20.09.2019

Brexit - Zatrudnianie cudzoziemcow

Brexit - Zatrudnianie cudzoziemców
Departament Rynku Pracy Data publikacji: 25.02.2019 Data modyfikacji: 08.04.2019
W związku z prawdopodobnym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
Europejskiej bez zawarcia odpowiedniej umowy, kwestie pobytu i zatrudnienia
obywateli WB w Polsce są przedmiotem ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o
uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 622). Ustawa ta dostępna jest na stronach RCL:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/622/1 i wchodzi w życie z dniem wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Dzień ten zostanie ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski".
Obywatel Zjednoczonego Królestwa i członek jego rodziny, którzy przebywali w Polsce
legalnie w dniu poprzedzającym wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii
Europejskiej bez umowy, będą mogli w dalszym ciągu przebywać w Polsce legalnie do
dnia 31 grudnia 2020 r. W tym okresie będą mogli także legalnie pracować na
terytorium RP.
Jeśli cudzoziemiec taki będzie chciał nadal przebywać w Polsce po dniu 31 grudnia
2020 r., powinien najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. wystąpić do wojewody
o udzielenie szczególnego zezwolenia na pobyt czasowy lub stały (w zależności od
tego, czy spełnia określone ww. ustawą warunki do udzielenia zezwolenia na pobyt
stały, czy czasowy). Po złożeniu kompletnego wniosku, w okresie oczekiwania na
wydanie zezwolenia, cudzoziemiec może także legalnie przebywać i pracować na
terytorium RP.
Wspomniane zezwolenia na pobyt czasowy dla obywatela Zjednoczonego Królestwa
lub członka jego rodziny będą udzielane na okres 5 lat. Cudzoziemiec posiadający takie
zezwolenie będzie mógł wykonywać pracę na terytorium RP bez konieczności
posiadania zezwolenia na pracę.
Cudzoziemiec posiadający wspomniane zezwolenie na pobyt czasowy będzie mógł po
upływie 5 lat legalnego pobytu w Polsce ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt
stały (o ile spełni pozostałe warunki określone ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach).
W innych przypadkach, gdy zezwolenie na pobyt czasowy straci ważność, obywatel
Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny będzie mógł legalnie wykonywać
pracę na terytorium RP po uzyskaniu odpowiednich dokumentów pobytowych i
zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową na zasadach ogólnych
dotyczących obywateli tzw. państw trzecich.
Zezwolenia na pobyt stały uprawniającudzoziemców do pobytu i wykonywania pracy
na terytorium RP.
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Przydatne informacje:
• Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo Szwajcarii
• Chcę pracować w Polsce. Informacje dla cudzoziemców zainteresowanych
wykonywaniem w Polsce pracy
• Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
• Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
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