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Europejskie SłuŜby 
Zatrudnienia

– co to jest?



CzymCzym jest EURES?jest EURES? (1)(1)

• EURES (EURopean Employment Services - Europejskie
SłłłłuŜŜŜŜby Zatrudnienia) jest sieci ąąąą wspó łłłłpracy publicznych
słłłłuŜŜŜŜb zatrudnienia (urz ęęęędów pracy) i ich partnerów na
rynku pracy , wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia
na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). 

• EURES zmierza do ułatwienia mobilności na europejskim rynku
pracy, proponując usługi na rzecz:
- poszukujących pracy, 
- pracowników,
- pracodawców, 
- wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze
swobodnego przepływu osób na terenie EOG.



CzymCzym jest EURES?jest EURES? (2)(2)

EURES umo ŜŜŜŜliwia dost ęęęęp do informacji nt.:

� sytuacji na europejskich rynkach pracy ( zawody poszukiwane ),

� ofert pracy we wszystkich krajach UE/ EOG,

� pomocy dla pracodawców z Polski przy prowadzeniu rekrutacji
pracowników z pa ńńńństw EOG,

� warunków ŜŜŜŜycia i pracy we wszystkich krajach EOG (przepisy
prawa pracy i zabezpieczenia spo łłłłecznego, systemy podatkowe, 
systemy kszta łłłłcenia, koszty ŜŜŜŜycia itp..), 

� moŜŜŜŜliwo śśśści kszta łłłłcenia,

� uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych.



CzymCzym jest EURES?jest EURES? (3)(3)

EURES obejmuje
swoim działaniem 
27 państw
członkowskich Unii
Europejskiej
a takŜe Norwegię, 
Islandię, 
Lichtenstein 
oraz Szwajcarię.



�� DoradcyDoradcy EURES EURES ww wojewwojewóódzkichdzkich urzurzęęddachach pracypracy

�� AsystenciAsystenci EURES EURES ww wojewwojewóódzkichdzkich i i powiatowychpowiatowych
urzurzęęddachach pracypracy

UsUsłługiugi EURESEURES śświadczwiadcząą

CzymCzym jest EURES?jest EURES? (4)(4)

Kadra EURES



CzymCzym jest EURES?jest EURES? (5)(5)

Sieć EURES funkcjonuje w oparciu o portale internetowe:

www.eures.europa.eu



CzymCzym jest EURES?jest EURES? (6)(6)

Sieć EURES funkcjonuje w oparciu o portale internetowe:

www.eures.praca.gov.pl



Gdzie mog ęęęę
podejmowa ćććć prac ęęęę?



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (1)? (1)

• Swoboda przepływu pracowników – jedno z 
podstawowych praw obywateli państw UE

• Oznacza ona: 
– prawo do podejmowania zatrudnienia i osiedlenia się

w dowolnym państwie Wspólnoty, 

– prawo pracownika i pracodawcy do korzystania ze 
wzajemnej wymiany zgłaszanych ofert pracy,

– zniesienie wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników 
pochodzących z państw członkowskich w zakresie 
zatrudnienia, płac oraz innych warunków pracy 

– prawo pracownika do uzyskania wszelkiej pomocy ze strony 
słuŜb zatrudnienia na zasadach identycznych z 
przysługującymi pracownikom krajowym



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (2)? (2)

Swoboda przepływu pracowników dotyczy: 

• Osób aktywnych ekonomicznie
• Pracowników najemnych
• Przedsiębiorców
• Osób samozatrudnionych (pracujących na własny rachunek) 

• Od lat 80 – tych takŜe innych kategorii osób, 
np.  

• studentów (jeśli zostaną przyjęci na studia i wykaŜą się
posiadaniem ubezpieczenia oraz wystarczających środków
finansowych),

• emerytów (jeśli otrzymują wystarczającą emeryturę i są
ubezpieczeni),

• pozostałych obywateli państw członkowskich (jeśli posiadają
wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni).



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (3)? (3)

• 2004 r. – największe w historii rozszerzenie Unii 
Europejskiej,

• Z obawy przed znacznym napływem pracowników 
z Europy Środkowo – Wschodniej część „starych”
krajów UE wprowadziła czasowe ograniczenia
w zastosowaniu swobody przepływu pracowników 
dla nowych krajów członkowskich => OKRESY OKRESY 
PRZEJPRZEJŚŚŚŚŚŚŚŚCIOWECIOWE,

• Wszelkie ograniczenia zostaną zniesione najpóźniej 
1 maja 2011 roku. 



