ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
PO ZATRUDNIENIU ZA GRANICĄ
– PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
NA TERENIE POLSKI
Kraje UE/EOG lub Szwajcarii, a także państwa, z którymi Polska
zawarła dwustronne umowy międzynarodowe
– Ukraina oraz Macedonia
Jeżeli NIE POSIADASZ prawa do zasiłku
dla osób bezrobotnych w państwie
ostatniego zatrudnienia i WRÓCIŁEŚ do Polski

MOŻESZ
• U biegać się o przyznanie prawa do świadczenia na terenie
Polski po wcześniejszym zarejestrowaniu w powiatowym
urzędzie pracy, decyzję w Twoim przypadku wyda
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
• Wnioskować o zaliczenie okresu ubezpieczenia, zatrudnienia
oraz pracy na własny rachunek poza granicami Polski
do okresu uprawniającego do zasiłku dla osób bezrobotnych.

WAŻNE
• W
 ypłatę świadczenia otrzymasz w wysokości polskiego
zasiłku.
• W Polsce rejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy,
jako osoba bezrobotna.
• Dokument, który powinieneś posiadać: PD U1.
W przypadku braku dokumentu PD U1 Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku wystąpi do zagranicznej instytucji właściwej
o wydanie dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia,
zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydział Pośrednictwa Pracy
Zespół Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,
tel.: (58) 326 18 01, faks: (58) 326 48 94, email: wup@wup.gdansk.pl
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk,
tel.: (59) 846 83 00, faks: (59) 846 83 02, email: wup.slupsk@wup.gdansk

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
PO ZATRUDNIENIU ZA GRANICĄ
– TRANSFER ŚWIADCZENIA
Kraje UE/EOG lub Szwajcarii
Jeżeli POSIADASZ prawa do zasiłku
dla osób bezrobotnych w państwie ostatniego
zatrudnienia i PLANUJESZ POWRÓT do Polski

MOŻESZ
• W
 ystąpić do zagranicznej instytucji, która przyznała
Tobie zasiłek dla osób bezrobotnych o zgodę
na kontynuację wypłaty tego zasiłku w kraju
poszukiwania pracy w okresie do 3 miesięcy,
tzw. transfer zasiłku – dokument PD U2.
• W przypadku nie znalezienia pracy w Polsce możesz
wystąpić, do instytucji wydającej dokument PD U2,
o wydłużenie transferu zasiłku maksymalnie
do 6 miesięcy w okresie posiadania prawa do zasiłku.

WAŻNE
• W
 ypłatę świadczenia otrzymasz bezpośrednio z państwa,
które przyznało świadczenie, w walucie obowiązującej
w tym kraju.
• Z prawa możesz skorzystać więcej niż jeden raz pomiędzy
dwoma okresami zatrudnienia (łącznie nie dłużej
niż 3 lub 6 miesięcy w przypadku przedłużenia okresu
transferu).
• W Polsce rejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy,
jako osoba poszukująca pracy, jednak podlegasz
procedurze kontroli tak jak osoba bezrobotna.
• Dokument, który powinieneś posiadać: PD U2.

