
Od 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe
rozporządzenia unijne, które zmie-
niają zasady pozyskiwania doku-
mentów z krajów UE oraz
przeprowadzania transferów zasił-
ków dla bezrobotnych z/do krajów
UE. Są to:
1. Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 883/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej, L166/1 z dnia 30
kwietnia 2004 r.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 988/2009
z dnia 16 września 2009 roku zmie-
niające rozporządzenie WE nr
883/2004 w sprawie koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego
(DzU WE.L284 z dnia 30 paździer-
nika 2009 roku);
3. Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
z dnia 16 września 2009 roku doty-
czące wykonywania rozporządzenia
WE nr 883/2004 w sprawie koordy-
nacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego (DzU WE.L284 z dnia 30
października 2009 roku).

W krajach EOG (Islandia, Norwegia,
Liechtenstein) oraz w Szwajcarii
obowiązują nadal „stare” rozporzą-
dzenia unijne. W pozostałych kra-
jach Wspólnoty stosowane dotąd
formularze E301, E302, E303 będą
powoli wypierane przez dokumenty
typu „SED” oraz „U”. Dokumenty
przesyłane drogą elektroniczną o na-
zwie „SED” przeznaczone są tylko i
wyłącznie do wiadomości pracowni-
ków wojewódzkich urzędów pracy
(ze względu na dane osobowe wra-
żliwe zawarte w tych dokumentach
nie będzie możliwości drukowania i
rozsyłania ich wraz z decyzjami ad-
ministracyjnymi). Należy jednak za-
uważyć, że w myśl art. 73 KPA organ
administracji (DWUP) w każdym sta-
dium postępowania zobowiązany
jest umożliwić stronie (osoba bezro-
botna starająca się o świadczenie)
przeglądanie akt sprawy oraz spo-
rządzanie z nich notatek i odpisów,
a na żądanie strony, gdy leży to
w ważnym interesie strony, również
wydać stronie uwierzytelnione od-
pisy z akt sprawy.
Osoba powracająca / przygraniczna
może sama pozyskać dokument po-
twierdzający okresy ubezpieczenia
na wypadek bezrobocia o nazwie
„U1” (dawne E301). W przypadku
kiedy będzie rejestrować się z tym
dokumentem w celu przyznania sta-
tusu osoby bezrobotnej, powiatowy
urząd pracy kieruje bezrobotnego do
wojewódzkiego urzędu pracy, aby
tam złożyć wniosek o przyznanie
prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na zasadzie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Doku-
ment o nazwie „U2” (dawne E303 –
transfer), z którym bezrobotny zgłosi
się do powiatowego urzędu pracy
musi być niezwłocznie przekazany
wraz z zaświadczeniem o rejestracji
jako poszukujący pracy do woje-
wódzkiego urzędu pracy.

Przykład:
Pan Stokłosa wrócił z Holandii do
Polski z formularzem U1. W dniu 12
czerwca 2010 r. zarejestrował się w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako
osoba bezrobotna. W dniu 7 lipca
2010 r. zgłosił się z dokumentem U1

do Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy i złożył wniosek o
przyznanie prawa do zasiłku na za-
sadach koordynacji oraz przedstawił
wszelkie wymagane dokumenty (de-
cyzja o uznaniu za osobę bezro-
botną z powiatowego urzędu pracy,
polskie świadectwa pracy do
wglądu). Staż pracy pana Stokłosy
w Polsce wynosi 20 lat i 5 miesięcy
(bez pracy w Holandii), ma status
pracownika powracającego. Decyzja
o przyznaniu prawa do zasiłku na za-
sadach koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego zostanie
wydana przez Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy, a świadczenie
będzie przysługiwało od dnia dostar-
czenia dokumentu U1, czyli od dnia
7 lipca 2010 r. w wysokości polskiego
zasiłku. Brak druku U1 nie jest prze-
szkodą w uzyskaniu prawa do za-
siłku dla bezrobotnych.

Nowe przepisy przenoszą ciężar
udokumentowania ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia z osoby ubie-
gającej się o zasiłek dla bezrobot-
nych po pracy w krajach UE na
instytucję właściwą, którą na Dolnym
Śląsku jest Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy w Wałbrzychu oraz jego
Filie we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej
Górze.