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (4)? (4)

Dziś ograniczenia w dostępie 
do rynku pracy utrzymują

jeszcze:

1. Austria
2. Belgia 
3. Dania

4. Niemcy
5. Malta

6. Norwegia
7. Szwajcaria



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (5)? (5)

• Czechach
• Słłłłowacji

• Litwie, ŁŁŁŁotwie i Estonii
• Słłłłowenii

• Wielkiej Brytanii
• Irlandii
• Islandii
• Francji

• Hiszpanii
• Portugalii

• Szwecji
• Finlandii

• Grecji
• Cyprze

• Włłłłoszech
• Węęęęgrzech

• Holandii 
• Islandii 
• Bu łłłłgarii

• Rumunii

Bez Ŝadnych ograniczeń (tzn BEZ ZEZWOLENIA NA 
PRACĘ) moŜna podejmować zatrudnienie w:



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (6)? (6)

• W krajach, w których ograniczony jest dostęp do rynku 
pracy konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia 
na pracę

• O zezwolenie występuje zazwyczaj PRACODAWCA przed 
zatrudnieniem pracownika z nowego kraju UE. 

• Procedury mogą trwać od kilku tygodni do 3 miesięcy (w 
zaleŜności od kraju).

• Konsekwencje zatrudnienia bez zezwolenia:
– Pracodawca: grzywna, kara finansowa
– Pracownik: kara finansowa, deportacja, brak składek na 

ubezpieczenie społeczne (=> czas nie zaliczony do staŜu 
pracy), warunki pracy niezgodne z przepisami 
(wynagrodzenie poniŜej minimum, zawyŜone normy, czas 
pracy...) 



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (7)? (7)

• Standardowa procedura: o wydanie zezwolenia 
występuje pracodawca do instytucji właściwej w kraju w kraju 
wykonywania pracy wykonywania pracy (np. Arbeitsagentur w 
Niemczech). 

• Pracodawca musi wykazać, Ŝe poszukiwał
pracownika na lokalnym rynku pracy i w „starych”
krajach UE => BADANIE RYNKU PRACY

• Pracownicy „nowych” państw UE mają
pierwszeństwo w dostępie do rynku pracy przed 
przedstawicielami „państw trzecich” (spoza UE).



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (8)? (8)

Niemcy – procedury specjalne :

• InŜynierowie specjali śśśści budowy maszyn narz ęęęędziowych i 
technologicznych oraz urz ąąąądzeńńńń mechanicznych, specjali śśśści 
budowy pojazdów i przemys łłłłu motoryzacyjnego, eksperci 
w dziedzinie elektroniki, automatyki, elektrotechniki – od 1 
listopada 2007r . zniesiono wymóg badania rynku pracy.

• Pracownik sezonowy : głównie w rolnictwie, gastronomii, 
przetwórstwie, hotelarstwie, imprezach objazdowych; maksymalnie na 4 
miesi ąąąące w roku kalendarzowym, pracodawca występuje o zezwolenie 
w lokalnym urzędzie pracy, zgoda zostaje następnie przesłana 
pracodawcy który informuje pracownika o terminie rozpoczęcia pracy. 
– Oferty pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy 

WWW.SLASKA.OHP.PL



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (9)? (9)

Niemcy – procedury specjalne :

• Pracownik – go śćśćśćść – wymagania: dobra znajomość
języka niemieckiego (potwierdzona przez tłumacza 
bądź lektora językowego), wykształcenie kierunkowe, 
min. 2 lata doświadczenia w swoim zawodzie; praca 
na okres 1 roku z moŜliwością przedłuŜenia do 18 
miesięcy. 

• Studenci – wymagania: wiek 18 – 35 lat, dobra 
znajomość języka niemieckiego, studia dzienne 
(wykluczony jest 1 i ostatni rok studiów), gotowość do 
wyjazdu na min. 2 miesiące.  Praca w gastronomii, 
hotelarstwie, przetwórstwie, przemyśle. 



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (10)? (10)

DANIA:
– O zezwolenie występuje kandydat do pracy do Urzędu ds. 

Cudzoziemców
– Musi być spełniony jeden z 3 warunków:

– Zatrudnienie zgodne z obowiązującym duńskim układem 
zbiorowym na co najmniej 30 godzin tygodniowo. 

