Konsekwencje brexitu - zawody regulowane
i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach
Obywatele UE-27, którzy nabyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii, przed
dniem wystąpienia powinni skonsultować się z organami krajowymi aby
dowiedzieć się o możliwości uznania tych kwalifikacji zawodowych przez
państwo członkowskie Unii Europejskiej.
W związku z powyższym obywatele Polscy zamierzający podjąć pracę w tych
zawodach w Polsce lub pozostałych krajach UE powinni zwrócić się do
organów krajowych o uznanie kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii.
Sprawy dotyczące postępowań prowadzonych w RP na podstawie ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2272, z późn.zm.), a dotyczące obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz obywateli
państw członkowskich UE, którzy nabyli kwalifikacje w Zjednoczonym Królestwie
zostały uregulowane ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych
spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych 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.
621).
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Zawody regulowane takie jak:
 Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfalbetonu,
elementów betonowych i kamiennych i pokrewnych
 Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych
 Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych
 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
 Obsługujący dźwigi i obsługujący dźwignice
 Konserwator dźwigów i konserwator dźwignic
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia
 Konserwator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia
 Napełniający zbiorniki przenośne
nie są zawodami regulowanymi w Wielkiej Brytanii, w związku z tym
brexit nie wpłynie na inne niż do tej pory wymagania odnośnie pracy
polskich pracowników w tych zawodach w Wielkiej Brytanii.

