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Z dniem 1 maja 2010 r. zmieniły się przepisy w zakresie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia w UE.
Dotychczas obowiązujące akty prawa europejskiego:
• Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych,
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie,
• Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
zostały zastąpione przez nowe przepisy:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Najważniejsze zmiany w przepisach dot. koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego:
• Wprowadzenie transferów bezpośrednich (instytucja przyznająca świadczenie
będzie przekazywać zasiłek na konto bezrobotnego). Prawo do transferu może
być przyznane na okres do 3 miesięcy (na wniosek bezrobotnego instytucja
właściwa może wydłużyć ten okres maksymalnie o kolejne 3 miesiące).
• Uwzględniania samozatrudnienia do okresów zaliczanych przy przyznawaniu
świadczeń dla bezrobotnych.
• Wprowadzenie nowych formularzy:
• U1 – odpowiednik E301,
• U2 – odpowiednik E303/1,
• U3 – informacja dla bezrobotnego, że WUP poinformował instytucję
właściwą o okolicznościach mających wpływ na świadczenie (np. podjęcie
zatrudnienia).
UWAGA:
• Od 1. maja 2010 r. powyższe zmiany dotyczą wszystkich państw członkowskich
Unii Europejskiej z listy: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
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Włochy, Wielka Brytania, Węgry.
• Od 1. kwietnia 2012 r. zmiany obejmą Szwajcarię.
• Od 1. czerwca 2012 r. zmiany obejmą państwa EOG (Islandia, Liechtenstein,
Norwegia).
Oznacza to, że
• od 1. maja 2010 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej
• od 1. kwietnia 2012 r. w Szwajcarii
• od 1. czerwca 2012 r. w państwach EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
na wniosek osoby bezrobotnej wydawane są przez właściwe instytucje nowe wersje
dokumentów, tj.:
• U1 – dokument potwierdzający okresy, które należy uwzględnić przy
przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych ( dawny formularz E 301) – dotyczący
zasady sumowania;
• U2 – dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
(dawny formularz E 303) – dotyczący transferu zasiłku
Należy jednak pamiętać, że Formularze E 301, E 302, E 303 zachowują nadal
swoją ważność i są uwzględniane przez władze państw członkowskich, aż do
ich wycofania lub zastąpienia przez dokumenty wydane w ramach
rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/09.
Adresy właściwych instytucji zajmujących się koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego w każdym państwie członkowskim można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?
langId=pl.
Wykaz instytucji właściwych do wydawania formularzy E301/dokumentów U1 oraz
druki dotyczące przyznania prawa z tytułu bezrobocia dla osób powracających po
pracy z zagranicy (UE/EOG), znajdują się w załącznikach do niniejszego artykułu.
Zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można
znaleźć na stronie MPiPS.
Załączniki
Wniosek o wydanie dokumentu PD U1
Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu bezrobocia
Oświadczenie dla osób powracających po pracy z zagranicy z UE, EOG i
Szwajcarii.doc
Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do Oświadczenia dla powracających po
pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii.doc
Oświadczenie dla osób z transferem z EU, EOG i Szwajcarii
Wniosek o wydanie dokumentu PD U2
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