DATA WP£YWU

NR SPRAWY

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASI£KU DLA
BEZROBOTNYCH W POLSCE
NA ZASADACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO OKREŒLONYCH W
ROZPORZ¥DZENIU PE I RADY (WE) NR 883/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KOORDYNACJI
SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ORAZ ROZPORZ¥DZENIA PE I RADY (WE) NR 987/2009 Z DNIA
16 WRZEŒNIA 2009 R. DOTYCZ¥CEGO WYKONANIA ROZPORZ¥DZENIA (WE) NR 883/2004
Oœwiadczam, i¿ wszystkie dane zawarte we wniosku s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadoma/y
odpowiedzialnoœci karnej, zgodnie z art. 233 kk., wg którego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, podlega siê karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8 lat.

UWAGA! WNIOSEK NALE¯Y WYPE£NIÆ CZYTELNIE!
DANE OSOBOWE

IMIÊ (IMIONA)

NAZWISKO

PESEL

OBYWATELSTWO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

TELEFON KONTAKTOWY

ZA£¥CZNIKI:
1. kserokopie œwiadectw pracy, umów-zleceñ (wraz z rachunkami)............................
2. zaœwiadczenie z ZUS o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej wraz z informacj¹ o
wysokoœci odprowadzanych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy)..
3. kserokopia dokumentu U1/formularza E 301....................................................................
4. oœwiadczenie o okresach pracy/zamieszkania na terenie UE/EOG i Szwajcarii........
5. zaœwiadczenie z ZUS o pobieraniu zasi³ku (chorobowego, macierzyñskiego itd.).....
6. kserokopia ksi¹¿eczki wojskowej................................................................................
7. inne.............................................................................................................................

WOJEWÓDZKI URZ¥D PRACY W TORUNIU
TEL. +48 56 669 39 44 (25, 45, 46, 47, 48)

UL. SZOSA CHE£MIÑSKA 30/32
87-100 TORUÑ
FAKS: 56 669 39 85
www.wup.torun.pl
wup@wup.torun.pl

POUCZENIE
Od dnia przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej wszyscy obywatele Unii Europejskiej, obywatele pañstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii maj¹ mo¿liwoœæ ubiegaæ siê o zasi³ek w Polsce przy uwzglêdnieniu okresów
pracy/prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przebytych w Polsce i w ww. pañstwach.
ZASADA: Prawo do zasi³ku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego
przys³uguje W PAÑSTWIE OSTATNIEGO ZATRUDNIENIA!
Je¿eli wiêc ostatnio pracowa³eœ/prowadzi³eœ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ np. na terenie Wielkiej Brytanii lub Niemiec,
powinieneœ zwróciæ siê z wnioskiem o przyznanie prawa do zasi³ku do instytucji w³aœciwej brytyjskiej lub odpowiedniej
instytucji niemieckiej. Bêd¹c uprawnionym do zasi³ku dla bezrobotnych na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego mo¿esz
zwróciæ siê do instytucji w³aœciwej tego pañstwa z wnioskiem o wydanie Portable Document U2 i na podstawie ww.
dokumentu TRANSFEROWAÆ ZASI£EK do dowolnego pañstwa UE/EOG lub do Szwajcarii.

WYJ¥TEK: Prawo do zasi³ku na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego
przys³uguje w PAÑSTWIE ZAMIESZKANIA (a nie w pañstwie wykonywania ostatniej pracy) tylko i wy³¹cznie
gdy: by³eœ zatrudniony jako pracownik najemny/prowadzi³eœ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innym pañstwie ni¿ Polska i
starasz siê o zasi³ek w Polsce, gdzie zamieszkujesz (POSIADA£EŒ PODCZAS ZATRUDNIENIA ZA GRANIC¥ I POSIADASZ
NADAL SWOJE ZWYK£E MIEJSCE ZAMIESZKANIA).

Elementy s³u¿¹ce ustaleniu miejsca zamieszkania zosta³y okreœlone w art. 11 rozporz¹dzenia nr 987/2009 i
jest to ogólna ocena wszystkich dostêpnych informacji dotycz¹cych istotnych okolicznoœci, które obejmuj¹:
a) czas trwania i ci¹g³oœæ pobytu na terytorium zainteresowanych pañstw cz³onkowskich;
b) sytuacjê danej osoby, w tym:
(I) charakter i specyfikê wykonywanej pracy, w szczególnoœci miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana,
jej sta³y charakter oraz czas trwania ka¿dej umowy o pracê;
(II) jej sytuacjê rodzinn¹ oraz wiêzi rodzinne;
(III) prowadzenie jakiejkolwiek dzia³alnoœci o charakterze niezarobkowym;
(IV) w przypadku studentów – Ÿród³o ich dochodu;
(V) jej sytuacjê mieszkaniow¹, zw³aszcza informacjê, czy sytuacja ta ma charakter sta³y;
(VI) pañstwo cz³onkowskie, w którym osoba uwa¿ana jest za maj¹c¹ miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
oraz zamiar danej osoby, taki jaki wynika z tych okolicznoœci, a zw³aszcza powody, które sk³oni³y j¹ do
przemieszczenia siê, s¹ uznawane za rozstrzygaj¹ce dla ustalenia jej rzeczywistego miejsca zamieszkania
ZASADA: dokumentami umo¿liwiaj¹cymi zaliczenie okresów ubezpieczenia/zatrudnienia przebytego za
granic¹ do okresów uprawniaj¹cych do zasi³ku w Polsce s¹: PORTABLE DOCUMENT U1, FORMULARZ E 301
oraz dokument SED (U002, U017 – wymieniane tylko miêdzy instytucjami). WUP w Toruniu poœredniczy w uzyskaniu
ww. dokumentów na wniosek osoby zainteresowanej.

.........................................................
miejscowoœæ, data

Za³¹cznik:
- klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.

..........................................................................
czytelny podpis osoby wnioskuj¹cej

