
POUCZENIE 
( dla osoby składającej wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych ) 

 
 
 Zgodnie z art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz art. 55 Rozporządzenia 
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 bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma 
prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do zachowania 
praw nabytych, tj. wypłaty polskiego zasiłku za granicą.  

 Transferowane zasiłki będą wpłacane bezpośrednio na konto bezrobotnego przez instytucję 
przyznającą świadczenie. Nie ma więc potrzeby wydawania decyzji administracyjnych związanych  
z transferem zasiłku. Transfer może być wydłużony za zgoda państwa wypłacającego do 6 miesięcy. 

 Instytucja wypłacająca zasiłek transferowy może żądać za pośrednictwem wojewódzkich urzędów 
pracy od powiatowych urzędów pracy comiesięcznych raportów o bezrobotnym pobierającym 
świadczenie ( czy jest nadal zarejestrowany jako poszukujący pracy, czy jest aktywizowany, czy miał 
propozycje pracy, itp. ); 

 Niżej opisane procedury dotyczą zarówno transferu zasiłku z Polski do krajów UE jak i sytuacji 
odwrotnej, czyli z UE do Polski; 

 Transfer zasiłku może odbywać się więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia. 
 
I. Przed wyjazdem za granicę 

1. Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, ubiegająca się o dokument U2 powinna: 
a) pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania minimum przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu, w uzasadnionych 
przypadkach okres ten może być skrócony do 2 tygodni; 

b) zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy i złożyć wniosek  
o wydanie dokumentu U2 we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy z 14-dniowym 
wyprzedzeniem wraz z zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy, które musi 
zawierać pełny adres zamieszkania w kraju poszukiwania pracy wraz z kodem 
pocztowym (nie może to być adres poste restante, schroniska lub pola namiotowego). 
Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy musi być właściwie wypełnione zgodnie  
z instrukcja w nim zawartą. 

c) w przypadku braku dokumentu U2 osoba starająca się o transfer zasiłku z Polski do 
krajów UE rejestruje się jako osoba poszukująca pracy w lokalnym biurze pracy 
w państwie poszukiwania pracy. Zagraniczna instytucja właściwa występuje do polskiej 
instytucji właściwej z zapytaniem na dokumencie elektronicznym SED czy transfer 
dojdzie do skutku.  

2. Osoba bezrobotna, poszukująca pracy w innym państwie członkowskim niż Polska powinna, po 
uzyskaniu dokumentu U2 zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta potwierdza prawo bezrobotnego 
do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w przypadku poszukiwania pracy w innym państwie.  

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wojewódzki 
urząd pracy w formie pisemnej oraz zwrócić dokument U2, jeśli został już wydany. 

4. Jeżeli wnioskodawca zmieni termin wyjazdu na późniejszy powinien w formie pisemnej 
niezwłocznie powiadomić o powyższym wojewódzki urząd pracy i jeśli termin wyjazdu opóźni się 
o więcej niż 7 dni – zwrócić dokument U2. 

 
II. Po przyjeździe do kraju poszukiwania pracy 

1. Osoba bezrobotna powinna zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania 
pracy, w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z Polski (daty zamieszczone dokumencie U2 ) celem 
zarejestrowania się. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku. 

2. Po spełnieniu w/w wymagań właściwy terytorialnie powiatowy urząd pracy w Polsce będzie 
wypłacał zasiłek na konto bezrobotnego. 

3. Osoba bezrobotna musi pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia w kraju 
poszukiwania pracy i podlega tamtejszym procedurom kontrolnym i jest zobowiązana do 
informowania tamtejszych służb o każdej sytuacji powodującej zmianę statusu osoby 
bezrobotnej. 



4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających rejestrację  
z zachowaniem w/w terminów (wypadek, choroba, odmowa rejestracji przez służby 
zatrudnienia), osoba bezrobotna powinna niezwłocznie powiadomić pisemnie wojewódzki urząd 
pracy o zaistniałych okolicznościach i powrócić do Polski w terminie nie przekraczającym 10 dni 
od dnia wyjazdu. W przeciwnym razie utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z art. 75 
ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst  
jednolity  Dz.  U.  z 2008 r.  Nr 69 poz. 415 z późn. zm. ) Jeśli powróci do kraju najpóźniej w 9-tym 
dniu licząc od dnia wyjazdu z Polski, zachowa status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku – 
zasiłek nie będzie przysługiwał tylko za okres, w którym bezrobotny przebywał za granicą. 

5. W przypadku podjęcia pracy przed zarejestrowaniem się w odpowiednich służbach zatrudnienia 
kraju poszukiwania pracy w w/w terminie, osoba bezrobotna zobowiązana jest w ciągu 7 dni od 
zdarzenia powiadomić pisemnie o tym fakcie wojewódzki urząd pracy oraz zwrócić dokument 
U2. 

6. W przypadku, gdy transfer zasiłku dla bezrobotnych został zrealizowany tylko za część okresu 
transferowego, w celu kontynuacji zasiłku bezrobotny powinien zgłosić się do powiatowego 
urzędu pracy niezwłocznie po tym, jak przestał pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia 
państwa poszukiwania pracy. Powyższe oznacza, że okres, w którym bezrobotny przestał 
pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa poszukiwania pracy do chwili stawienia się 
w PUP nie powinien być dłuższy niż przeciętny czas niezbędny do przemieszczenia się z państwa 
poszukiwania pracy do właściwego powiatowego urzędu pracy. 

 
III.  Po powrocie do kraju 

1. Bezrobotny, który pobierał transferowany zasiłek dla bezrobotnych, poszukiwał pracy w innym 
państwie członkowskim i powrócił do Polski, zachowuje prawo do kontynuowania wypłaty 
zasiłku na podstawie polskiego ustawodawstwa ( o ile nie wykorzystał już całego okresu 
zasiłkowego), gdy: 

a) zgłosi się w powiatowym urzędzie pracy przed upływem 6 miesięcy ( jeśli transfer 
zasiłku został przyznany na maksymalny okres ). Jeśli ostatnim dniem tego okresu jest 
sobota, dzień świąteczny lub inny dzień, w którym powiatowy urząd pracy jest 
nieczynny, bezrobotny ma prawo zgłosić się w pierwszym dniu roboczym po nim 
następującym ( data określona w dokumencie U2 ), 

b) wojewódzki urząd pracy jako instytucja asystująca wystąpi do instytucji właściwej kraju, 
w którym bezrobotny poszukiwał pracy i na odpowiednim dokumencie elektronicznym 
potwierdzi za jaki okres wypłacony został transferowany zasiłek w państwie 
poszukiwania pracy 

2. Bezrobotny, który nie powróci do Polski przed upływem okresu wymienionego  
w dokumencie U2, traci całkowicie prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kraju. Przedłużenie 
terminu ponownego zgłoszenia się w powiatowym urzędzie pracy jest możliwe wyłącznie  
w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub z powodu udokumentowania 
choroby w kraju poszukiwania pracy lub choroby, która nastąpi bezpośrednio po powrocie do 
domu. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z TREŚCIĄ ZAMIESZCZONEGO POUCZENIA. 
 
 
 
…………………………..                                  ………………………………… 
miejscowość i data       podpis bezrobotnego 
 


