
Handel usługami między Wielką

Brytanią a UE po okresie

przejściowym



Podstawowe zasady - czym zajmiemy się dzisiaj

Poza zakresem dzisiejszej prezentacji: 

• Protokół dot. Irlandii Północnej,

• Wszystko podlegające trwającym negocjacjom

- w tym niektóre szczegóły tematów

wymienionych obok. 

Zakres dzisiejszej prezentacji: 

• Inwestowanie i prowadzenie biznesu w UK,

• Rachunkowość oraz audyt,

• Imigracja i wizy,

• Usługi finansowe oraz prawnicze,

• Uznawanie kwalifikacji zawodowych,

• Przepływ danych,

• Usługi transportowe.



Usługi: wskazówki dotyczące końca okresu przejściowego

Istotne wyzwania dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących handel między UE a 

Wielką Brytanią:

Wielka Brytania opuściła UE, a okres przejściowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r. Zmiany od 1 

stycznia 2021 r. mogą wpłynąć na Państwa działalność. Nowe zasady mogą obowiązywać, jeśli:

• mają Państwo oddziały lub filie w Wielkiej Brytanii, 

• Państwa firma jest częścią sektora usług w Wielkiej Brytanii, 

• planują Państwo fuzję z firmą brytyjską, 

• Państwo lub Państwa pracownicy podróżują do Wielkiej Brytanii w celach biznesowych, 

• Państwo lub Państwa pracownicy świadczą usługi w zawodzie regulowanym w Wielkiej Brytanii.



Usługi: wskazówki dotyczące końca okresu przejściowego

Istotne wyzwania dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących handel między UE a Wielką

Brytanią:

• Wielka Brytania nie będzie już działać na podstawie przepisów EOG dotyczących transgranicznego 

handlu usługami.

• Oznacza to, że prawa i ochrona zapewnione przez dyrektywy UE oraz prawa do swobodnego

przemieszczania się i swobody przedsiębiorczości zawarte w Traktatach UE nie będą już miały

zastosowania.

• W przypadku braku porozumienia usługi świadczone przez firmy z UE w Wielkiej Brytanii i odwrotnie

będą traktowane jako pochodzące z „państwa trzeciego”.

• Przygotowanie są potrzebne zarówno po stronie UE, jak i po stronie Wielkiej Brytanii



Inwestycje: wskazówki dotyczące końca okresu przejściowego

• Obywatele Wielkiej Brytanii nie będą już korzystać ze swobód wynikających z Traktatów UE, w tym swobody

przedsiębiorczości, a Wielka Brytania nie będzie już rozszerzać swobody przedsiębiorczości na obywateli UE i

EOG.

• Jednakże, obywatele UE i EOG nie będą podlegali ograniczeniom dotyczącym posiadania, zarządzania

lub kierowania firmą w Wielkiej Brytanii.

• Wielka Brytania jest otwartą gospodarką i mile widziane są inwestycje z innych krajów. Generalnie nie

nakładamy ograniczeń na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Wielkiej

Brytanii, ponieważ zniechęciłoby ich to do inwestycji.

• Jeśli Państwa firma z siedzibą w EOG ma zarejestrowaną siedzibę w Wielkiej Brytanii (jest zarejestrowana jako

firma zagraniczna), będzie musiała dostarczyć niewielką ilość dodatkowych informacji do Companies House i

opublikować dodatkowe informacje na temat materiałów przeznaczonych dla klientów. Zmiany wejdą w życie po

3-miesięcznym okresie przejściowym rozpoczynającym się po zakończeniu okresu przejściowego i nie są

zależne od wyniku negocjacji.

• Więcej informacji można znaleźć na GOV.UK w sekcji „Zmiana rejestracji firmy

od 1 stycznia 2021 r.”.



Księgowość i audyt
• Informacje na temat wymogów sprawozdawczych dla spółek z EOG oraz informacje dla audytorów i firm z EOG można

znaleźć na GOV.UK w sekcji „Księgowość dla organizacji EOG od 1 stycznia 2021 r.” oraz „Audyty dla audytorów i firm 

audytorskich z EOG działających w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r.” . Zawiera ona:

• Wymagania dotyczące sprawozdawczości: Jeśli posiadają Państwo spółkę z EOG i notowaną w Wielkiej Brytanii, 

mogą Państwo nadal korzystać z MSSF przyjętych przez UE. Jeśli posiadają Państwo spółkę pośredniczącą w EOG 

należącą do brytyjskiej spółki dominującej, proszę sprawdźić wymogi dotyczące sporządzania rachunków grupowych u 

swojego odpowiedniego właściwego organu.

