Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego

U2

Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Rozporządzenia UE nr 883/04 i 987/09 (*)
INFORMACJE DLA POSIADACZA
Może Pan/Pani otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od instytucji wydającej niniejszy dokument do dnia podanego w
pkt 2, jeżeli:
• udaje się Pan/Pani do innego państwa UE w celu poszukiwania pracy;
• zarejestruje się Pan/Pani jako poszukujący(-a) pracy w służbach zatrudnienia tego państwa i podda się procedurom
kontroli;
• zarejestruje się Pan/Pani w ciągu 7 dni (zob. pkt 2), licząc od dnia, w którym przestał(-a) Pan/Pani pozostawać do
dyspozycji służb zatrudnienia państwa, z którego Pan/Pani wyjechał(-a). Jeżeli rejestracja nastąpi po tym terminie,
świadczenie będzie wypłacane wyłącznie od dnia rejestracji.
• w dalszym ciągu spełnia Pan/Pani warunki obowiązujące w państwie członkowskim, z którego Pan/Pani wyjechał(-a);
• spełnia Pan/Pani warunki obowiązujące w państwie członkowskim, w którym poszukuje Pan/Pani pracy.

1. DANE OSOBOWE POSIADACZA
1.1

Osobisty numer identyfikacyjny

1.2

Nazwisko

1.3

Imiona

1.4

Nazwisko rodowe (**)

1.5

Data urodzenia

1.7

Miejsce urodzenia



1.6

Obywatelstwo

Kobieta



Mężczyzna

UK

2. OKRESY, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ WYPŁACANY ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ WYDAJĄCĄ NINIEJSZY
DOKUMENT
Osoba uprawniona ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez instytucję wydającą niniejszy dokument
2.1

Od

i albo 2.2.1 do (data)
albo 2.2.2 przez maksymalnie (dni)

Świadczenie zasadniczo wypłaca się, jeżeli osoba uprawniona zarejestrowała się w urzędzie pracy w państwie, w którym
poszukuje pracy
2.3

nie później niż do

i może w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek w podanym wyżej okresie, jeśli przez cały ten okres pozostaje
zarejestrowany(-a) i podlega kontroli państwa, w którym poszukuje pracy. Zasiłek może być jednak wypłacany tylko
od dnia podanego w pkt 2.1 i przez czas nieprzekraczający okresu, w którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych na
podstawie prawa urzędu wydającego niniejszy dokument.

(*) Art. 64 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.
(**) Informacje podane instytucji przez osobę uprawnioną, jeśli nie są znane tej instytucji.
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3. Informacje dodatkowe dla posiadacza
3.1

POWIADOMIENIE O REJESTRACJI

Służby zatrudnienia w państwie, w którym poszukuje Pan/Pani pracy, muszą niezwłocznie powiadomić urząd, który wydał
niniejszy dokument, o terminie Pana/Pani pierwszej rejestracji na swoim terytorium i podać Pana/Pani adres w tym państwie.
3.2

COMIESIĘCZNE INFORMACJE

Służby zatrudnienia państwa, w którym poszukuje Pan/Pani pracy



3.2.1 mają obowiązek



3.2.2 nie mają obowiązku

3.3

przesyłania comiesięcznych informacji do urzędu, który wydał niniejszy dokument

ZMIANA OKOLICZNOŚCI

Wypłata świadczeń może zostać zawieszona przez państwo wydające niniejszy dokument w razie zaistnienia
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności. Służby zatrudnienia państwa, w którym poszukuje Pan/Pani
pracy, muszą niezwłocznie powiadomić państwo wydające niniejszy dokument, jeżeli którakolwiek z następujących
okoliczności Pan/Pani dotyczy i podać od kiedy:
•
•
•
•
•
•
•
•

podjął(-ęła) Pan/Pani pracę lub działalność na własny rachunek
uzyskuje Pan/Pani dochody z tytułu działalności innej niż wymieniona powyżej
odmówił(-a) Pan/Pani przyjęcia oferty pracy lub zgłoszenia się na rozmowę o pracę, na wezwanie służb zatrudnienia
odmówił(-a) Pan/Pani udziału w rehabilitacji zawodowej
jest Pan/Pani niezdolny(-a) do pracy
nie poddaje się Pan/Pani procedurom kontrolnym
nie pozostaje Pan/Pani do dyspozycji służb zatrudnienia
inne

4. INSTYTUCJA WYPEŁNIAJĄCA FORMULARZ
4.1

Nazwa

4.2

Ulica, nr

4.3

Miasto

4.4

Kod pocztowy

4.6

Identyfikator instytucji

4.7

Numer faksu

4.8

Numer telefonu

4.9

E-mail

4.5

Symbol państwa

UK

4.10 Data
4.11

Podpis

PIECZĘĆ
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