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Brexit  
– wyzwaniem dla 
międzynarodowych 
i polskich 
przedsiębiorstw



W chwili obecnej, dla wielu przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii 
i na całym świecie najbardziej nurtujące pytanie dotyczy wpływu 
spodziewanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. „Brexitu”) na 
transgraniczny przepływ osób, towarów, kapitału i danych oraz na 
świadczenie międzynarodowych usług. Zanim jednak znajdziemy 
na nie odpowiedź, będziemy przeżywać długi okres niepewności 
w czasie, gdy UE i Wielka Brytania będą negocjować warunki 
Brexitu. 

Wewnętrzne zespoły prawne przedsiębiorstw stoją w obliczu 
ogromnego wyzwania związanego z analizą sytuacji 
i wypracowaniem optymalnej reakcji na warunki wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE oraz na nowo tworzone przepisy prawne w Wielkiej 
Brytanii. W historii gra rzadko toczyła się o wyższą stawkę. UE 
jest największym rynkiem dla wielu brytyjskich firm, a wiele 
przedsiębiorstw z krajów UE, w tym z Polski, prowadzi szeroko 
zakrojoną działalność w Wielkiej Brytanii. Warunki Brexitu oraz 
wynikające z nich przepisy prawa będą miały różnoraki wpływ  
na modele operacyjne tych firm, ich działalność handlową, sposób 
jej prowadzenia oraz możliwość osiągania dalszych zysków.

W niniejszym raporcie zwracamy uwagę na pewne szczególne 
obszary, które wymagają uwagi prawników i doradców. 
Przedstawiamy również proponowane ramy współpracy zespołów 
prawnych z innymi działami oraz zewnętrznymi kancelariami 
prawnymi w celu stworzenia skutecznego planu biznesowego 
w związku z Brexitem.
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Przygotowania do Brexitu: Co najmniej dwa lata w napięciu
W dniu 29 marca 2017 r. premier Theresa May powołała się na 
art. 50 traktatu lizbońskiego, inicjując dwuletni okres negocjacji 
między Wielką Brytanią i UE na temat warunków wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że Wielka 
Brytania może opuścić Unię już 29 marca 2019 r. bez względu 
na to, czy porozumienie w sprawie Brexitu zostanie osiągnięte 
czy nie. Zanim jednak negocjacje wejdą w decydującą fazę, 
upłynie co najmniej kilka miesięcy.

Poprzez ogłoszenie przyspieszonych wyborów na 8 czerwca 
2017 r., premier May miała zamiar wzmocnić swoją pozycję 
negocjacyjną w sprawie Brexitu. Jej rząd uzyskał perspektywę 
działania do roku 2022, zyskał też szansę na sformułowanie 
wyraźniejszych celów negocjacyjnych oraz dłuższego 
okresu wdrożeniowego. Ze względu jednak na gorsze od 
oczekiwanych rezultaty wyborów oraz nieprzewidywalność 
wydarzeń związanych z Brexitem nie ma żadnej pewności, że 
plany premier May się powiodą.

Rada Unii Europejskiej opublikowała wytyczne dotyczące 
negocjacji w sprawie Brexitu, przedstawiając etapowe podejście 
do negocjacji, oparte na zasadzie „nic nie jest uzgodnione dopóki 
wszystko nie zostanie uzgodnione”.

 — Pierwsza faza negocjacji dotyczy uporządkowanego 
wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE, w tym także praw 
obywateli UE i Wielkiej Brytanii mieszkających i pracujących 
w Wielkiej Brytanii i UE, ustaleń przejściowych mających 
na celu niedopuszczenie do powstania „próżni prawnej” 
w handlu międzynarodowym oraz rozliczeń zobowiązań 
finansowych Wielkiej Brytanii wobec UE.

 — Po zakończeniu pierwszego etapu druga faza obejmie 
negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między 
Wielką Brytanią i UE. Taka umowa może mieć ambitne cele. 
Nie będzie ona jednak równoznaczna z uczestnictwem 
w jednolitym rynku, a ponadto musi zapewnić równe szanse 
w zakresie konkurencji i pomocy państwa przedsięborstwom 
każdej ze stron.
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Wydaje się mało prawdopodobne, aby ostateczne decyzje 
dotyczące wielu istotnych kwestii zostały podjęte na długo przed 
zakończeniem procesu negocjacji, co oznacza, że przez najbliższe 
dwa lata lub dłużej będziemy przeżywać okres niepewności. 