• Audyt: 

 Jeśli jesteś audytorem z EOG i chcesz podpisywać raporty z audytu w Wielkiej Brytanii w oparciu o swoje kwalifikacje w 

EOG, musisz zarejestrować się jako brytyjski biegły rewident w uznanym w Wielkiej Brytanii organie nadzorczym przed 1 

stycznia 2021 r.

 Jeśli jesteś firmą audytorską z EOG, być może będziesz musiał przeprowadzić restrukturyzację, aby utrzymać swoją

zgodę EOG, jeśli wymagana większość kwalifikowanych właścicieli i menedżerów obejmuje brytyjskie firmy audytorskie

lub osoby posiadające brytyjskie uprawnienia audytorskie.



Sesja pytań i odpowiedzi



Podróż do Wielkiej Brytanii od 1 

stycznia 2021 r. 



Podróż do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r

• Dokumenty tożsamości UE 

będą upoważniały do wjazd do 

Wielkiej Brytanii do 30 września 

2021 r. 

• Od 1 października 2021 r. 

Obywatele UE będą 

potrzebować paszportu, aby 

wjechać do Wielkiej Brytanii. 

• Z wyjątkiem: systemu 

osiedleńczego dla obywateli UE 

UE do końca 2025 r.

Osoby podróżujące służbowo z UE do 

Wielkiej Brytanii mogą wjechać do Wielkiej

Brytanii na okres do 6 miesięcy, aby:

(a) uczestniczyć w spotkaniach i konferencjach; 

(b) negocjować i podpisywać umowy/ kontrakty; 

(c) uczestniczyć w targach handlowych 

wyłącznie w celach promocyjnych (bez 

bezpośredniej sprzedaży); 

(d) przeprowadzić wizyty i inspekcje na miejscu; 

(e) jeździć na trasie międzynarodowej, na której 

przewożą towary lub pasażerów z zagranicy do 

Wielkiej Brytanii; 

(f) instalować, demontować, naprawiać, 

serwisować lub doradzać w zakresie sprzętu, 

oprogramowania komputerowego lub sprzętu, w 

przypadku gdy istnieje umowa kupna, dostawy 

lub dzierżawy z brytyjską firmą lub organizacją;

(g) doradzać i konsultować; rozwiązywać 

problemy; zapewnić szkolenie; dzielić się 

umiejętnościami i wiedzą na temat 

konkretnego projektu wewnętrznego z 

pracownikami z Wielkiej Brytanii z tej samej 

grupy korporacyjnej, pod warunkiem, że żadna 

praca nie jest wykonywana bezpośrednio z 

klientami; 

(h) zapewnić szkolenia pracownikom firmy z 

siedzibą w Wielkiej Brytanii; 

(i) Klient brytyjskiej firmy eksportowej może 

zostać oddelegowany do firmy brytyjskiej w 

celu nadzorowania wymagań dotyczących 

towarów i usług dostarczanych na podstawie 

umowy przez firmę brytyjską lub jej spółkę 

zależną, pod warunkiem, że obie firmy nie 

należą do tej samej grupy.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor-rules

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor-rules


Przyjazd do Wielkiej Brytanii do pracy od 1 stycznia 2020 r

GOV.UK/PrzeprowadzkaDoWielkiejBrytanii

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.pl


Uznawanie kwalifikacji
• Dyrektywa UE o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych (MRPQ) ma obecnie zastosowanie do 

większości zawodów.

• Po zakończeniu okresu przejściowego dyrektywa MRPQ nie będzie już obowiązywać w Wielkiej Brytanii i jeśli

nie dojdzie do porozumienia, nie będzie systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych z UE, EOG, 

EFTA i Szwajcarią.

• Wielka Brytania zawarła porozumienia z UE, państwami EOG-EFTA i Szwajcarią, które chronią specjalistów, 

których kwalifikacje uznano lub ubiegali się o uznanie w innym państwie UE EOG-EFTA lub Szwajcarii przed

zakończeniem okresu przejściowego.

