
Człon ko stwo w Unii Eu ro pej -
skiej to dla Po la ków wie le mo -
żli wo ści. Ta kże w za kre sie
świad czeń z ty tu łu bez ro bo -
cia. Dol no ślą ski Wo je wódz ki
Urząd Pra cy re ali zu je dzia ła -
nia z za kre su Ko or dy na cji
Sys te mów Za bez pie cze nia
Spo łecz ne go w kra jach Unii
Eu ro pej skiej (UE), w Nor we gii,
Is lan dii i Księ stwie Liech ten -
ste in, czy li w Eu ro pej skim Ob -
sza rze Go spo dar czym (EOG)
oraz w Szwaj ca rii. 

Czym jest Ko or dy na cja 
Sys te mów Za bez pie cze nia

Spo łecz ne go?

To re gu ły za pew nia ją ce rów ne trak to wa nie
oby wa te li we wszyst kich pań stwach UE
i EOG. Da ją pra wo do opie ki le kar skiej,
świad czeń cho ro bo wych, świad czeń z ty tu -
łu bez ro bo cia, świad czeń ro dzin nych, eme -
ry tur czy rent. Wska zu ją, w któ rym kra ju
oso ba pra cu ją ca lub pro wa dzą ca dzia łal -
ność za gra ni cą pod le ga ubez pie cze niom
spo łecz nym. Oso by de cy du ją ce się na pra -
cę za gra ni cą po win ny wie dzieć, że po za -
koń cze niu za trud nie nia w da nym pań stwie,
pod le ga ją prze pi som ko or dy na cji sys te -
mów za bez pie cze nia spo łecz ne go.

Dzię ki tym re gu łom mo żli we jest prze no -
sze nie upraw nień za sił ko wych z jed ne go
kra ju do in ne go oraz za li cza nie okre sów
ubez pie cze nia speł nio nych na te re nie in ne -
go kra ju do upraw nień na wy pa dek bez ro -
bo cia w Pol sce. Za da nia mi z za kre su
świad czeń z ty tu łu bez ro bo cia zaj mu ją się
Wo je wódz kie Urzę dy Pra cy.

Ja kie do ku men ty obo wią zu ją
i cze mu słu żą?

Oso by świad czą ce pra cę po za gra ni ca mi
po win ny, po usta niu za trud nie nia, wnio sko -
wać w urzę dzie pra cy kra ju za trud nie nia
(na pod sta wie do ku men tów od pra co daw -
cy) o od po wied ni do ku ment – U1 (w kra -
jach UE) lub E -301 (w kra jach EOG
i w Szwaj ca rii). Na pod sta wie tych do ku -
men tów za trud nie nie prze by te w in nym
kra ju, a w przy pad ku kra jów UE ta kże
okres pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej mo że zo stać w Pol sce do li czo ny

do okre su upraw nia ją ce go do uzy ska nia
świad czeń z ty tu łu bez ro bo cia.
Na in dy wi du al ny wnio sek osób, któ rym nie
uda ło się po zy skać ww. do ku men tów, Dol -
no ślą ski Wo je wódz ki Urząd Pra cy wy stę -
pu je do in sty tu cji za gra nicz nych z proś bą
o po twier dze nie okre sów ubez pie cze nia
i za trud nie nia. Czas ocze ki wa nia na od po -
wiedź za le żny jest od za gra nicz nych in sty -
tu cji wła ści wych, któ re są upraw nio ne
do ich wy da wa nia. 

Oso by, któ re pra co wa ły za gra ni cą i wró -
ci ły do Pol ski, po za re je stro wa niu we wła -
ści wym dla miej sca za miesz ka nia
po wia to wym urzę dzie pra cy, mo gą zło żyć
w Dol no ślą skim Wo je wódz kim Urzę dzie
Pra cy wnio sek o przy zna nie pra wa do za -
sił ku. Wa run kiem roz pa trze nia ta kie go
wnio sku jest otrzy ma nie od po wie dzi z in -
sty tu cji za gra nicz nej, zda rza się, cho ciaż
już co raz rza dziej, że okres ocze ki wa nia
na do ku men ty U1 lub E301 wy no si kil ka
mie się cy. Ko rzyst niej sze jest więc zło że nie
wnio sku przez oso bę za in te re so wa ną bez -
po śred nio w pań stwie za trud nie nia od ra -
zu po za koń cze niu pra cy, jesz cze
przed przy jaz dem do Pol ski – wte dy czas
ocze ki wa nia jest krót szy. 