– Zatrudnienie zgodne z indywidualną umową jako badacz, 
wykładowca, pracownik umysłowy na kierowniczym 
stanowisku, specjalista itp. na co najmniej 30 godzin 
tygodniowo. 

– zatrudnienie spełnia powszechnie obowiązujące warunki 
wynagrodzenia i zatrudnienia i posiada wymiar co 
najmniej 30 godzin tygodniowo. 

– Pozwolenie na pobyt wymaga oświadczenia pracodawcy 
potwierdzającego spełnienie tych warunków. 



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (11)? (11)

Norwegia
- podjęcie pracy wymaga posiadania zezwolenia na pobyt z 

moŜliwością podjęcia pracy

- wniosek moŜe złoŜyć kandydat do pracy (w ambasadzie 
norweskiej w Polsce lub w komisariacie policji w Norwegii) lub 
pracodawca

- warunki uzyskania zezwolenia:
- praca na pełen etat, 

- warunki pracy i płacy takie same jak dla pracowników norweskich 
na takim samym stanowisku (do wniosku naleŜy dołączyć
podpisaną umowę o pracę lub poświadczenie warunków 
zatrudnienia),  

- W przypadku zmiany pracodawcy nie wymaga się ponownego 
występowania o zezwolenie



Gdzie mogGdzie mog ęęęęęęęę podejmowapodejmowa ćććććććć pracprac ęęęęęęęę? (12)? (12)

Norwegia
- jeśli wniosek składa pracodawca, powinien załączyć

upowaŜnienie i kopię paszportu kandydata do pracy,

- regulacje te nie dotyczą:

- pracowników delegowanych, wykonujących usługę na 
terenie Norwegii, 

- osób samozatrudnionych (posiadających własną firmę, 
mających na celu prowadzenie działalności gospodarczej w 
Norwegii).



Jak szuka ćććć pracy za 
granic ąąąą?



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą?? (1)(1)

• Europejskie SłuŜby Zatrudnienia 
EURES

• Agencje zatrudnienia

• Samodzielne poszukiwanie pracy
- internet
- prasa
- znajomi, rodzina



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (2)? (2)

Europejski Portal 
Mobilno śśśści Zawodowej 
www.eures.europa.eu

to:

• Baza ofert pracy,

• MoŜliwość zarejestrowania 
swojego CV w bazie CV on –
line

• Informacje nt warunków 
Ŝycia i pracy w krajach UE/ 
EOG

• Informacje nt moŜliwości 
nauki w Europie



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (3)? (3)

Aby przejśćśćśćść do wyszukiwarki 

trzeba kliknąćąćąćąć hasłłłło: 

Szukaj pracy



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (4)? (4)

Poszukiwanie pracy 
naleŜy rozpocząć

od wybrania warunków 

wyszukiwania 

(m. in. zawód, kraj, 

rodzaj umowy)



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (5)? (5)

Oferty pracy 
zamieszczane są zasadniczo 

w języku pracodawcy. 

Znak flagi europejskiej 
przy nazwie stanowiska oznacza, 

Ŝe jest to „oferta EURES”
a pracodawca akceptuje kandydatury

z innych krajów Unii Europejskiej/ 
Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (6)? (6)

Aby zapoznać się z ofertą, 
naleŜy kliknąć na hasło 

Zobacz szczegó łłłły.



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (7)? (7)

Aby zarejestrować aplikację
w europejskiej bazie CV – on line
naleŜy załoŜyć konto Mój EURES



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (8)? (8)

NaleŜy wypełnić
formularz rejestracyjny 

oraz wybrać nazwę
i hasło uŜytkownika i hasło, 

a potem zapisać
wprowadzone dane



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (9)? (9)

Aby wpisać swoje CV, 
naleŜy wybrać hasło 

Moje CV



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (10)? (10)

Następnie naleŜy wybrać jęęęęzyk, 
w którym sporz ąąąądzone zostanie CV . 

Warto pamiętać o tym, Ŝe baza 
CV on-line wykorzystywana jest 

przez pracodawców z wszystkich krajów 
UE/ EOG– dlatego nasze 

dokumenty aplikacyjne 
powinny być przygotowane 
w języku narodowym kraju, 

w którym chcielibyśmy pracować, 
ew. w języku angielskim, niemieckim 

czy francuskim. 