W tym okresie przedsiębiorstwa działające zarówno w Wielkiej 
Brytanii, jak i poza nią muszą przeanalizować i zrozumieć możliwe 
spektrum scenariuszy Brexitu w odniesieniu do swoich modeli 
biznesowych, zobowiązań umownych i stosunków handlowych. 
Jeżeli okaże się, że wymogi związane z Brexitem mogą 
spowodować istotne zmiany w strukturze i działalności grupy 
kapitałowej, działy prawne przedsiębiorstw powinny przyjrzeć się 
następującym zagadnieniom:

 — prawne, biznesowe, podatkowe i regulacyjne skutki 
tworzenia nowych podmiotów prawnych w innej jurysdykcji, 
przy jednoczesnym zamykaniu istniejących struktur lub 
przenoszeniu działalności do nowych lokalizacji;

 — państwa, do których korzystnie byłoby przenieść działalność 
gospodarczą i pracowników – należy przeprowadzić wstępny 
przegląd otoczenia regulacyjnego, wymogów prawa pracy, 
ograniczeń prawnych i form prawnych przedsiębiorstw, prawa 
własności i prawa handlowego;

 — dodatkowe kwestie, takie jak dostęp do świadczeń, dotacji 
i subwencji lub szczególnych umiejętności. 

Jeśli spodziewane są mniej radykalne zmiany, firma powinna 
przeanalizować, w jaki sposób zarządzać następstwami Brexitu, 
aby przynajmniej utrzymać status quo. Międzynarodowe 
przedsiębiorstwa mogą również rozważyć wykorzystanie 
możliwości przejęcia innych podmiotów, aby przejąć udział w rynku 
od konkurencji bardziej narażonej na negatywne skutki Brexitu.

Dzięki tym analizom przedsiębiorstwa będą miały solidniejsze 
podstawy, aby skutecznie reagować na sytuację, gdy wyniki 
negocjacji już się skonkretyzują.

„Wszystko może się zdarzyć” 

Międzynarodowe koncerny powinny mieć plan awaryjny na 
wypadek, gdyby UE i Wielka Brytania nie zawarły porozumienia 
w ciągu dwóch lat. Plan taki powinien określać, w jaki sposób 
grupa kapitałowa będzie działać w warunkach, gdy „wszystko 
może się zdarzyć”. W ramach tworzenia takiego planu należy 
zweryfikować istniejące założenia, podejmować analizy 
due diligence pod kątem oddziaływania czynników politycznych, 
a także przygotowywać się na najgorszy scenariusz (np. ostry 
sprzeciw opinii publicznej w reakcji na negocjacje w sprawie 
Brexitu), na nadchodzące wybory w kolejnych państwach UE czy 
nieoczekiwane wydarzenia.

Na przykład w 2003 r. opór Francji wobec użycia siły w Iraku 
spowodował, że opinia publiczna w niektórych państwach zwróciła 
się przeciw Francji z zaskakującą siłą. Międzynarodowy bojkot 
wynikający z tych wydarzeń okazał się szczególnie dotkliwy 
dla producentów wina i serów, a także dla wielu francuskich 
przedsiębiorstw działających w USA. Takiej ostrej reakcji nie da się 
przewidzieć, ale w razie wystąpienia podobnej sytuacji bezcenne 
może okazać się posiadanie planu na sytuację określaną jako 
„wszystko może się zdarzyć”. 

Niezależnie od powyższych uwag Brexit może przysłużyć się 
niektórym markom, na przykład gdy etykieta „Made in Britain” 
zwiększy atrakcyjność określonych towarów dla brytyjskich 
konsumentów.

