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Czy jako osoba pracująca ostatnio w Polsce, która nabyła prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, mogę poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim? Czy utracę
wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce?

Czy jako osoba pracująca ostatnio w Polsce, która
nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogę
poszukiwać pracy w innym państwie
członkowskim? Czy utracę wówczas prawo do
zasiłku dla bezrobotnych w Polsce?
Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji bezrobotny, który uzyskał prawo do zasiłku dla
bezrobotnych w Polsce ma prawo udać się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania tam
pracy. Musi on jednak pozostawać przez okres 4 tygodni od dnia rejestracji w dyspozycji właściwego
powiatowego urzędu pracy, a przed wyjazdem za granicę zgłosić zamiar poszukiwania pracy w innym
państwie członkowskim. Zobowiązany jest także złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wystawienie dokumentu U2. Treść tego dokumentu
powinna zawierać datę wyjazdu z państwa właściwego, tj. Polski; termin, w jakim bezrobotny powinien
zarejestrować się w państwie poszukiwania pracy w celu nieprzerwanego otrzymywania zasiłku;
maksymalny okres pobierania zasiłku w państwie poszukiwania pracy; a także wskazanie okoliczności,
które mogą powodować utratę lub zmianę prawa do zasiłku. Należy zaznaczyć, że bezrobotny ma
siedem dni od dnia wyjazdu z Polski na zarejestrowanie się w zagranicznych służbach zatrudnienia i
poddanie się ich kontroli. Instytucja właściwa w państwie, do którego udał się bezrobotny ma
obowiązek poinformowania polskiej instytucji właściwej o dacie rejestracji bezrobotnego. Jeśli
bezrobotny dotrzyma terminu siedmiu dni, zasiłek będzie mu wypłacony od dnia wyjazdu, czyli także za
czas podróży za granicę. Należy także podkreślić, że zgodnie z polskim ustawodawstwem całkowity
okres pozostawania za granicą, gdy bezrobotny nie pozostaje w gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie
może przekroczyć 10 dni. Oznacza to, że jeśli osoba zainteresowana wyjedzie za granicę w celu
poszukiwania pracy i nie zarejestruje się w terminie do 10 dni, utraci ona wówczas status osoby
bezrobotnej, a także prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. W związku z tym utraci także prawo
do transferu tego zasiłku.
Zasiłek dla bezrobotnych może być transferowany przez okres 3 miesięcy, z możliwością ewentualnego
przedłużenia do 6 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy
bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w inny sposób ustalony przez ww. instytucję.
Jeżeli osoba bezrobotna nie znajdzie zatrudnienia za granicą i wróci do Polski przed upływem 3 bądź 6
miesięcy (jeśli transfer zasiłku był przedłużony), a okres przyznanego zasiłku w Polsce nie został
wyczerpany, będzie mogła nadal pobierać ww. świadczenie w Polsce.
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