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Do 31 grudnia 2020 roku trwa okres przejściowy, związany z wyjściem Wielkiej Brytanii 

ze struktur UE, tj. z tzw. Brexitem. 

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stanie się państwem trzecim dla UE, co będzie 

skutkowało zmianami w zakresie dotychczas obowiązujących zasad współpracy, swo-

bodnego przepływu ludności, zatrudnienia i pobytu, a także delegowania pracowni-

ków. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia: 

 

BRYTYJCZYCY MIESZKAJĄCY 

I ZAREJESTROWANI W POLSCE  

 
 

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce powyżej 3 

miesięcy, których pobyt został już zarejestrowany na dotychczasowych zasadach doty-

czących wszystkich obywateli UE zachowają swoje uprawnienia do pobytu i wykonywa-

nia pracy na dotychczasowych warunkach.  

Państwa członkowskie UE będą mogły zobowiązać Brytyjczyków do potwierdzenia 

nabycia przysługujących im dotychczas uprawnień. 

Brytyjczycy będą mogli korzystać z dotychczasowych dokumentów wydanych im jako 

obywatelom UE lub członkom rodzin obywateli UE.  

Wszelkie dokumenty potwierdzające prawo pobytu Brytyjczyków w Polsce, zachowają 

ważność przez okres, na który zostały wydane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2021 r. Data ta będzie ostatnim dniem, w którym będzie możliwe złożenie wniosku 

o wydanie nowych dokumentów pobytowych w Polsce. 

 

BRYTYJCZYCY PLANUJĄCY PRZYJAZD DO POLSKI 

I NIEZAREJESTROWANI DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU  
 
 

Brytyjczycy będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Oznacza to, że ich zatrudnie-

nie i pobyt w Polsce będzie możliwy dopiero po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.  

Nie zakończyły się jeszcze prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego teryto-

rium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin oraz niektórych innych 

ustaw. Nadal czekamy na finalny kształt przepisów w zakresie zatrudnienia i pobytu Bry-

tyjczyków w Polsce po 31 grudnia 2020 roku. 
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POLACY W WIELKIEJ BRYTANII  
  

Polacy oraz członkowie ich rodzin, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii i których pobyt 

był zarejestrowany na dotychczasowych zasadach będą zobowiązane do wystąpienia 

o dwa rodzaje statusu pobytowego: 

 settled status – dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat; 

 pre-settled status – dla osób, które przebywają w Wielkiej Brytanii poniżej 5 lat.  

 
Obywatele UE przybywający do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku będą obo-

wiązani do uzyskania właściwych zezwoleń umożliwiających pracę i pobyt na nowych 

zasadach. 

PRACOWNICY DELEGOWANI 
 

 

Delegowanie pracowników z Wielkiej Brytanii do Polski po 31 grudnia 2020 roku 

będzie odbywać się zgodnie z procedurą obowiązującą pracodawców spoza UE, co 

oznacza m.in. obowiązki w zakresie wskazania osoby przebywającej na terytorium RP, 

posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków nałożonych na 

podmiot delegujący, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do reprezen-

towania go wobec Państwowej Inspekcji Pracy oraz przestrzegać przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, w tym uzyskania w sto-

sownych przypadkach zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE 

i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  Brytyjczycy, którzy do 31 grudnia 

2020 r. wykonywali pracę w Polsce jako pracownicy delegowani, będą mogli złożyć 

wniosek o wydanie odrębnego specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy na okres 5 

lat. 

Bez zmian pozostaną zasady dotyczące warunków zatrudnienia pracowników dele-

gowanych do Polski lub do Wielkiej Brytanii.  

Dodatkowo zmianą w zakresie delegowania będzie objęta procedura uzyskiwania 

zaświadczenia A1 dla pracowników delegowanych do pracy na terenie Wielkiej 

Brytanii. 
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