W ramach działań uwzględniających różne scenariusze 
przedsiębiorstwa powinny dokonać oceny sytuacji i zaplanować 
kroki, które mogą podjąć, aby poradzić sobie ze zmianami reguł 
działania oraz przepisów w konkretnych obszarach, które mogą 
mieć wpływ na ich działalność gospodarczą. Poniżej omówiono 
kilka kluczowych kwestii i obszarów, które warto wziąć pod 
uwagę.

Prawa paszportowe

Jednym z największych obszarów niepewności jest to, 
w jaki sposób negocjacje w sprawie Brexitu wpłyną na 
tzw. prawa paszportowe UE dla firm świadczących usługi 
finansowe. Jednolity paszport europejski (ang. single passport) 

umożliwia brytyjskim bankom, ubezpieczycielom i innym 
przedsiębiorstwom świadczącym usługi finansowe prowadzenie 
działalności gospodarczej za granicą w ramach UE oraz 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Około 5500 
firm zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, osiągających łączne 
obroty w wysokości 9 mld funtów (GBP), bazuje na jednolitym 
paszporcie przy prowadzeniu działalności w krajach europejskich, 
a z kolei 8000 przedsiębiorstw z UE wykorzystuje go do 
prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii1. Prawa te wygasną 
automatycznie, jeśli Wielka Brytania opuści UE i EOG. Jeżeli 
negocjacje w sprawie Brexitu nie przyniosą porównywalnego 
alternatywnego rozwiązania, Brexit może być brzemienny 
w skutkach dla brytyjskiego sektora usług finansowych 
i europejskiego systemu finansowego.

1 Artykuł w Financial Times pt. UK banks can withstand ‘worst’ outcome on EU passporting – Fitch [Wg agencji Fitch brytyjskie banki są w stanie przetrwać „najgorszy” 
scenariusz w przypadku unijnych praw paszportowych], 29.09.2016.

Przygotować się na każdy scenariusz

Ryzyka i szanse związane z Brexitem
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Imigracja i zatrudnienie

Wielka Brytania prawdopodobnie powieli istniejące przepisy 
prawne UE dotyczące warunków pracy i prawa pracy2. Uważa się 
jednak, że prawo imigracyjne będzie miało kluczowe znaczenie 
dla negocjacji w sprawie Brexitu, a ich wynik może wywrzeć 
znaczący wpływ na sektor biznesowy. W 2015 r. w Wielkiej 
Brytanii mieszkało prawie 3 miliony obywateli UE, a w pozostałych 
krajach UE mieszkało ponad milion obywateli Wielkiej Brytanii. 
Ze względu na obecny brak kontroli imigracyjnej wielu obywateli 
UE przebywających w Wielkiej Brytanii (których część od lat 
uważa Wielką Brytanię za swój dom) nigdy nie wyobrażało sobie 
potrzeby posiadania paszportu brytyjskiego ani nie myślało 
o sformalizowaniu swojego statusu imigracyjnego.

W tym zakresie również Brex it wpłynie szczególnie na brytyjski 
sektor usług finansowych. Londyńskie City, czyli globalne centrum 
finansowe, funkcjonuje w dużym stopniu dzięki specjalistycznym 
umiejętnościom bankowców, księgowych, prawników oraz innych 
wysoko wykwalifikowanych pracowników rekrutowanych z całej 
Unii. W tej chwili nie wiadomo jednak, jakie zasady imigracyjne 
zostaną wprowadzone dla obecnych ekspatów, a także przyszłych 
imigrantów i osób oddelegowanych do pracy w Wielkiej Brytanii.

Niepewność poprzedzająca Brexit może stanowić problem 
dla obywateli państw UE zatrudnionych obecnie w Wielkiej 
Brytanii, a nawet skłonić część z nich do szukania pracy w innych 
państwach UE lub podjęcia starań o zagwarantowanie sobie prawa 
pobytu w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorcy mogą podjąć działania, 
które uspokają ich pracowników – jednym ze sposobów będzie 
opracowanie strategii komunikacyjnej podkreślające dostępną 
pomoc prawną w sprawach dotyczących imigracji, co pomoże 
firmom w zatrzymaniu zagranicznych pracowników. Strategia 
taka może nawet stać się źródłem przewagi konkurencyjnej 
dla brytyjskich firm, chcą cych pozyskać wykwalifikowanych 
pracowników z zagranicy – zarówno z UE, jak i od innych 
firm brytyjskich, mniej energicznie reagujących na obawy 
zagranicznych pracowników.

