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Departament Rynku Pracy Data publikacji: 25.02.2019 Data modyfikacji: 26.08.2019
W związku z prawdopodobnym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia odpowiedniej umowy,
kwestie z zakresu świadczenia usług w Polsce przez brytyjskie agencje zatrudnienia 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"..
Aktualnie, czyli do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ww. ustawy,
przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą
wykonywać na terytorium Polski działalność agencji zatrudnienia:
1. w zakresie pracy tymczasowej na podstawie wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z
późn. zm.), albo
2. w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa
zawodowego w ramach złożonego zawiadomienia, o którym mowa w art. 19i ust.
1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, w przypadku bezumownego Brexitu,
przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa straciliby możliwość wykonywania
działalności na dotychczasowych zasadach.
Ustawa określa, iż przedsiębiorcy Ci, posiadający w dniu wejścia w życie ww. ustawy,
uprawnienia do świadczenia na terytorium Polski usług z zakresu agencji
zatrudnienia (tj. pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego lub pracy tymczasowej), będą traktowani jak przedsiębiorcy zagraniczni z
państw członkowskich Unii Europejskiej – jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie tej ustawy. Oznacza to, że przedsiębiorcy ze Zjednoczonego
Królestwa posiadający, w dniu wejścia w życie ww. ustawy, wpis do rejestru agencji
zatrudnienia lub działający w ramach złożonego zawiadomienia - będą mogły, przez
okres 3 miesięcy, prowadzić działalność bez żadnych zmian.
Okres przejściowy ma służyć dokonaniu odpowiednich przekształceń umożliwiających
prowadzenie działalności w tym zakresie, już jako podmiotowi działającemu z krajów
trzecich.
Np. jeżeli podmiot, prowadzony przez osobę fizyczną w ramach złożonego
zawiadomienia, chciałby kontynuować swoją działalność na terytorium Polski, musi
przekształcić się jedną ze spółek prawa handlowego (komandytową,
komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną) i następnie
starać się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, tak jak w przypadku przedsiębiorców
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z państw trzecich.
Z dniem następującym po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww.
ustawy, przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa, posiadający wpis do rejestru
agencji zatrudnienia oraz działający w ramach złożonego zawiadomienia, nie będą
mogli prowadzić działalności w zakresie agencji zatrudnienia na dotychczasowych
zasadach.
Z tym dniem przedsiębiorcy Ci zostaną, przez marszałka województwa, właściwego w
rozumieniu przepisów ww. ustawy, wykreśleni z rejestru agencji zatrudnienia albo z
wykazu przedsiębiorców zagranicznych.
Przedsiębiorcy, którzy zechcą kontynuować działalność z zakresu agencji zatrudnienia
na terenie Polski, będą musieli wystąpić o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, przy
czym osoby fizyczne będą mogły wykonywać tę działalność wyłącznie w formie spółki:
komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej.
Przedsiębiorcy Ci będą podlegać przepisom mającym zastosowanie do przedsiębiorców
państw trzecich w Unii Europejskiej
*

*

*

Należy podkreślić, iż przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej zamierzający po dniu wejścia w życie ww. ustawy
ubiegać się o uprawnienia do prowadzenia usług agencji zatrudnienia na
terytorium Polski będą traktowani jak przedsiębiorcy państw trzecich.
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