• Zgodnie z warunkami umowy:

 Obywatele Zjednoczonego Królestwa, których kwalifikacje uznano w państwie UE, EOG-EFTA lub Szwajcarii (i

odwrotnie) przed końcem okresu przejściowego, będą podlegać ochronie tego uznania i nadal będą mogli

wykonywać swój zawód;

 Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy złożyli wniosek o uznanie ich kwalifikacji w państwie UE, EOG-EFTA lub

Szwajcarii (i odwrotnie) przed zakończeniem okresu przejściowego, będą mogli zakończyć te procedury

zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i wszelkimi decyzje ich uznaniu będą chronione.



Uznawanie kwalifikacji: po okresie przejściowym

• Jeżeli przed końcem okresu przejściowego nie zostaną uzgodnione z UE satysfakcjonujące

dwustronne ustalenia dotyczące kwalifikacji zawodowych, w dniu 1 stycznia 2021 r. Rząd brytyjski

wprowadzi tymczasowy system uznawania, który umożliwi posiadaczom kwalifikacji z UE, EOG-EFTA

i Szwajcarii ubieganie się o uznanie ich kwalifikacji w Wielkiej Brytanii.

• Rząd wprowadzi następnie odpowiednie modyfikacje do tego systemu, opierając się na

spostrzeżeniach zebranych w wezwaniu do przedstawienia dowodów (Call for Evidence) w sprawie

uznawania kwalifikacji zawodowych i regulacji zawodów:

https://www.gov.uk/government/consultations/recognition-of-professional-qualifications-and-regulation-of-

professions-call-for-evidence

https://www.gov.uk/government/consultations/recognition-of-professional-qualifications-and-regulation-of-professions-call-for-evidence


Sesja pytań i odpowiedzi



Przepływ danych



Przepływ danych: 

Przegląd

• Komisja Europejska wykorzystuje decyzje dotyczące adekwatności danych, aby określić, czy państwo trzecie

zapewnia poziom ochrony danych, który jest zasadniczo równoważny z obowiązującym w UE

• Pozytywna decyzja pozwoli na swobodny przepływ danych z UE do Wielkiej Brytanii bez dalszych

zabezpieczeń po zakończeniu roku

Znaczenie przepływów danych

• Kontynuacja swobodnego przepływu danych osobowych jest ważnym celem zarówno dla UE, jak i Wielkiej

Brytanii. Dane są traktowane priorytetowo we wstępnych postanowieniach deklaracji politycznej. 

• Stanowi podstawę niemal każdego aspektu naszego współczesnego życia - rządy, organizacje i obywatele w 

całej UE i Wielkiej Brytanii polegają na swobodnym przepływie danych osobowych jako źródła utrzymania i 

bezpieczeństwa



Przepływych danych



Adekwatność danych

• Proces przyzania adekwatności obejmuje ocenę przez Komisję Europejską ram ochrony danych w Wielkiej Brytanii, aby upewnić

się, że jesteśmy co najmniej „zasadniczo równoważni” z normami UE

• Obecnie prowadzimy rozmowy z Komisją, aby zapewnić decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony do końca 2020 r., A 

proces przebiega w odpowiednim tempie. 

• Formalne rozmowy między Wielką Brytanią a UE w sprawie oceny adekwatności danych rozpoczęły się 11 marca, a kolejne 

rundy odbywają się co miesiąc. W pełni spodziewamy się, że zakończymy ten proces przed końcem okresu przejściowego

• Wielka Brytania podejmie rozsądne kroki, aby przygotować się na sytuację, w której decyzje nie zostaną podjęte do końca

okresu przejściowego

• W takim scenariuszu przedsiębiorstwa i inne organizacje mogłyby korzystać

z alternatywnych mechanizmów prawnych w celu dalszego przekazywania danych osobowych



Telekomunikacja

• W Wielkiej Brytanii ramy regulacyjne dotyczące łączności elektronicznej zawarte są

głównie w Communications Act (2003) oraz w ustawie o telegrafii bezprzewodowej (2006)

• Ustawodawstwo krajowe nadzoruje regulacje rynków telekomunikacyjnych, przyznaje

podstawowe prawa użytkownikom oraz określa uprawnienia i obowiązki Ofcom jako

krajowego organu regulacyjnego, w których również zawarty jest sposób zarządzania

częstotliwościami radiowymi w Wielkiej Brytanii

• Wspólne ramy regulacyjne UE są wdrażane za pomocą powyższych przepisów, jednak w 

grudniu 2018 r. Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę o łączności elektronicznej, 

nazywającą się: Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EECC). Kraje UE mają

czas do 21 grudnia 2020 r. na wdrożenie nowej dyrektywy do prawa krajowego. 