Analogicznie, zmiany zasad imigracyjnych mogą powodować 
trudności dla przedsiębiorstw w branżach opierających się w dużej 
mierze na pracownikach-migrantach, jak np. w sektorze handlu 
detalicznego, rolnictwa, produkcji żywności, turystyki, hotelarstwa 
czy opieki zdrowotnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty, które 
pracownicy wysyłają do swoich rodzin w krajach pochodzenia, 
należy stwierdzić, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
a także inne państwa, w przypadku których wysokość środków 
przekazywanych przez migrantów zarobkowych sięga nawet 
1 procenta PKB, już w tej chwili ponoszą straty spowodowane 
osłabieniem funta. Gospodarki te mogą jeszcze bardziej ucierpieć, 
jeśli dostęp do pracy tymczasowej w Wielkiej Brytanii zostanie 
ograniczony. Spadek wartości przekazów pieniężnych z zagranicy 
może powodować, że migranci zarobkowi zdecydują się wrócić do 
swoich krajów lub zaczną poszukiwać pracy poza Wielką Brytanią. 
Niektóre firmy starają się łagodzić osłabienie funta, oferując 
pracownikom możliwość wypłaty wynagrodzenia w innej walucie, 
na przykład w dolarach amerykańskich. 

Aby poradzić sobie z wakatami spowodowanymi przez Brexit, 
przedsiębiorstwa brytyjskie rozważają zatrudnianie większej liczby 
wykwalifikowanych pracowników krajowych oraz uruchomienie 
programów szkoleniowych. Przewidywany niedobór siły roboczej 
daje również przedsiębiorcom możliwość przemyślenia na nowo 
swojej strategii personalnej. Ze względu na niedob ór rąk do 
pracy może zdarzyć się, że przedsiębiorstwa będą w mniejszym 
stopniu narażone na krytykę, jeśli podejmą działania zmierzające do 
ograniczania zatrudnienia oraz cięcia kosztów stałych, przerzucając 
się w większym stopniu na rozwiązania z zakresu automatyzacji, 
digitalizacji, robotyki i sztucznej inteligencji.

Zawody regulowane

Brexit może utrudnić przedstawicielom niektórych 
zawodów regulowanych możliwość dalszego świadczenia 
usług w obecnej lokalizacji. Nie wiadomo na przykład, czy 
prawnicy z krajów UE będą mogli uprawiać swój zawód 
w Wielkiej Brytanii i vice versa. Będzie to uzależnione od 
negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji, 
które automatycznie umożliwiłyby prawnikom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia w jednej jurysdykcji oferowanie 
swoich usług w innej. Niektórzy prawnicy z Wielkiej Brytanii 
na wszelki wypadek już zaczęli ubiegać się o członkostwo 
w izbach adwokackich Irlandii, ze względu na bliskość 
geograficzną i językową, lub Belgii, ze względu na bliskość 
unijnych instytucji. 

Przepisy w sprawie ochrony danych 
osobowych

Innym obszarem niepewności regulacyjnej jest sfera danych 
i prawo do ich przekazywania z jednego kraju do drugiego. 
Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (GDPR) ma 
na celu ochronę danych osobowych obywateli państw UE 
w świecie cyfrowym, a jednocześnie harmonizację przepisów 
dotyczących przetwarzania danych osobowych w całej UE. 
Z dniem wejścia w życie, tzn. 25 maja 2018 r., rozporządzenie 
to przyniesie poważne skutki, ponieważ przedsiębiorstwa 
będą miały obowiązek wprowadzenia procedur i zabezpieczeń 
w zakresie przetwarzania, przechowywania i przekazywania 
danych osobowych. Jeżeli Wielka Brytania znajdzie się poza 
UE, jedną z ważniejszych kwestii do rozwiązania w zakresie 
ochrony danych będzie przekazywanie danych osobowych 
z danego państwa członkowskiego UE do Wielkiej Brytanii.