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (11)? (11)

CV składa się
z wielu części, 

warto wcześniej zapoznać się
z wyjaśnieniami dotyczącymi 

ich wypełniania



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (12)? (12)

Konto Mój EURES 
ułatwia takŜe wyszukiwanie 

ofert pracy.



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (13)? (13)

Polska 
strona EURES

ułatwia przeglądnie
stron 

internetowych
wojewódzkich 
urzędów pracy



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (14)? (14)

Agencje zatrudnienia

• Wszystkie polskie agencje, aby legalnie świadczyć usługi powinny 
posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony 
stosownym certyfikatem, wydawanym w imieniu Marszałka 
Województwa przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu 
na miejsce zarejestrowania siedziby firmy.

� Agencje pośrednictwa pacy za granicą u pracodawców zagranicznych 
- udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach, 

� Agencje pracy tymczasowej - kierują własnych pracowników do 
pracodawcy uŜytkownika – równieŜ za granicę – w celu wykonywania 
pracy tymczasowej,



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (15)? (15)

• Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia 
dostępny jest na www.kraz.praca.gov.pl

• Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione są
agencje zatrudnienia z państw członkowskich Unii 
Europejskiej świadczące swoje usługi do 3 miesięcy 
w roku. Agencje te mają obowiązek jedynie 
poinformowania Marszałka Województwa o zamiarze 
prowadzenia działalności.



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (16)? (16)

• Agencja pracy moŜe pobierać opłaty tylko z tytułu faktycznie 
poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za 
granicą tj. kosztów poniesionych na:
– dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy, 
– wydanie wizy, 
– badania lekarskie 
– tłłłłumaczenie dokumentów

pod warunkiem wyszczególnienia tych op łłłłat w umowie zawartej 
z osob ąąąą kierowan ąąąą do pracy za granic ąąąą. 

• Agencja pośrednictwa pracy od osób, dla których poszukuje 
zatrudnienia nie mo ŜŜŜŜe pobiera ćććć op łłłłat innych ni ŜŜŜŜ w/w.

• Agencja pośrednictwa pracy kierująca do pracy za granicą ma 
obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy umowy (art. 85 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (17)? (17)

• Umowa ta nie jest umową o pracę, zawieraną z 
pracodawcą. Powinna ona zawierać takie informacje jak:

– nazwę zagranicznego pracodawcy, okres zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej,

– rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a takŜe     
przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia 
socjalne,

– warunki ubezpieczenia społecznego oraz od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób 
tropikalnych,

– informację o trybie i warunkach dopuszczania 
cudzoziemców do rynku pracy w państwie 
wykonywania pracy, 



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (18)? (18)

– zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 
zawartej między agencją pośrednictwa pracy a 
obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą
koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy 
w przypadku niewywiązania się pracodawcy 
zagranicznego z warunków umowy oraz tryb 
dochodzenia związanych z tym roszczeń,

– kwoty naleŜne agencji pośrednictwa pracy z tytułu 
faktycznie poniesionych kosztów związanych ze 
skierowaniem do pracy za granicą

– inne zobowiązania stron.



Jak szukaJak szuka ćććććććć pracy za granicpracy za granic ąąąąąąąą? (19)? (19)

Poszukiwanie pracy za granicPoszukiwanie pracy za granic ąąąąąąąą „„ na wna w łłłłłłłłasnasnąąąąąąąą rręęęęęęęękkęęęęęęęę””

• strony internetowe pracodawców (formularze aplikacyjne),

• fora internetowe – opinie nt pracodawców

• lokalne media
• strony internetowe urzędów pracy, np.:

– Wielka Brytania: www.jobcentreplus.gov.uk

– Czechy: http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_cr

– Dania: www.workindenmark.dk, www.seasonalwork.dk

– Francja: www.anpe.fr

– Hiszpania: www.sistemanacionalempleo.es

– Holandia: www.werk.nl

– Niemcy: www.arbeitsagentur.de



Jak przygotowa ćććć sięęęę do 
wyjazdu za granic ęęęę?
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� Skompletować dokumenty niezbędne do wyjazdu i podjęcia 
pracy : 
- CV (najlepiej w formacie europejskim) w formie papierowej

w kilkunastu egzemplarzach oraz na płycie CD lub innym nośniku 
danych,

- Dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje zawodowe 
(najlepiej – tłumaczenie przysięgłe)