Telekomunikacja
• Od 1 stycznia 2021 r. części systemu prawnego dotyczącego łączności elektronicznej w Wielkiej Brytanii nie będą już

odpowiednie bez poprawek, np. wymóg zgłaszania spraw Komisji Europejskiej.

•

Aby zapewnić funkcjonalność ram regulacyjnych dotyczących telekomunikacji w przypadku braku porozumienia, w 

lutym 2019 r. wprowadzono przepisy wtórne zgodnie z unijną ustawą o wycofaniu z 2018 r., aby wprowadzić korekty w 

życie w dniu wyjścia (Exit Day).

•

Nie spodziewamy się znaczącego wpływu na sposób działania firm w ramach regulacyjnych dotyczących

telekomunikacji i ochrony konsumentów usług telekomunikacyjnych po 1 stycznia 2021 r.

•

Wynika to z faktu, że przepisy unijne mające zastosowanie do dostawców usług komunikacyjnych i nadzorujące

sposób, w jaki Ofcom reguluje rynki telekomunikacyjne, są wdrażane do prawa Wielkiej Brytanii, zostaną skorygowane

przez prawo wtórne zgodnie z unijną ustawą o wycofaniu z 2018 r.

•

Brytyjscy operatorzy telekomunikacyjni będą nadal mogli świadczyć transgraniczne usługi telekomunikacyjne i działać

w UE, zgodnie z ogólną zgodą w sprawie handlu usługami Światowej Organizacji Handlu - (World Trade 

Organisation’s General Agreement - GATS).



Sesja pytań i odpowiedzi



Usługi prawnicze



Usługi prawnicze
Prawnicy posiadający kwalifikacje i tytuły zawodowe z UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu muszą

podjąć jedno z poniższych działań, aby kontynuować praktykę w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej po 31 

grudnia 2020 r. Odpowiednie działania będą zależeć od usług prawnych, które świadczysz i modelu

biznesowego:

1. Przekwalifikuj się jako prawnik angielski, walijski lub północnoirlandzki u odpowiedniego regulatora w 

ramach drogi dla prawników zagranicznych, jeśli chcesz świadczyć zastrzeżone czynności prawne

2. Zarejestruj się jako Zarejestrowany Prawnik Zagraniczny (Registered Foreign Lawyer) w Anglii i Walii z 

odpowiednim organem regulacyjnym, jeśli nie chcesz świadczyć zastrzeżonych czynności prawnych, 

ale chciałbyś być zaangażowany w zarządzanie lub własność firmy prawniczej z angielskimi i walijskimi

prawnikami

3. Pracuj pod nadzorem prawnika angielskiego, walijskiego lub irlandzkiego

4. Podejmuj tylko nieograniczone działania prawne. W zależności od rodzaju działań, które zdecydujesz

się podjąć, nadal może być konieczne zarejestrowanie się u innego regulatora, na przykład w OISC w 

zakresie doradztwa imigracyjnego i FCA w zakresie działań związanych z zarządzaniem roszczeniami.

https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/registered-foreign-lawyers/


Usługi prawniczne
Zarejestrowani prawnicy europejscy (RELs)

• Prawnicy z UE lub EOG EFTA, którzy są zarejestrowani u odpowiedniego regulatora jako

zarejestrowany prawnik europejski (REL) w Wielkiej Brytanii, zachowają swoją obecną

praktykę i uprawnienia do 31 grudnia 2020 r., kiedy to status REL wygaśnie. W tym okresie

będą mogli przekwalifikować w Wielkiej Brytanii w ramach istniejących wytycznych.