Trwają także prace nad nową umową ramową o ochronie 
danych między UE i USA, dotyczącą współpracy organów 
ścigania. Kiedy Wielka Brytania nie będzie już mogła korzystać 
z tego rodzaju umów, brytyjskie przedsiębiorstwa będą 
dysponować ograniczonymi możliwościami przenoszenia 
danych do innych krajów, co będzie miało poważne skutki. 
Na przykład niemożliwe może stać się korzystanie z jednego 
globalnego centrum danych, co oznacza, że firmy staną przed 
koniecznością tworzenia regionalnych repozytoriów danych 
w różnych jurysdykcjach.

2 Institute for Employment Studies, Brexit implications for employment and social affairs: facts and figures [Skutki Brexitu dla sfery zatrudnienia i spraw socjalnych – fakty 
i liczby], Parlament Europejski, styczeń 2017, s. 8.
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Podatek dochodowy

Jeśli chodzi o zagadnienia podatkowe w wymiarze 
międzynarodowym, Brexit dodatkowo zwiększył niepewność 
w toczącym się obecnie złożonym procesie transformacji. 
Przedsiębiorstwa wielonarodowe już teraz zmagają się 
z poważnymi zmianami, ponieważ na całym świecie 
prowadzone są obecnie prace nad wdrożeniem wniosków 
wynikających z planu działania w sprawie likwidacji podstawy 
opodatkowania i transferu zysków, opublikowanego przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
Tymczasem przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE lub 
prowadzące interesy z państwami UE dodatkowo zmagają 
się z konsekwencjami wprowadzenia rozwiązań zawartych 
w unijnym pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej (Tax 
Transparency Package).

Po zakończeniu procesu Brexitu Wielka Brytania może podjąć 
kroki w celu zmiany swoich przepisów podatkowych, aby 
przyciągnąć więcej firm międzynarodowych i inwestycji, 
aczkolwiek musi się to odbywać w ramach parametrów 
zatwierdzonych przez OECD. Przedsiębiorstwa powinny 
dokonać przeglądu swoich międzynarodowych struktur 
i transakcji, aby zorientować się, w jaki sposób zmiany te 
mogą wpłynąć na ich sytuację podatkową, przy czym należy 
tu także uwzględnić potencjalne decyzje o lokalizacji siedziby 
firmy i kwestie tworzenia tzw. „zakładów” (ang. permanent 
establishment).

Podatki pośrednie

Dla firm dokonujących przewozu towarów między Wielką 
Brytanią a UE, wyjście Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku i unii 
celnej UE pociągnie za sobą znaczące zmiany i zwiększone 
koszty handlu międzynarodowego, w tym dodatkowe 
opłaty celne, zwiększony koszt związany z przepływem 
VAT-u i wyższe koszty administracyjne. Możliwe będą również 
opóźnienia w ruchu granicznym. Aby zrozumieć i oszacować 
te zagrożenia, przedsiębiorstwa powinny przeanalizować 
swoje łańcuchy dostaw, a zwłaszcza kwestie takie jak: kierunki 
przepływu towarów, ich wartość, wolumeny, stawki, miejsca 
dostaw, uzgodnienia dotyczące magazynowania, a także 
kraje pochodzenia towarów przewożonych do i z Wielkiej 
Brytanii, jak również wszelkie dotychczasowe porozumienia 
o wolnym handlu i inne umowy. Przedsiębiorstwa mogą 
opracować modele wpływu Brexitu na podatek VAT i cła 
przy uwzględnieniu różnych scenariuszy – od najgorszego do 
najlepszego. Dzięki temu będą one lepiej przygotowane do 
zarządzania potencjalnym ryzykiem związanym z Brexitem i do 
maksymalnego wykorzystania szans, pojawiających się w tym 
kontekście.

Finansowanie

Dostęp do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla kondycji 
każdej gospodarki, jednak nie wiadomo, czy i jak Brexit 
może wpłynąć na dostęp do kredytów i usług finansowych. 
W najbliższej przyszłości niepewność związana z Brexitem 
prawdopodobnie zwiększy wahania stóp procentowych 
i kursów walutowych, powodując pośrednie skutki 

dla Wielkiej Brytanii i gospodarki światowej oraz zwiększając 
potrzebę zabezpieczenia się przed wahaniami kursów walut.

