NAUKA I SZKOLENIE W WIELKIEJ
BRYTANII W PRZYPADKU BRAKU
POROZUMIENIA O BREXICIE

marzec 2019 r.
Co istotne, obywatele UE studiujący lub odbywający szkolenie w Wielkiej Brytanii będą podlegać brytyjskim
przepisom dotyczącym prawa pobytu.
Rząd brytyjski ogłosił, że jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii nie przekroczy 3 miesięcy, to nie ma potrzeby ubiegania
się o status imigracyjny ani o wizę. Pobyt dłuższy niż 3 miesiące wymaga jednak uzyskania zezwolenia na pobyt
o nazwie „European Temporary Leave to Remain”1.

Jestem studentem/studentką Erasmus+ i w dniu wystąpienia
Wielkiej Brytanii z UE będę w trakcie studiów na uczelni w tym
kraju. Czy mój program wymiany zostanie przerwany?
Nie. Parlament Europejski i Rada uzgodniły i przyjęły rozporządzenie gwarantujące, że trwające programy wymiany
w ramach mobilności edukacyjnej nie zostaną przerwane.
Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do studentów uczelni wyższych, praktykantów i uczniów w ramach
kształcenia i szkolenia zawodowego, osób młodych uczestniczących w uczeniu się pozaformalnym, pracowników
placówek kształcenia i szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieży.
Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie obejmuje jedynie programy wymiany edukacyjnej, które rozpoczęły się
przed dniem wystąpienia.

Planowałem wyjechać jako student programu Erasmus+ na studia
na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii już po jej wystąpieniu z UE. Czy
będę mógł to zrobić?
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może wpłynąć na Twoje plany uczestnictwa w programie wymiany. Komisja
przedstawiła jednak wniosek ustawodawczy, który – o ile zostanie przyjęty – umożliwi Unii dalsze finansowanie
programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii w 2019 r. Powodzenie Twoich planów będzie zależało od szeregu czynników,
np. od tego, czy Wielka Brytania będzie nadal dokonywać płatności do budżetu UE w 2019 r., a także od brytyjskich
organizacji przyjmujących (w Twoim przypadku – od uczelni) oraz od tego, czy program wymiany dobiegnie końca
do dnia 31 grudnia 2019 r.
Radzimy zasięgnąć informacji bezpośrednio w danej uczelni.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Moja szkoła bierze udział w projekcie współpracy ze szkołą w Wielkiej
Brytanii, finansowanym w ramach programu Erasmus+. Czy nasz
projekt będzie kontynuowany po wystąpieniu Wielkiej Brytanii?
Projekt współpracy może być zagrożony, ponieważ od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii brytyjski partner nie
będzie już kwalifikował się do finansowania w ramach programu Erasmus+.
Komisja przedstawiła jednak wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania tego problemu. Jeżeli wniosek zostanie
przyjęty, a Wielka Brytania spełni pewne warunki, projekt będzie mógł nadal otrzymywać finansowanie w 2019 r.
Radzimy zasięgnąć informacji w Narodowej Agencji Programu Erasmus+2.

Moja organizacja bierze udział w trwającym projekcie kulturalnym,
finansowanym w ramach programu „Kreatywna Europa”. W projekcie
uczestniczy też partner z Wielkiej Brytanii. Czy projekt będzie mógł
być kontynuowany po dniu wystąpienia?
Projekt współpracy może być zagrożony, ponieważ od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii brytyjski partner nie
będzie już uprawniony do uczestnictwa w programie „Kreatywna Europa”.
Komisja przedstawiła jednak wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania tego problemu. Jeżeli wniosek zostanie
przyjęty, a Wielka Brytania spełni pewne warunki, projekt będzie mógł nadal otrzymywać finansowanie w 2019 r.
Radzimy zasięgnąć informacji w biurze programu „Kreatywna Europa”3 we własnym państwie członkowskim.

Jestem naukowcem prowadzącym badania w brytyjskiej organizacji
badawczej przy wsparciu finansowym udzielanym w ramach działań
„Maria Skłodowska-Curie”. Czy wsparcie będzie nadal udzielane po
dniu wystąpienia?
Projekt badawczy może być zagrożony, ponieważ od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii organizacja brytyjska nie
będzie już kwalifikować się do finansowania ze środków UE w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”.
Komisja przedstawiła jednak wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania tego problemu. Jeżeli wniosek zostanie
przyjęty, a Wielka Brytania spełni pewne warunki, projekt będzie mógł nadal otrzymywać finansowanie w 2019 r.
Co istotne, w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” nadal będą wspierani naukowcy w państwach członkowskich
UE4 oraz państwach trzecich stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.
Radzimy zasięgnąć informacji u promotora projektu oraz u urzędnika Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych
Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za projekt.

Jestem wolontariuszem lub osobą korzystającą ze stażu lub
pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Czy mogę
nadal odbywać wolontariat, staż lub pracę w Wielkiej Brytanii lub
z udziałem brytyjskiej organizacji?
Twoja praca, staż lub wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą być zagrożone, ponieważ od
dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii brytyjska organizacja nie będzie już kwalifikować się do finansowania w ramach
tego programu.
Komisja przedstawiła jednak wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania tego problemu. Jeżeli wniosek zostanie
przyjęty, a Wielka Brytania spełni pewne warunki, projekt będzie mógł nadal otrzymywać finansowanie w 2019 r.
Radzimy zasięgnąć informacji w organizacji finansującej Twoją pracę, staż lub wolontariat.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/2105
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
4
W tym kontekście „UE” oznacza 27 państw członkowskich UE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.
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