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Sytuacja w Wielkiej Brytanii
• Umowa wyjścia została odrzucona przez Izbę Gmin; premier T.
May wygrała głosowanie ws. votum nieufności. Rząd brytyjski
został politycznie zobowiązany do poszukiwania alternatywnych
rozwiązań dla backstopu.
• Wlk. Brytania oczekuje prawnych gwarancji tymczasowości
backstopu.

• UE odrzuca możliwość zmiany tekstu umowy wyjścia – jest
gotowa dać prawne gwarancje ale bez wyraźnej daty
obowiązywania backstopu.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii – C.D.
• Chcąc uprzedzić ew. działania Izby Gmin Premier May
przedstawiła 26.02 plan działania na najbliższe tygodnie.
• Rząd zamierza do 12.03 poddać pod ponowne głosowanie
projekt umowy wyjścia.
• Jeśli umowa zostanie ponownie odrzucona, 13.03 Izba Gmin
wypowie się, czy akceptuje wyjście bez umowy.
• Jeśli parlament odrzuci bezumowny brexit rząd 14.03 przedłoży
Izbie Gmin wniosek o zgodę na wydłużenie negocjacji wraz ze
stosowną legislacją – w grę wchodzi wydłużenie do czerwca br.

Możliwe scenariusze
• Porozumienie UE-Wlk. Brytania przed 12.03; przegłosowanie
umowy wyjścia w Izbie Gmin; uchwalenie legislacji wdrażającej
umowę wyjścia w prawie brytyjskim; uporządkowany brexit
29.03.
• Brak porozumienia do 12.03 lub ponowne odrzucenie umowy
wyjścia; przedłużenie negocjacji do czerwca; porozumienie UEWlk. Brytania; brexit w późniejszej dacie.
• Brak porozumienia UE-Wlk. Brytania; parlament brytyjski
odrzuca wydłużenie negocjacji; bezumowny brexit 29.03

Wysokie prawdopodobieństwo
bezumownego brexitu

W związku z dynamiką procesu politycznego po stronie
brytyjskiej na obecnym etapie należy założyć, że
bezumowny brexit jest scenariuszem bazowym.

Prowadzę biznes w Wlk. Brytanii – co się stanie
w razie bezumownego brexitu?
Trzy płaszczyzny wpływu bezumownego brexitu na polskie przedsiębiorstwa w Wlk.
Brytanii:
• Sytuacja gospodarcza – możliwe spowolnienie gospodarcze, spadek kursu funta,
cen nieruchomości itp.
• Regulacje dla przedsiębiorstw z UE w Wlk. Brytanii – to będzie suwerenna decyzja
brytyjska; opublikowano noty dot. skutków bezumownego brexitu na Wyspach; rząd
brytyjski będzie chciał raczej chronić przedsiębiorców i stosować liberalne regulacje
(przynajmniej początkowo żeby złagodzić szok gospodarczy)
• Transgraniczna współpraca UE-Wlk. Brytania np. kontrole graniczne; przekazywanie
danych osobowych – utrudnienia będą wypadkową działań Wlk. Brytanii i UE; można
się spodziewać, że Wlk. Brytania będzie bardziej liberalna niż KE, która zasadniczo
nie chce wprowadzać specjalnych rozwiązań tylko dla Brytyjczyków.

Przygotowania do bezumownego brexitu na
poziomie UE
• Zasady przyjęte przez KE: działania ograniczone, jednostronne,
tymczasowe, które nie będą replikować korzyści z członkostwa w UE.
• Ważne rozporządzenia dot. transportu drogowego i lotniczego – mają
utrzymać dostęp firm brytyjskich do rynku UE pod warunkiem takiego
samego traktowania firm z UE przez Wlk. Brytanię.
• Projekt rozporządzenia ws. koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego – m.in. zapewnia sumowanie okresów ubezpieczenia w UE i
Wlk. Brytanii sprzed brexitu