- 2 dokumenty toŜsamości ze zdjęciem (mogą być wymagane np. 
przy zakładaniu konta bankowego),

- zdjęcia w formacie legitymacyjnym (konieczne np. do formularza 
związanego z rejestracją w WRS w Wielkiej Brytanii), 

� Warto znać język kraju w którym zamierza się podjąć pracę, 
choć czasem wystarczy znajomość języka angielskiego (np. 
Holandia). W większości krajów wymagana jest znajomość
miejscowego języka urzędowego przynajmniej w stopniu 
komunikatywnym.
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� Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotneg o 
(EKUZ), która jest honorowana w krajach UE. Prawo do jej 
otrzymania maj ąąąą osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. Ka ŜŜŜŜda osoba ubezpieczona, tak ŜŜŜŜe człłłłonek rodziny, 
otrzymuje w łłłłasnąąąą Kart ęęęę. Karta jest wydawana osobom 
wyje ŜŜŜŜdŜŜŜŜająąąącym czasowo do innego pa ńńńństwa cz łłłłonkowskiego.

� EKUZ wydana przez NFZ nie przys łłłługuje osobom, które przesta łłłły 
podlega ćććć polskiemu ustawodawstwu, np. w zwi ąąąązku z podj ęęęęciem 
pracy w innym pa ńńńństwie cz łłłłonkowskim, oraz osobom, których 
ubezpieczenie w NFZ wygas łłłło.

� Prawo do korzystania z EKUZ wygasa po up łłłływie 30 dni m.in. od 
dnia rozwi ąąąązania stosunku pracy oraz od dnia utraty statusu 
bezrobotnego (informacje na stronie: www.nfz.gov.pl )

� Ubezpieczenie si ęęęę od nast ęęęępstw nieszcz ęśęśęśęśliwych wypadków i 
ewentualnych kosztów leczenia.
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� Zadbaj o środki na utrzymanie (min. na miesiąc), transport 
lub ewentualny powrót do domu, np.:
�w Wielkiej Brytanii min. 1 000 £, 
�w Irlandii min. 1300 €, 
�w Czechach min. 8000 KCZ, 
�w Hiszpanii min. 700 -800 €

� Połączenia telefoniczne – upewnij się, Ŝe masz 
włączony ROAMING, pozwalający na wykonywanie 
połączeń za granicą
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� Znajdź zakwaterowanie 
�np. Wielka Brytania - www.findaflat.com (Londyn), 

www.yell.co.uk, www.arla.co.uk, 
www.sspc.com.uk (Szkocja), 

� Irlandia - www.threshold.ie, www.daft.ie, 
www.myhome.ie, 

�Hiszpania - www.paginas-amarillas.es, 
www.compartepiso.com,
www.campusanuncios.com,

�Czechy - www.cenybytu.idnes.cz , 
http://www.apartmentsapart.com/ - wynajem 
apartamentów i mieszkań na terenie całej Europy  
(strona dostępna m.in. w j. polskim).
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� Przygotuj numery i adresy:
�polskich placówek dyplomatycznych (ambasad, 

konsulatów), dostępne na stronie www.msz.gov.pl, 
�członków rodziny, znajomych, którzy juŜ

przebywają w danym kraju

� W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek 
konsularnych ogranicza się do ewentualnego 
udzielenia doraźnej pomocy, np. kredytu na zakup 
biletu powrotnego do Polski!!
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� Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym zawierany jest w 
ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia => wszelkie 
roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z 
warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić moŜna 
wyłącznie w sw sąądzie pracydzie pracy w kraju zatrudnieniaw kraju zatrudnienia . 

� Gdzie szukać pomocy?
– lokalny urząd pracy

– komisariat policji
– inspekcja pracy (policja pracy)
– związki zawodowe

– SOLVIT http://http:// ec.europa.euec.europa.eu //solvitsolvit lub 00 800 67 89 10 11  00 800 67 89 10 11  
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• W celu uproszczenia procedury ubiegania się o świadczenia 
ubezpieczeniowe poza granicami kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni, 
naleŜy przedłoŜyć stosowne formularze. WaŜne jest aby pamiętać przed 
wyjazdem z kraju o pobraniu z odpowiedniej instytucji odpowiednich 
druków. Najczęściej wykorzystywane formularze to :

• Seria E 100 – dla pracowników oddelegowanych i dla uprawnień do 
świadczeń chorobowych i macierzyńskich, instytucją właściwą jest ZUS 
(www.zus.pl) lub NFZ ( www.nfz.gov.pl )