Czy po za trud nie niu 
za gra ni cą mo żna otrzy mać

za si łek dla bez ro bot nych
w Pol sce?

Oso by po wra ca ją ce z za gra ni cy czę sto
chcą uzy skać w Pol sce „za si łek unij ny”. Nie
ma ta kie go za sił ku dla bez ro bot nych.
Po przy jeź dzie do Pol ski na le ży do ko nać
re je stra cji we wła ści wym ze wzglę du
na miej sce za miesz ka nia po wia to wym
urzę dzie pra cy. Oso by, któ rym zo sta nie
nada ny sta tus oso by bez ro bot nej w Pol sce,
mo gą zło żyć wnio sek o za si łek pol ski.

Wnio ski o przy zna nie pra wa do za sił ku
oso bom, któ re pra co wa ły za gra ni cą, roz -
pa try wa ne są w opar ciu o usta wę z dnia 20
kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia
i in sty tu cjach ryn ku pra cy (na le ży po sia dać
sta tus oso by bez ro bot nej i mi ni mum 365
dni za trud nie nia w okre sie 18 mie się cy
przed re je stra cją w po wia to wym urzę dzie
pra cy, czy li pro ściej rzecz uj mu jąc, na le ży
prze pra co wać rok w pół to ra ro ku przed za -
re je stro wa niem) oraz w opar ciu o roz po -
rzą dze nia unij ne: 

1. Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy nr 883/2004 z dnia 29
kwiet nia 2004 r. w spra wie ko or dy na cji
sys te mów za bez pie cze nia spo łecz ne go;

2. Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy (WE) nr 987/2009
z dnia 16 wrze śnia 2009 ro ku do ty czą ce
wy ko ny wa nia roz po rzą dze nia WE
nr 883/2004 w spra wie ko or dy na cji sys -
te mów za bez pie cze nia spo łecz ne go;

3. Roz po rzą dze nie Ra dy (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerw ca 1971 r.
w spra wie sto so wa nia sys te mów za bez -
pie cze nia spo łecz ne go do pra cow ni ków,
osób pra cu ją cych na wła sny ra chu nek
i człon ków ich ro dzin prze miesz cza ją -
cych się w ob rę bie Wspól no ty;

4. Roz po rzą dze nie (EWG) Ra dy nr 574/72
z dnia 21 mar ca 1972 ro ku usta la ją ce
spo sób sto so wa nia roz po rzą dze nia
(EWG) nu mer 1408/71 do ty czą ce go sto -
so wa nia sys te mów za bez pie cze nia spo -
łecz ne go do pra cow ni ków, osób
pra cu ją cych na wła sny ra chu nek i człon -
ków ich ro dzin prze miesz cza ją cych się
w ob rę bie Wspól no ty. 

Z tre ścią po wy ższych roz po rzą dzeń mo żna
za po znać się na stro nie in ter ne to wej 
– Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej:

www.mpips.gov.pl/ko or dy na cja -sys te -
mow -za bez pie cze nia -spo lecz ne go/,

– Dol no ślą skie go Wo je wódz kie go Urzę du
Pra cy: www.dwup.pl/kszs/ 

– oraz na stro nie: www.ec.eu ro pa.eu

Do ku men ty zło żo ne wraz z wnio skiem
o przy zna nie pra wa do za sił ku są szcze gó -
ło wo ana li zo wa ne. Wnio sek mo że być roz -
pa trzo ny po zy tyw nie lub ne ga tyw nie
– czyn ni kiem de cy du ją cym w tej kwe stii
jest usta le nie, w któ rym kra ju oso ba wnio -
sku ją ca po sia da ła miej sce za miesz ka nia
pod czas wy ko ny wa nia pra cy za gra ni cą.
Na le ży wie dzieć po nad to, że oso by, któ re
za koń czy ły pra cę za gra ni cą, są upraw nio -
ne do ubie ga nia się o przy zna nie świad -
cze nia dla bez ro bot nych w kra ju
za trud nie nia. Wię cej in for ma cji na ten te -
mat – w na stęp nym ar ty ku le.