1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogro-
dowa 5B, 58-306 Wałbrzych,
tel. 74 8866500, fax: 74 8866509,
e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl
przyjmuje bezrobotnych z powiatu
wałbrzyskiego, świdnickiego,
dzierżoniowskiego, kłodzkiego,
ząbkowickiego;

2. Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy w Wałbrzychu Filia we Wro-
cławiu, ul. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław,
tel. 71 3974200, fax: 71 3974202,
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl
przyjmuje bezrobotnych z powiatu
oławskiego, wołowskiego, górow-
skiego, wrocławskiego, średz-
kiego, strzelińskiego, trzebnickiego,
milickiego, oleśnickiego;

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy w Wałbrzychu Filia w Jele-
niej Górze, ul. Wojska Polskiego
18, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 7545170, fax: 75 7545190,
e-mail: jeleniagora.dwup@dwup.pl
przyjmuje bezrobotnych z powiatu
zgorzeleckiego, bolesławiec-
kiego, lwóweckiego, kamienno-
górskiego, jeleniogórskiego,
lubańskiego;

4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy w Wałbrzychu Filia w Le-
gnicy, Plac Wolności 4, 59-220
Legnica
tel. 76 8503400, fax: 76 8503401,
e-mail: legnica.dwup@dwup.pl
przyjmuje bezrobotnych z powiatu
jaworskiego, legnickiego, chojnow-
skiego, polkowickiego, głogow-
skiego, lubińskiego, złotoryjskiego.

Przykład:
Pan Kowalski jest osobą pracującą
w krajach UE, powróci do kraju za-
mieszkania lub jest pracownikiem
przygranicznym, zarejestruje się w
powiatowym urzędzie pracy i za-
wnioskuje o przyznanie prawa do za-
siłku dla bezrobotnych, dostarczy do
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy wszelkie dokumenty
potwierdzające zatrudnienie w UE,

wówczas obowiązek potwierdzenia
składek na wypadek bezrobocia leży
po stronie wojewódzkiego urzędu
pracy, a nie – jak do tej pory – po
stronie bezrobotnego.

DOKUMENTY WYMAGANE
PRZY POZYSKIWANIU FORMU-
LARZY E 301/SED

AUSTRIA - Arbeitsbescheinigung
(Austriackie zaświadczenie o za-
trudnieniu),
BELGIA - dokumenty od praco-
dawcy potwierdzające okresy za-
trudnienia i formularz C4
CZECHY - świadectwa pracy – po-
trvzeni o zamestnani lub zapoctovy
list, numer ubezpieczenia, tzw.
rodne cislo
DANIA - duński numer PESEL
(CPR-nummer) oraz świadectwo
pracy oraz ankieta*
FRANCJA – kopia czterech ostat-
nich (najchętniej sześciu) miesięcz-
nych specyfikacji wynagrodzenia
(bulletin de paie),
kopia paszportu,
kopia umowy o pracę (certificat de
travail),
zaświadczenie wydane przez praco-
dawcę zawierające informację o przy-
czynie ustania stosunku pracy (motif
de la rupture du contrat de travail)
oraz zaświadczenie Assedic
GIBRALTAR –
formularz INS 69, poświadczenie
pracy od pracodawcy (Certificate of
service)
HISZPANIA –
numer ubezpieczenia społecznego
(Numero de afiliacion),
świadectwa pracy (zestawienie dni
roboczych - dot. pracy sezonowej)
HOLANDIA –
Numer Sofi,
Solarisy - odcinki wypłat (6 ostat-
nich),
Jarograf - roczne rozliczenie podat-
kowe
świadectwa pracy – zaświadczenie
od pracodawcy, dokument określa-
jący sposób rozwiązania stosunku
pracy oraz ankieta*
IRLANDIA –
druk P 45 (oświadczenie o uzyska-
nych dochodach od każdego praco-
dawcy)
druk P 60 (końcowa deklaracja po-
datkowa - za każdy rok rozlicze-
niowy) oraz ankieta*
trzy ostatnie odcinki wypłat i payslips
(odcinki wypłat) z marca każdego
roku
NORWEGIA –
norweski numer PESEL,
kopię pierwszego i ostatniego od-
cinka wypłaty;
kopie ubezpieczenia,
kopię zeznania podatkowego,
kopię zezwolenia na pobyt oraz an-
kieta PB – 2103* (wypełnia osoba,
która prosi o potwierdzenie zatrud-
nienia na formularzu E 301);
ankieta PB – 2105* (wypełnia nor-
weski pracodawca - jeżeli jest kilku
pracodawców, wypełnia każdy pra-
codawca);
SZWECJA –
szwedzki numer PESEL (person-
nummer) (10 cyfr),
informacje o przynależności do Kasy
Ubezpieczeń na wypadek bezrobo-
cia
WIELKA BRYTANIA –
numer ubezpieczenia (National In-
surance Number),
odcinki wypłat od pracodawców