• KE przyjęła także projekty dot. rozliczania instrumentów pochodnych,
centralnych depozytów papierów wartościowych i ciągłości umów na
instrumenty pochodne – adresują najważniejsze ryzyka w sektorze
finansowym.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu

• Możliwości złagodzenia skutków bezumownego brexitu na poziomie
krajowym są ograniczone.
• Szereg kompetencji (cła, VAT, kwestie weterynaryjne i fitosanitarne)
leżą w kompetencjach UE i nie mogą być odmiennie uregulowane
na poziomie krajowym.
• Większość kontroli fizycznych przy eksporcie prowadzona będzie na
granicy FR, NL i BE.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu
Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o uregulowaniu
niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (…):
•Uregulowanie pobytu obywateli Wlk. Brytanii i członków ich rodzin w
Polsce.
•Zapewnienie dostępu do świadczeń dla Brytyjczyków w Polsce;
sumowanie okresów ubezpieczenia w kraju i na Wyspach;
umożliwienie eksportu polskich świadczeń do Wlk. Brytanii.
•Umożliwienie dokończenia usług świadczonych przed podmioty
brytyjskie w Polsce.
•Ochrona roszczeń pracowniczych wobec pracodawców brytyjskich w
Polsce.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu
Rozwiązania dot. rynku finansowego zawarte w projekcie Ustawy o zasadach
prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w
związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej:
•Brytyjskie banki zagraniczne mogą kontynuować wykonywanie już zawartych umów
kredytowych nie dłużej niż przez 24 m-ce.
•Możliwość dalszego wykonywania
podmiotami brytyjskimi przez 12 m-cy.

umów

outsourcingowych

zawartych

z

•Ubezpieczyciele brytyjscy mogą kontynuować wykonywanie już zawartych umów
ubezpieczenia nie dłużej niż przez 12 lub 24 m-ce w zależności od rodzaju umowy.
•Umożliwienie kontynuacji działalności reasekuracyjnej przez podmioty brytyjskie na
obecnych zasadach nie dłużej niż przez 24 m-ce.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu

Ponadto projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz niektórych innych ustaw zakłada uproszczenie zasad
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Wlk. Brytanii.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu
• MF prowadzi akcję informacyjną w zakresie procedur celnych oraz
podatku VAT i akcyzy; opublikowano stosowne poradniki.
• MPiT opublikowało szereg materiałów zawierających informacje
pomocne w przygotowaniach do bezumownego brexitu.
• Na stronie biznes.gov.pl uruchomiono generator, za pośrednictwem
którego przedsiębiorca może sprawdzić wpływ brexitu na swoją
firmę.
• MC oraz UODO prowadzą akcję informacyjną dot. przekazywania
danych osobowych do Wlk. Brytanii – wydano stosowny poradnik.

Przygotowania Polski do bezumownego brexitu

• MSZ i MPiT prowadzą skrzynki mailowe, na które można przesyłać
pytania ws. brexitu i poprosić o udział administracji w
spotkaniu/konferencji branżowej:
 brexit@mpit.gov.pl oraz

 brexit_negocjacje@msz.gov.pl
• Odpowiedzi udzielane są we współpracy
ministerstwami i publikowane na stronie MPiT.
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Przygotowania do powrotu kontroli na granicy
francusko-brytyjskiej
• Rząd jest w kontakcie z administracją francuską i monitoruje
przygotowania na granicy – zorganizowano wizytę polskiej
administracji w Calais.
• Przygotowania administracji francuskiej obejmują:
 Otwarcie nowego punktu kontroli sanitarnych/fitosanitarnych w Calais) oraz
przygotowanie w okolicy terenu na około 200 ciężarówek.
 Otwarcie nowego punktu celnego w Calais.
 Zatrudnienie 700 nowych celników w ciągu 3 lat – początkowo przeniesienie
bardziej doświadczonych funkcjonariuszy na granicę z Wlk. Brytanią.
 Odsunięcie kontroli od granicy.