• Jeśli jesteś prawnikiem z UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i pracujesz w Anglii i

Walii lub Irlandii Północnej, powinieneś skontaktować się z organem regulacyjnym, w 

którym jesteś obecnie zarejestrowany jako REL, w celu uzyskania szczegółowych porad.

• Jeśli jesteś prawnikiem z UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i pracujesz w Szkocji, 

powinieneś skontaktować się z odpowiednimi szkockimi organami regulacyjnymi w celu

uzyskania szczegółowych porad.



Uslugi Finansowe



Usługi finansowe

Wskazówki dostępne pod poniższymi linkami:

• https://www.gov.uk/government/collections/financial-services-

sector-end-of-transition-period-guidance

• https://www.fca.org.uk/brexit

• https://www.brexit.gov.pl/przedsiebiorca/konsekwencje-

sektorowe-arch2020/finanse/

• https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-

forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-

transition-period_pl

https://www.gov.uk/government/collections/financial-services-sector-end-of-transition-period-guidance
https://www.fca.org.uk/brexit
https://www.brexit.gov.pl/przedsiebiorca/konsekwencje-sektorowe-arch2020/finanse/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl


Transport Drogowy



Negocjacje dotyczące komercyjnego transportu drogowego

• Zjednoczone Królestwo chce zapewnić brytyjskim i unijnym przewoźnikom drogowym możliwość dalszego świadczenia 

usług do, z i przez swoje terytoria, bez ograniczeń ilościowych. 

• Zarówno Wielka Brytania, jak i UE zgadzają się co do znaczenia zagwarantowania nieograniczonych praw dostępu do 

swoich terytoriów bez zezwoleń. 

• Jednak jest to nadal przedmiotem negocjacji. Rząd poinformuje operatorów z UE o tym, jak przygotować się do 

zakończenia okresu przejściowego. 

• Obejmuje to zmiany w wymaganiach dotyczących dokumentacji typów podróży, które mogą być realizowane w Wielkiej 

Brytanii.



Usługi transport drogowego

• Największy sektor usług eksportowych z Polski do Wielkiej Brytanii: Polska jest liderem

transportu drogowego w Europie, posiadając około 23% przewozów drogowych w UE i Wielkiej

Brytanii. 680 000 z 4,3 miliona ciężarówek w UE i Wielkiej Brytanii jest zarejestrowanych w Polsce.

• Polski eksport towarów do Wielkiej Brytanii jest od niej w dużym stopniu uzależniony - ponad 1200 

polskich ciężarówek przejeżdża codziennie przez krótkie cieśniny.

• Wszystko zależy od licencji i zezwoleń wspólnotowych - ustalenia dotyczące prowadzenia

działalności w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. są przedmiotem trwających negocjacji. 

Podręcznik przewoźnika zostanie zaktualizowany.

• Najbardziej bezpośrednio dotknięci przepisami celnymi i granicznymi (nowe wymogi dotyczące

dokumentów).

• Podręcznik przewoźnika znajduje się na gov.uk i 

jest już dostępna polska wersja językowa.



Usługi transportu drogowego: 

Wybrane informacje z podręcznika dla przewoźników: 

• Procesy celne są skomplikowane, dlatego większość firm korzysta z pośredników celnych do ich 

realizacji.

• Pośrednikami mogą być firmy spedycyjne, firmy logistyczne lub agent celny. 

• Firma transportowa musi upewnić się, że jej kierowca posiada wszystkie niezbędne informacje celne, 

dokumenty celne i inne dokumenty.

• Dzieje się tak, ponieważ każdy ruch towarów jest zarówno ruchem eksportowym, jak i importowym.

• Proszę sprawdzić więc wskazówki na stronie gov.uk.



Sprawdź, czy samochód ciężarowy jest gotowy do 

przekroczenia granicy

• Rząd Wielkiej Brytanii opracowuje nową usługę internetową, znaną jako „Sprawdź, czy samochód

ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy” (Usługa) dla branży przewozów towarowych typu ro-ro.

• Usługa zostanie wprowadzona dla frachtu RoRo wyjeżdżającego z Wielkiej Brytanii do UE i zapewni, że

do portów wjeżdżają tylko pojazdy posiadające właściwą dokumentację celną i importowo-eksportową

na potrzeby unijnej kontroli importu.

