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Co załatwisz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie ?

Transfer zasiłku z Polski za granicę
Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy
w innym państwie członkowskim UniiEuropejskiej/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii.
Przed wyjazdem za granicę złóż wniosek o wydanie dokumentu PD U2
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie na co najmniej 7 dni przed terminem
zaplanowanego wyjazdu oraz zgłoś się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem
uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawniającą
do opieki zdrowotnej w kraju poszukiwania pracy (na okres do 3 miesięcy na podstawie
dokumentu U2).
Po przyjeździe do kraju poszukiwania pracy zarejestruj się w siedzibie służb
zatrudnienia (do 7 dni od daty wyjazdu z Polski oraz informuj o każdej sytuacji
powodującej zmianę statusu. Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez okres
3 miesięcy lub może zostać przedłużony do 6 miesięcy (o przedłużenie należy zwrócić
się do WUP w Rzeszowie w terminie 2 tygodni przed upływem okresu 3 miesięcy tj.
daty końca transferu wskazanej w dokumencie PD U2). Aby kontynuować zasiłek w
Polsce, należy wrócić kraju najpóźniej w ostatnim dniu ważności formularza.
Pamiętaj ! Transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma
okresami zatrudnienia.

Transfer zasiłku z zagranicy do Polski

Osoba powracająca z pracy za granicą w kraju Unii Europejskiej/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii ma prawo do transferu
zasiłku dla bezrobotnych w ramach przyznanego prawa do świadczeń w kraju
ostatniego zatrudnienia.
Przed przyjazdem do Polski zarejestruj się w instytucji ds. bezrobocia i uzyskaj
prawo do zasiłku oraz złóż wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w związku z zamiarem
poszukiwania pracy w Polsce.
Po przyjeździe do Polski zgłoś się do powiatowego urzędu pracy w ciągu 7 dni
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od daty wskazanej na dokumencie PD U2, aby uzyskać status osoby poszukującej
pracy i przekaż dokument PD U2.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zawiadamia instytucję, która wystawiła
dokument PD U2 wysyłając dokument U 009 - informację o dacie zarejestrowania się,
jako osoba poszukująca pracy. Zasiłek transferowy jest wypłacany bezpośrednio przez
instytucję ds. bezrobocia, która przyznała zasiłek, na wskazane konto, w walucie tego
państwa. Przysługuje on w przypadku krajów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Szwajcarii przez okres 3 miesięcy (może być przedłużony do 6
miesięcy) w wysokości ustalonej przez urząd pracy przyznający zasiłek.
Pamiętaj ! Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą, trzeba powrócić
do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim
dniu ważności dokumentu PD U2.

Nabycie zasiłku dla bezrobotnych w Polsce

W przypadku utraty pracy w kraju Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii jest możliwość uzyskania zasiłku
dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach i w
wysokości zasiłku wypłacanego w danym państwie.
Jeśli osoba, która utraciła pracę nie starała się lub nie otrzymała zasiłku w kraju, w
którym ostatnio pracowała, a powróciła do Polski, lub gdy podejmowała w przeszłości
zatrudnienie na terenie państw UE / EOG i Szwajcarii i ostatnio była zatrudniona w
Polsce, może nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych przy zaliczeniu okresów pracy
spełnionych w tych państwach na podstawie polskiego ustawodawstwa. W tym celu
należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy
właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego i złożyć
wniosek o przyznanie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy za granicą. W
przypadku braku tego dokumentu należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie wniosek o przyznanie prawa do zasiłku (wraz z dokumentami dotyczącymi
zatrudnienia/ubezpieczenia za granicą), w którym należy zaznaczyć, że ubiegasz się o
pośrednictwo w uzyskaniu potwierdzenia okresów ubezpieczenia za granicą.

Potwierdzenie okresów ubezpieczenia w Polsce

W przypadku gdy osoba bezrobotna stara się o zasiłek lub o jego podwyższenie w
innym kraju niż Polska, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wydaje na jej wniosek
dokument PD U1 – potwierdzający okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) i prowadzonej
działalności na własny rachunek w Polsce.
Więcej informacji na temat zasiłków na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie: http://wuprzeszow.praca.gov.pl w zakładce: Dla bezrobotnych i
poszukujących pracy => Informacje dla powracających do kraju.
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Załączniki
Formularz PD U1 - dokument potwierdzający okresy zatrudnienia, ubezpiecz.pdf
(pdf, 225 KB)
Formularz PD U2 PL.pdf (pdf, 55 KB)
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