Ko or dy na cja Sys te mów 
Za bez pie cze nia Spo łecz ne go

– wię cej…

Człon kow stwo w Unii Eu ro pej skiej da je ta -
kże Po la kom mo żli wość za li cze nia w Pol -
sce okre sów za trud nie nia prze by tych
w in nym pań stwie. Okre sy ubez pie cze nia
i za trud nie nia na te re nie UE i EOG oraz
dzia łal no ści na wła sny ra chu nek (tyl ko
w UE) mo gą być za li cza ne w Pol sce
do upraw nień na wy pa dek bez ro bo cia oraz
do upraw nień pra cow ni czych. Okre sy za li -
cza ne są na pod sta wie za świad czeń wy da -
wa nych z upo wa żnie nia Mar szał ka

Wo je wódz twa Dol no ślą skie go na pod sta -
wie in for ma cji z in sty tu cji za gra nicz nych
oraz do ku men tów U1, E301 wy da wa nych
przez za gra nicz ne in sty tu cje wła ści we, któ -
re są upraw nio ne do po twier dza nia okre -
sów za trud nie nia/ubez pie cze nia. 
Je śli ktoś za mie rza wy je chać za gra ni cę,
mo że okre sy za trud nie nia i dzia łal no ści
na wła sny ra chu nek wy ko ny wa ne na te re -
nie Pol ski po twier dzić na do ku men cie U1.
Wów czas in ne kra je UE i EOG bę dą ho no -
ro wa ły okre sy ubez pie cze nia speł nio ne
na te re nie Pol ski. In sty tu cją wła ści wą
do wy da nia do ku men tu U1 po twier dza ją -
ce go za trud nie nie w Pol sce jest Wo je wódz -
ki Urząd Pra cy.

Wszyst kie oso by wy je żdża ją ce do pra -
cy za gra ni cę lub po wra ca ją ce z pra cy
za gra ni cą, in for mu je my, że w spra wach:
� świad czeń z ty tu łu bez ro bo cia in sty tu cją

wła ści wą jest Wo je wódz ki Urząd Pra cy
(WUP), 

� ubez pie czeń spo łecz nych (eme ry tu ry,
ren ty) in sty tu cją wła ści wą jest Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych (ZUS),

� ubez pie cze nia zdro wot ne go in sty tu cją
wła ści wą jest Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia (NFZ),

� re ali za cji świad czeń ro dzin nych in sty tu -
cją wła ści wą jest Dol no ślą ski Ośro dek
Po li ty ki Spo łecz nej (DOPS).

ZA BEZ PIEC ZE NIE 
NA WY PA DEK BEZ RO BO CIA

w Unii Eu ro pej skiej i Kra jach Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go
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Wszyst kich za in te re so wa nych ww. 
te ma ta mi za pra sza my na na szą stro nę
in ter ne to wą: www.dwup.pl/kszs lub
słu ży my in for ma cją w sie dzi bie 
na szych jed no stek:

1. Dol no ślą ski Wo je wódz ki Urząd
Pra cy 
ul. Ogro do wa 5b
58-306 Wał brzych
nr tel. 74 88 66 513, 74 88 66 512,
74 88 66 508

2. Fi lia Dol no ślą skie go Wo je wódz kie -
go urzę du Pra cy we Wro cła wiu
al. Ar mii Kra jo wej 54
50-541 Wro cław
nr tel. 71 39 74 125, 71 39 74 126

3. Fi lia Dol no ślą skie go Wo je wódz kie -
go urzę du Pra cy w Le gni cy
plac Sło wiań ski 1
59-220 Le gni ca
nr tel. 76 85 03 403, 76 85 03 404

4. Fi lia Dol no ślą skie go Wo je wódz kie -
go Urzę du Pra cy w Je le niej Gó rze 
ul. Woj ska Pol skie go 18
58-500 Je le nia Gó ra
nr tel. 75 75 45 180, 75 75 47 181