• Rząd Wielkiej Brytanii zamierza uczynić korzystanie z usługi internetowej wymogiem prawnym dla

samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony, które zamierzają podróżować z Wielkiej Brytanii przez port 

w Dover lub Eurotunnel. 

• Oznacza to, że usługa wyda cyfrowe zezwolenie na dostęp do Kent dla każdego samochodu

ciężarowego, dla którego wymagane informacje zostały pomyślnie dostarczone.



Sprawdź, czy samochód ciężarowy jest gotowy do 

przekroczenia granicy

• Udostępniamy link do strony demo „Sprawdź, czy samochód ciężarowy jest gotowy do przekroczenia

granicy”. 

• Demo ma pozwolić użytkownikom z branży transportowej zobaczyć, jak będzie wyglądać usługa oraz 

jakie usługi dostarczy. Należy pamiętać, że zezwolenia wygenerowane z witryny podglądu nie będą

ważne do wykorzystania podczas podróży do portu w Dover lub przez Eurotunel. 

• Podczas gdy wersja demonstracyjna bardzo przypomina usługę, która będzie dostępna na gov.uk, 

pytania dotyczące określenia gotowości granicznej pojazdu ciężarowego nie są wyczerpujące i mają na

celu jedynie wsparcie w ocenie gotowości do unijnej kontroli importu.. 

• Stronę demonstracyjną można znaleźć na: https://check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-

demo.fbplatform.co.uk na przykład te, które były wcześniej przewidziane w Kent.

https://check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk/


Zarządzanie ruchem w Wielkiej Brytanii - operacja Brock

W 2019 roku rząd opracował i wdrożył Operację Brock w celu zarządzania ruchem samochodów 

ciężarowych i radzenia sobie z potencjalnymi zakłóceniami na Short Straits. Obejmuje ona:

• Stosowanie usługi „Sprawdź, czy samochód ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy” 

obowiązkowej dla wszystkich samochodów ciężarowych wjeżdżających do Kent; 

• Priorytetowe traktowanie żywych i świeżych owoców morza i jednodniowych piskląt w kolejkach Operacji 

Brock, jeśli występują znaczne opóźnienia.

• Aktualizacja układów dróg w celu odzwierciedlenia potencjalnych zmian w planach operacji Brock.

• Przewoźnicy, którzy dotrą do Kent bez odpowiednich dokumentów granicznych lub próbują obejść 

Operację Brock, będą musieli zapłacić na miejscu grzywny w wysokości 300 funtów.
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Inwestycje



Department for International Trade wspiera inwestorów i

eksporterów



UK jest 6-tą największą gospodarką na świecie i zajmuje 4

miejsce w globalnym rankingu innowacyjności 



UK zajmuje 9 miejsce (globalnie) i 4 miejsce (Europa) w 

rankingu łatwości prowadzenia biznesu



Rząd brytyjski pracuje nieustannie w celu tworzenia najlepszych możliwych 

warunków dla prowadzenia biznesu



Prawie każdy region w UK oferuje różne możliwości inwestycyjne



Rząd brytyjski wspiera przedsiębiorców, którzy zdecydowali się 

rozpocząć działalność w UK



Nasze usługi wsparcia inwestycyjnego towarzyszą na każdym 

kroku ekspansji Państwa firmy do UK



Jak rozpocząć współpracę?
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Przydatne linki:

● gov.uk/transition główna strona, która zawiera kluczowe informacje, aby skutecznie przygotować się 

do końca okresu przejściowego.

https://www.gov.uk/eubusiness

● https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/

● https://www.gov.uk/guidance/frontier-workers-in-the-uk-rights-and-status

● https://www.gov.uk/government/publications/eu-lawyers-in-the-uk-from-1-january-2021

● https://www.gov.uk/government/publications/legal-services-business-owners-from-1-january-

2021/legal-services-business-owners-after-1-january-2021

http://gov.uk/transition
http://gov.uk/transition
https://www.gov.uk/eubusiness
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/
https://www.gov.uk/guidance/frontier-workers-in-the-uk-rights-and-status
https://www.gov.uk/government/publications/eu-lawyers-in-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/legal-services-business-owners-from-1-january-2021/legal-services-business-owners-after-1-january-2021

