny od kogoś kto jest? 

Jeśli tak, to prawdopodobnie zarówno Ty i/lub członkowie Twojej 

rodziny musicie ubiegać się o Status Osiedleńczy (EUSS), aby móc 

nadal żyć w UK po jego wyjściu z Unii Europejskiej. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tego w jaki sposób 

aplikować lub szczegółów dotyczących korzyści płynących z tejże 

aplikacji, to prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać darmową 

poradę oraz pomoc w wypełnieniu i złożeniu aplikacji w Home 

Office. 

The Children’s Society 

Tel - 0191 349 9481 

Email – euss@childrenssociety.org.uk  

Cotygodniowe dyżury: 

 Poniedziałki (za wyjątkiem Bank Holidays) od 13-16 w 

Brunswick Methodist Church, Brunswick Place, Newcastle 

upon Tyne, NE1 7BJ 

 Wtorki od 13-16 w Sunderland Bangladesh International 

Centre, 30 Tatham St, Sunderland, SR1 2QD 

 Czwartki od 13-16 w The Hub (Family Church), Swan Street, 

Gateshead, NE8 1BQ 

Można również umówić się na inny termin poza podanymi wyżej 

godzinami. 

Nie zwlekaj- uzyskaj pomoc i wsparcie w wypełnieniu swojej 

aplikacji EUSS już dziś. 
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