• Seria E 200 – do obliczania wysokości emerytury, instytucją właściwą jest 
ZUS (www.zus.pl)

• Seria E 300 – dla uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, instytucją
właściwą jest WUP

• Seria E 400 – dla uprawnień do świadczeń rodzinnych, instytucją właściwą
jest Regionalny Ośrodek Pomocy Rodzinie
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• KaŜŜŜŜda osoba bezrobotna z prawem do zasi łłłłku
zamieszkuj ąąąąca w jednym z pa ńńńństw cz łłłłonkowskich, ma 
prawo szuka ćććć pracy w innym pa ńńńństwie cz łłłłonkowskim i w 
tym pa ńńńństwie przys łłłługuje jej prawo do kontynuacji wyp łłłłaty 
zasi łłłłku maksymalnie do 3 miesi ęęęęcy - wyp łłłłacanego w 
przeliczeniu na walut ęęęę kraju poszukiwania pracy.

• Osoba, która chce transferowa ćććć zasi łłłłek dla osób 
bezrobotnych do innego kraju EOG:
– musi by ćććć uprawniona do śśśświadcze ńńńń z tytu łłłłu bezrobocia
– musi by ćććć zarejestrowana w urz ęęęędzie pracy przez minimum 4 

tygodnie,
– przed wyjazdem w poszukiwaniu pracy musi z łłłłoŜŜŜŜyćććć w 

wojewódzkim urz ęęęędzie pracy odpowiedni wniosek w celu 
pobrania formularza E 303 potwierdzaj ąąąącego transfer zasi łłłłku,

– musi podda ćććć sięęęę procedurze kontrolnej w pa ńńńństwie 
człłłłonkowskim w którym poszukuje prac ęęęę. 
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• WyjeŜdŜając w poszukiwaniu pracy do krajów 
Unii Europejskiej osobie bezrobotnej przysługuje 
prawo do zasiłku TYLKO PRZEZ 
MAKSYMALNIE TRZY MIESIĄCE. 

• śeby nie stracić prawa do zasiłku naleŜy 
powrócić do kraju przed upływem 3 miesięcy. 

• JeŜeli osoba poszukująca pracy za granicą
rozpocznie studia, załoŜy własną firmę – straci 
prawo do zasiłku.
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• Prawo unijne przewiduje mo ŜŜŜŜliwo śćśćśćść sumowania 
okresów zatrudnienia nabytych w ró ŜŜŜŜnych pa ńńńństwach 
UE w celu ewentualnego ubiegania si ęęęę o śśśświadczenia z 
tytu łłłłu bezrobocia . 

• Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są wykazywane na 
formularzu E-301 który wystawia właściwa instytucja ds. 
bezrobocia w państwie, w którym osoba bezrobotna była 
wcześniej ubezpieczona. 

• O ile kaŜda osoba bezrobotna ma prawo do poszukiwania 
pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za 
granicą o tyle sumowanie okresów ubezpieczenia lub 
zatrudnienia dla uzyskania uprawnie ńńńń z tytu łłłłu 
bezrobocia dotyczy tylko pracowników , nie dotyczy to 
natomiast osób pracujących na własny rachunek. 
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• Urząd Skarbowy – informacje, w jaki sposób 
rozliczane będą dochody uzyskiwane z pracy 
najemnej za granicą

• Krajowa Informacja Podatkowa
– pod numerem 0-801 055 055

(opłata 35 gr. brutto/min)
– dla sieci komórkowych

022 330 03 30 
– telefoniczna informacja o podatkach:

w poniedziałki w godz. od 9.00 do 17.00 
od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
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� Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacje 
nt warunków zaliczenia okresów pracy za granicą
do staŜu pracy wymaganego do uzyskania prawa 
do emerytury (formularze)

�� KONIECZNIEKONIECZNIE zapoznaj się z informacjami nt. 
warunków Ŝycia i pracy w kraju do którego 
zamierzasz wyjechać (przepisy rejestracyjne, prawo 
pracy, czas pracy, warunki korzystania z usług 
medycznych, koszty Ŝycia itp.
��www.eures.praca.gov.plwww.eures.praca.gov.pl
��www.eures.europa.euwww.eures.europa.eu



Dzięęęękujemy za uwag ęęęę

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

tel. 032 757 33 91

www.wup-katowice.pl