Brexit może także spowodować utratę dostępu do świadczeń 
unijnych w przypadku niektórych brytyjskich organizacji 
i instytucji. Przykładowo, brytyjskie uczelnie korzystające 
z dotacji unijnych i dofinansowania badań przez UE mogą 
utracić te środki w przyszłości lub mogą zostać zmuszone do 
otwarcia nowych placówek na terytorium UE , aby zachować 
dostęp do finansowania unijnego.

Fuzje i przejęcia

Niepewność co do przebiegu Brexitu tłumi aktywność 
na rynku fuzji i przejęć. Niektórzy kupujący mogą jednak 
próbować wykorzystać możliwość tańszego zakupu aktywów 
w Wielkiej Brytanii w związku z osłabieniem funta. Są też firmy 
brytyjskie np. firmy z sektora ubezpieczeń oraz ulokowane 
w londyńskim City banki inwestycyjne, które już rozglądają 
się za możliwościami rozwoju w Europie i asekurują się na 
przyszłość.

W tym kontekście potencjalni nabywcy brytyjskich i unijnych 
przedsiębiorstw powinni przeprowadzić analizy due diligence 
skoncentrowane na skutkach Brexitu. Chodzi o to, aby 
dowiedzieć się, w jaki sposób firma będzie funkcjonować po 
Brexicie i jakie ryzyko się z tym wiąże. Na podstawie wniosków 
z analiz można umieścić odpowiednie postanowienia 
w umowach sprzedaży, uwzględniając potencjalne implikacje 
Brexitu w przyszłości.

Wspomniana analiza due diligence może na przykład 
obejmować zbadanie wpływu zmian polityki imigracyjnej 
na stan personelu danego przedsiębiorstwa . W przypadku 
niektórych transakcji kupujący przejmuje zawarte przez 
sprzedającego umowy o pracę z obywatelami państw UE 
mieszkającymi obecnie w Wielkiej Brytanii, których dalsza 
praca ma kluczowe znaczenie dla firm działających w sektorze 
usług wyspecjalizowanych oraz usług finansowych.

Klauzule na wypadek Brexitu można również dodać do 
indywidualnych umów o pracę – w ramach takich klauzul 
pracodawca może na przykład zastrzec sobie prawo 
wypowiedzenia umowy, gdyby po Brexicie zmienił się status 
imigracyjny pracownika. Klauzulę taką należy jednak starannie 
opracować, aby uniknąć naruszania przepisów prawa pracy oraz 
zapobiec odpływowi pracowników z rynku brytyjskiego.

Międzynarodowe przedsięwzięcia typu joint 
venture

Wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe przynoszące 
wzajemne korzyści z tego względu, że wszystkie uczestniczące 
strony mają obecnie siedzibę na terytorium UE, mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli w wyniku Brexitu któraś 
ze stron znajdzie się poza UE. Istniejące umowy o wspólnych 
przedsięwzięciach należy poddać przeglądowi pod kątem 
potencjalnego wpływu Brexitu na aktualne działania 
międzynarodowe, a następnie – w razie potrzeby – opracować 
strategię wyjścia z impasu lub zakończenia współpracy.
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Jak pokazano na powyższych przykładach, niepewność prawna 
i biznesowa wynikająca z Brexitu może mieć daleko idące 
skutki dla całej firmy oraz jej łańcucha dostaw i klientów, a to 
powoduje konieczność wypracowania kompleksowych rozwiązań 
obejmujących całe przedsiębiorstwo. Można zauważyć, że 
w ostatnim czasie dobrą praktyką jest, że międzynarodowe 
przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii i UE lub 
prowadzące tam działalność tworzą komitety sterujące w celu 
połączenia sił wewnętrznych interesariuszy oraz wypracowania 
reakcji całej grupy kapitałowej na szanse i zagrożenia wynikające 
z Brexitu.

