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Brexit
BEZ OBAW

B

urzliwe obrady Parlamentu brytyjskiego, jakie mieliśmy okazję obserwować w ostatnich dniach dowodzą, iż data i warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii
(UK) z Unii Europejskiej (UE) pozostają wciąż niepewne. A co za tym idzie, niepewny jest też ogólny
obraz przyszłości. Nikt nie wie jak będzie na pewno. Można albo
ostrożnie założyć, iż będzie „dobrze” lub też dać się wciągnąć
w atmosferę strachu przed „katastrofą”. To ostatnie stanowczo
odradzamy. Zmiany pociągają za sobą pierwiastek niepewności, to element ryzyka w każdej tego rodzaju decyzji. Z tym po
prostu należy się liczyć. Zachowując jednak pewien rozsądek,
spróbujmy przyjrzeć się temu, co dotychczas ustalono w kwestii
praw obywateli UE w UK oraz prawa pracy.
Ogólnie, jeśli chodzi o prawa obywateli UE w przypadku wyjścia UK na podstawie zatwierdzonego przez Parlament
brytyjski porozumienia, wiele zależeć będzie od czynnika czasu.
Zgodnie z dotychczasowymi uzgodnienieniami, w okresie przejściowym, to jest do dnia 31 grudnia 2020 nie nastąpią zasadniczo
żadne zmiany w zakresie swobodnego przepływu osób pomiędzy
UK a EU. Obywatele UE, którzy mieszkali w UK przez okres pięciu lat do dnia upływu okresu przejściowego, to jest ostatecznego
wyjścia UK z UE, mogą aplikować o nadanie im prawa stałego
pobytu w UK. Co ważne, o status ten należy wnioskować niezależnie od posiadania stałej rezydentury uzyskanej pod rządami
prawa UE, nie działa tu bowiem zasada automatycznego transferu. Wnioski, o których mowa, będzie można składać do 30 czerwca 2021 roku. Zalecamy jednak działanie bez zbędnej zwłoki,
zwłaszcza, iż kwestia Brexitu za porozumieniem nie jest pewna,
choć mocno faworyzowana. Jeśli do dnia 30 czerwca 2021 osoba
zainteresowana nie uzyska potwierdzenia statusu osiedleńczego,
wówczas będzie uznana za osobę nielegalnie przebywająca na terenie UK i będzie musiała opuścić kraj.
Jeśli natomiast dojdzie do tzw. twardego Brexitu, to
jest bez porozumienia, o którym mowa powyżej, wówczas jedną z konsekwencji będzie bezwłoczne zakończenie wolnego
przepływu osób. Z dniem 1 stycznia 2021 wejdzie w życie nowy
system polityki imigracyjnej. Prawa obywateli UE będą chronione zgodnie z zapewnieniami rządu brytyjskiego, jednakże
zmianie ulegną ramy czasowe do ustalenia rezydentury. Miano-

wicie, datą graniczną dla wykazania czasu pobytu w UK będzie
wówczas 31 października 2019 a nie 31 grudnia 2020, z uwagi
na brak wystąpienia okresu przejściowego liczonego od daty
wystąpienia UK ze struktur unijnych. Zmieni się również czas
na składanie wniosków o stały pobyt z 30 czerwca 2021 na 31
grudnia 2020.
Jeśli chodzi o prawo pracy, wpływ Brexitu ocenia się
jako ograniczony. Choć istotna część angielskiego prawa pracy
wywodzi się z prawa Unii Europejskiej, mało prawdopodobne
jest, by zmiany w tym zakresie po dacie wyjścia UK z UE miały globalny i zasadniczy charakter. Dla brytyjskich pracodawców najistotniejszą zmianą w praktyce będzie wyłączenie zasady swobodnego przepływu obywateli krajów UE, o czym była
mowa powyżej.
Rząd brytyjski niejednokrotnie podkreślał politykę
ochrony i wzmocnienia praw pracowniczych po wyjściu UK
z UE. Generalnym założeniem jest ustawowa gwaracja praw
nabytych na gruncie szeroko rozumianego prawa UE. Jednym
słowem, po wyjściu UK z UE jakiekolwiek zmiany nie powinny
być na niekorzyść pracowników, w sensie osłabienia, pogorszenia lub odebrania dotychczasowej pozycji i ochrony prawnej.
Trzeba mieć również na uwadze opinię, iż pracownicy z Polski

są wysoko cenieni w UK, co ma znaczenie z punktu widzenia
ogólnych interesów ekonomicznych kraju.
W świetle ostatnich wydarzeń, naturalny niepokój
wzbudza perspektywa wyjścia UK ze struktur unijnych bez
porozumienia z UE. Być może kojarzy się to z potencjałem
dowolności w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych.
Niemniej, jeszcze w 2018 roku rząd brytyjski wypowiedział się
w kwestii wpływu tzw. “no-deal Brexit” na prawa pracownicze
zakładając jedynie niewielkie zmiany językowe w ustawodawstwie prawa pracy celem odzwierciedlenia faktu wyjścia UK
z UE. Słowem nie będzie to już kraj członkowski w ramach
struktur wspólnotowych UE z wszelkimi tego konsekwencjami.
Trudno jest kategorycznie wypowiedzieć się na temat
skutków Brexitu. Z dużym prawdopodobieństwem jednak należy założyć minimalne zmiany w zakresie prawa pracy oraz gwarancję praw obywateli UE przebywających na terenie UK przez
określony czas, pod warunkiem spełnienia wymogów systemowych, głównie o charakterze rejestracyjnym.
Sugerujemy zapoznanie się z warunkami rejestracji na
stronie https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/
applying-for-settled-status oraz niezwłoczne podjęcie stosownych kroków zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.

