
Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy realizuje
działania z zakresu
Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego
w krajach Unii Europejskiej
(UE), w Norwegii, Islandii 
i Księstwie Liechtenstein,
czyli w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG) oraz 
w Szwajcarii w zakresie
świadczeń z tytułu
bezrobocia. Dla Polaków 
jest to między innymi
możliwość przenoszenia
uprawnień zasiłkowych 
z tytułu bezrobocia w obrębie
krajów Wspólnoty.  

Czym jest transfer zasiłku 
dla bezrobotnych?

Osoby decydujące się na pracę za granicą
powinny wiedzieć, że po zakończeniu
zatrudnienia w danym państwie, podlegają
przepisom koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym
regułom możliwe jest między innymi
przenoszenie uprawnień zasiłkowych
między krajami, czyli TRANSFER ZASIŁKU.
Przysługuje osobom, które zamierzają
poszukiwać pracy na terenie innego kraju 
i które posiadają prawo do zasiłku dla
bezrobotnych. Osoba bezrobotna może więc
zasiłek przyznany np. przez urząd w Wielkiej
Brytanii pobierać w Polsce lub odwrotnie -
zasiłek przyznany w Polsce można pobierać 
np. w Wielkiej Brytanii. Transfer zasiłku
może być przyznany na 3, a nawet na 
6 miesięcy.

Jakie dokumenty
obowiązują?

Jeśli urząd, który wypłaca zasiłek dla
bezrobotnych, wyrazi zgodę na  jego transfer
do innego kraju, wydaje dokument U2 (kraje
UE) i E303 (kraje EOG i Szwajcaria). Jeżeli
osoba takiego dokumentu nie otrzyma, 
a zostanie zapewniona, że otrzyma zgodę
na transfer, wówczas instytucje obu krajów
wymieniają między sobą informacje (na
podstawie dokumentów wewnętrznych) 
w sprawie transferowanego zasiłku.

Zasady związane z transferem zasiłku
regulują niżej wskazane rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego;

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września
2009 roku dotyczące wykonywania
rozporządzenia WE nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;

3. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników, osób
pracujących na własny rachunek 
i członków ich rodzin przemieszczających
się w obrębie Wspólnoty;

4. Rozporządzenie (EWG) Rady Nr 574/72 
z dnia 21 marca 1972 roku ustalające
sposób stosowania Rozporządzenia
(EWG) numer 1408/71 dotyczącego
stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników, osób
pracujących na własny rachunek 
i członków ich rodzin przemieszczających
się w obrębie Wspólnoty. 

Z treścią powyższych rozporządzeń można
zapoznać się na stronie internetowej 
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-
zabezpieczenia-spolecznego/,

- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy: www.dwup.pl/kszs/ 

- oraz na stronie: www.ec.europa.eu

Transfer zasiłku dla
bezrobotnych do Polski

Osoba, która zakończyła pracę za granicą,
np. w Irlandii, ma prawo zarejestrować się w
urzędzie ds. zatrudnienia (odpowiednik
urzędu pracy) i zawnioskować o przyznanie
zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli świadczenie
zostanie przyznane, można wnioskować o
przyznanie prawa do transferu zasiłku.
Instytucja w Irlandii (pozostańmy przy
przykładzie tego kraju) po przeanalizowaniu
sytuacji bezrobotnego może wyrazić zgodę
na transfer zasiłku do Polski. Zostanie
wówczas wydany dokument U2, z którym
osoba bezrobotna przyjeżdża do Polski.
Jeśli zdarzy się, że osoba nie otrzyma
dokumentu U2, a uważa, że ma przyznany
transfer zasiłku, Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy zwróci się do instytucji
irlandzkiej z zapytaniem w tej sprawie. W
przypadku krajów EOG zostanie wydany
formularz E303. 

Po przyjeździe do Polski w pierwszej
kolejności należy:
1. Zarejestrować się w powiatowym urzędzie

pracy (właściwym dla miejsca
zamieszkania) jako osoba poszukująca
pracy w ciągu 7 dniu od daty wyjazdu 
z kraju, który przyznał zasiłek dla
bezrobotnych;

2. Z zaświadczeniem o rejestracji i odpowiednio
z dokumentem U2 (jeśli został wydany) lub
formularzem E303 zgłosić się do
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.

Dalsza procedura zależy od tego, czy
transfer odbywa się w obrębie krajów UE czy
EOG.
W przypadku krajów UE (dokument U2)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
poinformuje instytucję kraju, który przyznał
zasiłek, o fakcie zarejestrowania osoby. Na
tej podstawie instytucja zagraniczna po
otrzymaniu potwierdzenia o rejestracji
przeleje świadczenie na konto osoby.  
W przypadku krajów EOG oraz Szwajcarii
(formularz E303) Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy, działając z upoważnienia
Marszałka Województwa, wydaje decyzję o
zachowaniu prawa do wypłaty świadczenia,
w której wskazuje dzienną kwotę należnego
zasiłku w przeliczeniu na PLN. Następnie
powiatowy urząd pracy, w którym osoba
figuruje jako poszukująca pracy, dokonuje
wypłaty zasiłku.

Transfer zasiłku dla
bezrobotnych z Polski

Analogicznie wygląda transfer zasiłku 
z Polski do innego kraju. Przysługuje
osobom, które są zarejestrowane jako
bezrobotne i posiadają prawo do zasiłku dla
bezrobotnych. Jeżeli osoba chce wyjechać
do innego kraju w celu poszukiwania pracy,
ma prawo przenieść wypłatę swojego
zasiłku. Prawo to przysługuje osobom, które
pozostają co najmniej 4 tygodnie do
dyspozycji powiatowego urzędu pracy w
Polsce, są oczywiście uprawnione do
wypłaty zasiłku, a ponadto spełniają warunki
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzn.
jeśli nie ma dla nich propozycji odpowiedniej
pracy, propozycji stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych, szkolenia, prac
interwencyjnych itp. 
Jeżeli osoba, która chce skorzystać 
z transferu zasiłku, spełnia powyższe
warunki, powinna zgłosić się do
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy i złożyć wniosek o wydanie

dokumentu U2. Na podstawie informacji z
powiatowego urzędu pracy (zaświadczenie)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
wydaje dokument U2, w którym wskazuje
datę wymaganej rejestracji (7 dni od daty
wyjazdu z Polski) w służbach zatrudnienia
kraju poszukiwania pracy oraz okres
przysługiwania transferu zasiłku dla
bezrobotnych. Po otrzymaniu informacji o
rejestracji powiatowy urząd pracy przelewa
należności z tytułu zasiłku dla bezrobotnych
na konto bezrobotnego.

Wymiana informacji 
między krajami

Kraje, w obrębie których transferowany jest
zasiłek, monitorują sytuację osoby
uprawnionej do transferu. Niektóre
wymagają comiesięcznej informacji na temat
pozostawania osoby bezrobotnej w
dyspozycji służb zatrudnienia kraju
poszukiwania pracy, tzn. urząd jednego
kraju raz w miesiącu informuje urząd
drugiego kraju o sytuacji osoby bezrobotnej
– czy osoba nadal figuruje w ewidencji, czy
podjęła zatrudnienie, czy zgłasza się we
wskazanych terminach itp. Wszystkie urzędy
wymieniają między sobą informacje o
rejestracji oraz o zakończeniu transferu
zasiłku, czyli na początku i na końcu całej
procedury.

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

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
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