Do zadań tych komitetów należą następujące zagadnienia:

 — ustalenie ogólnego kierunku reagowania przedsiębiorstwa na 
nadchodzące wydarzenia,

 — kierowanie podejmowanymi działaniami,

 — reprezentowanie interesów całej grupy kapitałowej,

 — koordynowanie działań podgrup zajmujących się kwestiami 
szczegółowymi, aby wypracować spójne podejście.

Członkowie komitetu powinni wywodzić się z różnych działów 
w całym przedsiębiorstwie – powinien się tu znaleźć dyrektor 
generalny, szefowie grup produktowych i regionów, dyrektorzy 
działu zasobów ludzkich, public relations, zamówień, strategii, 
finansów, podatków i działalności operacyjnej. Nawet jeśli 
decyzyjność pozostanie w rękach osób odpowiedzialnych za 
grupy produktowe, regiony czy piony korporacyjne, to sam 
fakt uwzględnienia reprezentacji poszczególnych obszarów 
w komitecie powinien zapewnić uwzględnienie interesów 
i wymogów całej grupy kapitałowej, przy jednoczesnym zadbaniu 
o szybkie i przejrzyste podejmowanie decyzji i ich realizację.

Niezwykle ważne jest także włączenie w te działania 
wewnętrznego działu prawnego. Znajomość prawa będzie miała 
kluczowe znaczenie w następujących obszarach:

 — analizowanie skutków Brexitu dla zakresu odpowiedzialności 
członków zarządu, praw pracowniczych, warunków umów 
handlowych i innych zobowiązań prawnych przedsiębiorstwa,

 — opracowanie aspektów prawnych reakcji przedsiębiorstwa na 
Brexit.

Uważa się również, że dobrą praktyką jest skorzystanie z pomocy 
zewnętrznej firmy doradczej specjalizującej się w zagadnieniach 
prawnych lub biznesowych – zapewni ona niezależne doradztwo 
z perspektywy zewnętrznej wobec przedsiębiorstwa.

Zaleca się również, aby duże firmy brytyjskie oraz unijne działające 
na rynku brytyjskim zadbały o wielojęzyczność swoich działów 
prawnych, ponieważ część negocjacji w sprawie Brexitu będzie 
się prawdopodobnie toczyła w językach innych niż angielski. 
Ważne jest, aby mieć w zespole prawników dysponujących 
umiejętnością rozumienia niuansów prawnych i subtelności 
w różnych językach i różnych systemach prawnych.

Przeniesienie unijnych rozwiązań do prawa brytyjskiego 
będzie ogromnym wysiłkiem legislacyjnym, a wewnętrzni 
prawnicy obsługujący przedsiębiorstwa będą musieli 
monitorować i przewidywać skutki wprowadzania nowych 
przepisów już na etapie projektu, a następnie po ich wejściu 
w życie. W miarę opracowywania nowych aktów prawnych, 
prawnik wewnętrzny oraz zewnętrzne kancelarie prawne 
mogą pomóc przedsiębiorstwu w określeniu prawnych 
skutków tych aktów oraz pojawiających się w tym kontekście 
możliwości biznesowych. Mogą także przyłączyć się do działań 
zmierzających do wywierania wpływu na rząd brytyjski oraz rządy 
innych państw członkowskich UE, w których działają, jeśli chodzi 
o kierunek nadchodzących zmian.

Każdy kryzys to równocześnie szansa. Wewnętrzne działy prawne 
firm odgrywają tu zasadniczą rolę, pomagając spółkom i grupom 
kapitałowym w przechodzeniu przez Brexit i wykorzystaniu 
nadarzających się okazji. Jednocześnie Brexit daje prawnikom 
wewnętrznym szansę wyjścia poza swoją tradycyjną rolę 
zarządzania ryzykiem, dzięki czemu mogą odgrywać poważniejszą 
rolę w firmie i zwiększyć strategiczną wartość swojej pracy. 
Pomóc im w tym mogą również współpracujące z wewnętrznymi 
działami prawnymi firm, zewnętrzne kancelarie prawne.

Kompleksowe rozwiązania obejmujące całą firmę
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