(payslips) (ostatnie),
druk P 45 (od każdego pracodawcy),
druk P 60 (końcowa deklaracja po-
datkowa za każdy rok rozliczeniowy
lub ostatni payslips z marca i pierw-
szy z kwietnia) oraz ankieta (Reve-
nue)*;
WŁOCHY –
numer ubezpieczenia społecznego
(Codice fiscale),
adres zamieszkania we Włoszech,
adres ostatniego pracodawcy,
druk CUD (deklaracja podatkowa)
lub dowody wpłat - odcinki
druk Bustapaga (potwierdzenie wy-
płaty)

* ankiety dostępne w DWUP przy
składaniu dokumentów

Dzięki nowym zasadom wprowadzo-
nym przez rozporządzenia unijne
okres oczekiwania na dokumenty
potwierdzające ubezpieczenie na
wypadek bezrobocia oraz zatrudnie-
nie w krajach UE zdecydowanie się
skróci. Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy wydaje decyzje admini-
stracyjne na zasadach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecz-
nego
w oparciu o okresy ubezpieczenia
stanowiące podstawę do nabycia,
zachowania lub odzyskania prawa
do świadczeń dla bezrobotnych.

Przykład:
Pan Nowak rejestruje się w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w dniu 7 maja
2010 r. po pracy w Wielkiej Brytanii.
Był tam od 15 lipca 2007 r. do 30
kwietnia 2010 r. w celach zarobko-
wych i zakończył pracę po zwolnie-
niu przez pracodawcę. Jego rodzina
(żona + dzieci) w tym czasie przeby-
wała w Polsce. Praca w Wielkiej Bry-
tanii była jego pierwszą pracą.
W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy zgłosił się 17 czerwca
2010 r. i przedstawił komplet doku-
mentów z Wielkiej Brytanii potwier-
dzających zatrudnienie (P45, P60,
payslips, insurance number, itp.). W
tym samym dniu w DWUP składa
wniosek o przyznanie prawa do za-
siłku na zasadach koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego,
który pozyskuje dla niego dokument
z serii SED. Instytucja brytyjska po-
twierdza ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia oraz zatrudnienie takie,
jakie wskazał zainteresowany. Po-
nieważ w okresie 18 miesięcy po-
przedzających dzień rejestracji Pan
Nowak udokumentował 365 dni
ubezpieczenia i zatrudnienia w Wiel-
kiej Brytanii, Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy przyznaje
zasiłek dla bezrobotnych od dnia
udokumentowania tego zatrudnie-
nia, czyli od dnia 17 czerwca 2010 r.

TRANSFER ZASIŁKU Z/DO
KRAJÓW UE
Duże zmiany na korzyść bezrobot-
nego zaszły również w części dot.
transferu, czyli przeniesienia zasiłku
wypracowanego w kraju UE do Pol-
ski lub z Polski do UE w celu reje-
stracji oraz poszukiwania pracy w
krajach UE.
1. Jeśli bezrobotny po zakończonym
zatrudnieniu w UE/EOG spełni wy-
mogi stawiane przez odpowiednik
urzędu pracy kraju ostatniego za-
trudnienia, nabędzie prawo do za-
siłku i uzyska zgodę na transfer
otrzyma dokument o nazwie

U2/E303;
2. Po przyjeżdzie do kraju poszuki-
wania pracy, w ciągu 7 dni od dnia
wskazanego na formularzu U2
(E303), bezrobotny rejestruje się we
właściwym terytorialnie powiatowym
urzędzie pracy, a następnie przed-
stawia zaświadczenie o rejestracji
oraz dokument uprawniający do
transferu w Dolnośląskim Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy. Po speł-
nieniu tych wymogów transferowane
zasiłki będą wpłacane bezpośrednio
na konto bezrobotnego przez insty-
tucję przyznającą świadczenie. Nie
ma więc potrzeby wydawania decyzji
administracyjnych związanych
z transferem zasiłku. Transfer może
być wydłużony za zgodą państwa
wypłacającego do 6 miesięcy;
3. Instytucja wypłacająca zasiłek
transferowy może żądać za pośred-
nictwem wojewódzkich urzędów
pracy od powiatowych urzędów
pracy comiesięcznych informacji o
bezrobotnym pobierającym świad-
czenie (czy jest nadal zarejestro-
wany jako poszukujący pracy, czy
jest aktywizowany, czy miał propo-
zycje pracy, itp.);

