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Bruksela, 21 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
ZAWODÓW REGULOWANYCH I UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie
ustalona inna data12. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, wszystkim osobom, które potrzebują uznania swoich kwalifikacji
zawodowych w związku z dostępem do zawodu regulowanego, przypomina się
o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone
Królestwo stanie się państwem trzecim4.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie uznawania
kwalifikacji zawodowych nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
Wiąże się to w szczególności z następującymi konsekwencjami:

1

Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.

2

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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W odniesieniu do procedur uznawania będących w toku na dzień wystąpienia we wspólnym
sprawozdaniu negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa z postępów
poczynionych w pierwszym etapie negocjacji prowadzonych na mocy art. 50 TFUE w sprawie
uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej stwierdzono, że wobec
osób objętych tym sprawozdaniem procedury uznawania zostaną dokończone na podstawie prawa Unii
(pkt 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-andunited-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-unitedkingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
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Osoby, które zamierzają uzyskać dostęp do zawodu regulowanego lub wykonywać
taki zawód w innym państwie członkowskim niż to, w którym zdobyły kwalifikacje,
mogą powołać się na dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych5, aby uzyskać uznanie swoich kwalifikacji przez to inne państwo
członkowskie i w nim ten zawód wykonywać.
Dyrektywa 2005/36/WE obejmuje swoim zakresem obywateli Unii, którzy zdobyli
kwalifikacje w jednym lub kilku państwach członkowskich UE. Pod pewnymi
warunkami i ograniczeniami dyrektywa 2005/36/WE obejmuje swoim zakresem
także obywateli Unii, którzy zdobyli kwalifikacje w państwach trzecich6.
Uznawanie kwalifikacji obywateli państw trzecich, bez względu na to, gdzie te
kwalifikacje uzyskano, nie wchodzi w zakres dyrektywy 2005/36/WE7.
Dyrektywa 2005/36/WE przewiduje również mechanizm umożliwiający osobom
prowadzącym działalność zawodową w jednym państwie członkowskim
przeniesienie się do innego państwa członkowskiego i świadczenie tam –
tymczasowo lub okazjonalnie – usług w ramach zawodów regulowanych (art. 5–9
dyrektywy 2005/36/WE). Świadczenie takich usług może być uwarunkowane
wcześniejszym oświadczeniem, jeżeli wymaga tego przyjmujące państwo
członkowskie. Może też wiązać się z uprzednim sprawdzeniem kwalifikacji
zawodowych w przypadku ograniczonej liczby zawodów i tylko wówczas, gdy jest
to niezbędne do uniknięcia poważnej szkody dla zdrowia lub bezpieczeństwa
usługobiorców (art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE).
Inne unijne przepisy mogą określać uznawanie kwalifikacji zawodowych
związanych ze szczególnymi zawodami regulowanymi, jak dyrektywa 2006/43/WE
5

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).
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Art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3 oraz art. 10 lit. g) dyrektywy 2005/36/WE.
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Pewną ograniczoną możliwość uznawania kwalifikacji określonych kategorii obywateli państw
trzecich mogą jednak zapewnić niektóre inne dyrektywy UE, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw
trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie,
programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy
w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich
w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, p. 375),
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę
międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw
trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu
uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu
udzielanej ochrony (DZ.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9), dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja
2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17), dyrektywa Rady
2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli
państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15), dyrektywa
Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących
rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44).
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i skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub dyrektywa 98/5/WE mająca na
celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim
innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych9. Niniejsze zawiadomienie
nie dotyczy uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie tych innych
przepisów10.
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Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE nie wpływa na decyzje w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie podjęte
przez państwa członkowskie UE-27 na podstawie dyrektywy 2005/36/WE przed
dniem wystąpienia.
3.

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH POCZĄWSZY OD DNIA WYSTĄPIENIA
Począwszy od dnia wystąpienia obywatele Zjednoczonego Królestwa będą
obywatelami państwa trzeciego, a więc dyrektywa 2005/36/WE przestanie mieć do
nich zastosowanie. W rezultacie:


uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli Zjednoczonego Królestwa
w państwach członkowskich UE-27 będzie regulowane krajowymi przepisami
i polityką poszczególnych państw członkowskich, bez względu na to, czy dany
obywatel Zjednoczonego Królestwa zdobył kwalifikacje w Zjednoczonym
Królestwie, innym państwie trzecim czy też w państwie członkowskim UE-27;
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Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
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Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu
ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo
uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36).
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Unijne przepisy dotyczące określonych zawodów zostały omówione w sektorowych zawiadomieniach
dla zainteresowanych stron, na przykład przepisy dotyczące: maszynistów (zob. Zawiadomienie dla
zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie
transportu kolejowego), personelu lotniczego, takiego jak piloci i personel pokładowy (zob.
Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy
UE w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego), marynarzy (zob. Zawiadomienie dla zainteresowanych
stron – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące minimalnego poziomu
wyszkolenia marynarzy i wzajemnego uznawania świadectw marynarzy), kapitanów żeglugi
śródlądowej (zob. Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego
Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie śródlądowych dróg wodnych), audytorów (zob.
Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy
UE w dziedzinie badań ustawowych) lub osób zatrudnionych w transporcie drogowym (zob.
Zawiadomienie dla zainteresowanych stron – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy
UE w dziedzinie transportu drogowego; zob. także Zawiadomienie dla zainteresowanych stron –
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące zezwoleń oraz świadectw
i licencji dla przewoźników żywych zwierząt oraz dla kierowców i osób obsługujących). Wszystkie
zawiadomienia
dla
zainteresowanych
stron
są
dostępne
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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tymczasowe lub okazjonalne świadczenie usług przez obywateli Zjednoczonego
Królestwa w państwach członkowskich UE-27, nawet jeżeli obywatele ci
prowadzą już zgodnie z prawem działalność w państwie członkowskim UE-27,
będzie regulowane krajowymi przepisami i polityką danego państwa
członkowskiego.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe zdobyte przez obywateli państw
członkowskich UE-27 w Zjednoczonym Królestwie (zwane dalej „kwalifikacjami
zawodowymi ze Zjednoczonego Królestwa”), to do celów stosowania prawa Unii,
począwszy od dnia wystąpienia, są one kwalifikacjami zawodowymi uzyskanymi
w państwie trzecim. Uznawanie tych kwalifikacji nie jest już objęte systemem
uznawania określonym w dyrektywie 2005/36/WE (zarówno w odniesieniu do
obywateli UE, jak i obywateli Zjednoczonego Królestwa), lecz zgodnie z art. 2
ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE będzie regulowane krajowymi przepisami i polityką
każdego z państw członkowskich UE-27.
Obywatele UE-27 posiadający kwalifikacje zawodowe zdobyte w Zjednoczonym
Królestwie przed dniem wystąpienia powinni skonsultować się z właściwymi
organami krajowymi, aby ocenić, czy wskazane jest uzyskanie przed dniem
wystąpienia uznania tych kwalifikacji zawodowych przez państwo członkowskie
UE-27.

Ogólne informacje o uznawaniu kwalifikacji można naleźć na stronie internetowej
Komisji poświęconej swobodnemu przepływowi wykwalifikowanych pracowników
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movementprofessionals/qualifications-recognition_pl). W razie potrzeby na stronach tych będą
zamieszczane dodatkowe informacje.
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