DATA WP£YWU

NR SPRAWY

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASI£KU
PRACOWNIKOWI ORGANÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
NA ZASADACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO OKREŒLONYCH W
ROZPORZ¥DZENIU KOMISJI (WE) NR 780/2009 Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. USTANAWIAJ¥CEGO PRZEPISY
WYKONAWCZE DO ART. 28A UST. 2 AKAPIT TRZECI I ART. 96 UST. 2 AKAPIT TRZECI WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
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 lat 8.

UWAGA! WNIOSEK NALE¯Y WYPE£NIÆ CZYTELNIE!

DANE OSOBOWE

IMIÊ (IMIONA)

NAZWISKO

NAZWISKO RODOWE

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

TELEFON KONTAKTOWY

ZA£¥CZNIKI:
1. kserokopie œwiadectw pracy, umów-zlecenie (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. Portable Document U1/formularz E 301 ....................................................................
4. zaœwiadczenie z ZUS o pobieraniu zasi³ku (chorobowego, macierzyñskiego, itd,)....
5. kserokopia ksi¹¿eczki wojskowej...............................................................................
6. inne.............................................................................................................................

WOJEWÓDZKI URZ¥D PRACY W TORUNIU
UL. SZOSA CHE£MIÑSKA 30/32
87-100 TORUÑ
TEL. +48 56 669 39 44 (45, 46, 47, 48)
FAKS: 56 669 39 85
www.wup.torun.pl
wup@wup.torun.pl

POUCZENIE
Aby otrzymaæ zasi³ek dla bezrobotnych przewidziany w art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci
Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, by³y pracownik zatrudniony na czas
okreœlony lub by³y pracownik kontraktowy Wspólnot, który spe³nia warunki okreœlone w ust. 1 wymienionych
artyku³ów, zobowi¹zany jest dope³niæ nastêpuj¹cych formalnoœci:
1) w ci¹gu oœmiu dni od dnia zakoñczenia s³u¿by w instytucji Wspólnot, dla której pracowa³, przedstawiæ tej
instytucji oœwiadczenie okreœlaj¹ce:
a) ¿e pozostaje bez pracy po zakoñczeniu tej s³u¿by;
b) ¿e jego miejscem pobytu jest jedno z pañstw cz³onkowskich Wspólnot;
c) miejsce i adres pobytu;
2) oraz
a) najszybciej jak to mo¿liwe i najpóŸniej w ci¹gu 30 dni od dnia zakoñczenia s³u¿by w jednej z instytucji
Wspólnot zarejestrowaæ siê we w³aœciwym urzêdzie pracy w miejscu pobytu jako osoba poszukuj¹ca
pracy;
b) najszybciej jak to mo¿liwe i najpóŸniej w ci¹gu 30 dni od dnia zakoñczenia s³u¿by w jednej z instytucji
Wspólnot z³o¿yæ we w³aœciwym urzêdzie lub instytucji w miejscu pobytu wniosek o przyznanie œwiadczeñ
dla bezrobotnych, jeœli przepisy krajowe przewiduj¹ takie œwiadczenia;
3) w momencie rejestracji we w³aœciwym urzêdzie pracy w miejscu pobytu jako osoba poszukuj¹ca pracy,
przed³o¿yæ zaœwiadczenie wystawione na jego rzecz przez instytucjê Wspólnot, dla której pracowa³,
powiatowemu urzêdowi pracy, o którym mowa powy¿ej, który zaœwiadczenie to niezw³ocznie wype³nia,
uzupe³niaj¹c co najmniej rubrykê poœwiadczaj¹c¹ zarejestrowanie by³ego pracownika jako osoby
poszukuj¹cej pracy.
4) niezw³ocznie przekazaæ wype³nione w ten sposób zaœwiadczenie instytucji Wspólnot, dla której pracowa³;
5) podporz¹dkowaæ siê obowi¹zkom i kontrolom wynikaj¹cym z przepisów, jakie w³aœciwe organy w miejscu
pobytu stosuj¹ w stosunku do osób poszukuj¹cych pracy i osób otrzymuj¹cych œwiadczenia dla bezrobotnych
lub inne zasi³ki tego samego rodzaju;
6) oraz
a) pocz¹wszy od drugiego miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu rejestracji, na pocz¹tku
ka¿dego miesi¹ca przedstawiaæ formularz zaœwiadczenia urzêdowi pracy w miejscu pobytu, a w
stosownym przypadku, organom w³aœciwym w kwestiach bezrobocia i w ci¹gu 15 dni od dnia wystawienia
tego zaœwiadczenia, przekazaæ je instytucji Wspólnot, dla której pracowa³, która to instytucja przekazuje je
niezw³ocznie Komisji.

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

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