Przykład:
Pani Malinowska w dniu 5 czerwca
2010 r. przywozi ze sobą do Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy dokument U2 z Irlandii. Przed-
stawia zaświadczenie z właściwego
terytorialnie powiatowego urzędu
pracy o rejestracji jako osoba po-
szukująca pracy od dnia 4 czerwca
2010 r. DWUP na podstawie wyda-
nego przez PUP zaświadczenia po-
twierdza rejestrację bezrobotnej,
wysyłając do Irlandii stosowny doku-
ment z serii SED, a Pani Malinowska
otrzymuje pierwszą transzę zasiłku
na swoje konto. Strona irlandzka
prosi o comiesięczną informacje o
bezrobotnej, ponieważ od niej uza-
leżnia dalsze wypłaty zasiłku. Jeśli
Pani Malinowska podejmuje zatrud-
nienie lub korzysta z jakiejś formy
aktywizacji zawodowej – traci zasi-
łek z Irlandii. Jeśli na podstawie co-
miesięcznych informacji z PUP jest
nadal bezrobotna – otrzymuje ko-
lejne przelewy na konto.

POTWIERDZANIE PROWADZE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ NA DOKUMENTACH
TYPU „SED” ORAZ „U1”
Bardzo ważną zmianą, którą wpro-
wadza nowe rozporządzenie, jest
potwierdzanie prowadzenia działal-
ności gospodarczej w krajach UE lub
w Polsce na drukach typu „SED”
oraz „U1”. Aby otrzymać takie po-
twierdzenie bezrobotny wyjeżdża-
jący do krajów UE w celu
poszukiwania pracy musi zgłosić się
do Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, złożyć wniosek o wy-
danie stosownego dokumentu i
przedstawić:
1. decyzję o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej;
2. decyzję o wykreśleniu z ewidencji

działalności gospodarczej;
3. zaświadczenie z zakładu ubez-

pieczeń społecznych o objęciu
ubezpieczeniem społecznym z ty-
tułu prowadzenia działalności go-
spodarczej (wydane dla potrzeb
powiatowego urzędu pracy).

SUMOWANIE OKRESÓW UBEZ-
PIECZENIA
Zarówno nowe, jak i „stare” rozpo-
rządzenie unijne pozwala na sumo-
wanie okresów ubezpieczenia/
zatrudnienia po pracy w krajach
UE/EOG. W przypadku, gdy ostatnie
miejsce zatrudnienia (przed rejestra-
cją w powiatowym urzędzie pracy)
jest w Polsce, Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy nie rozpatruje,
czy bezrobotny ma status pracow-
nika przygranicznego lub powraca-
jącego. Sytuacja ulega zmianie, gdy
bezrobotny ostatnią pracę wykony-
wał w krajach UE/EOG – DWUP za
pomocą dodatkowych oświadczeń
ma obowiązek ustalenie takiego sta-
tusu.

Przykład:
Pan Kowalski zarejestrował się w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w dniu 29
maja 2010 r.
Do Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy zgłosił się 30 maja
2010 r. i przedstawił komplet doku-
mentów potwierdzających pracę w
Republice Czeskiej w firmie TESLA
s.r.o. w terminach od 15 grudnia
2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Przed-
stawił również świadectwo pracy z
firmy ABCD w Kłodzku, gdzie praco-
wał od 15 lipca 2009 r. do 30 marca
2010 r. na pełny etat i zakończył
pracę z upływem czasu, na który
opiewała umowa. Jego staż pracy
(bez pracy w Republice Czeskiej)
wynosi 17 lat i 8 miesięcy. Składa w
DWUP wniosek o przyznanie prawa
do zasiłku na zasadach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecz-
nego. Biorąc pod uwagę ostatnie za-
trudnienie w Polsce w firmie ABCD
w Kłodzku, gdzie przepracował na
pełny etat 259 dni, a nie wymagane
prawem 365 dni, Pan Kowalski może
skorzystać z zasady sumowania
okresów ubezpieczenia. W tym celu
składa w DWUP komplet dokumen-
tów z Republiki Czeskiej, a urząd
przesyła do czeskiej instytucji wła-
ściwej prośbę o potwierdzenia okre-
sów ubezpieczenia/zatrudnienia w
firmie TESLA s.r.o. Dokument SED
z czeskiej instytucji wpływa do
DWUP dnia 20 czerwca 2010 r.
Dzięki temu Pan Kowalski może su-
mować okres pracy w Republice
Czeskiej oraz w Polsce, a w konse-
kwencji otrzymuje decyzje przyzna-
jącą prawo do zasiłku po 7 dniach od
dnia rejestracji w powiatowym urzę-
dzie pracy.

Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową, gdzie znajdziecie Państwo
pełną informację nt. nowych i „sta-
rych” rozporządzeń unijnych:
www.dwup.pl/kszs
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