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i pobieram brytyjski zasilek dla bezrobotnych. Przez ostatnie trzy lata pracowalam w Wielkiej Brytanii. Chcialabym jednak wrocic do Polski. Czy strac

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w
brytyjskim urzędzie pracy i pobieram
brytyjski zasiłek dla bezrobotnych. Przez
ostatnie trzy lata pracowałam w Wielkiej
Brytanii. Chciałabym jednak wrócić do
Polski. Czy stracę wówczas prawo do
brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych?
NIE. Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji bezrobotny, który uzyskał prawo do
zasiłku dla bezrobotnych w państwie członkowskim (w tym przypadku Wielkiej Brytanii)
może udać się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania tam pracy.
Zachowuje on wówczas prawo do tego świadczenia. Prawo unijne reguluje jednak
warunki i granice zachowania prawa do zasiłku. Po pierwsze, dany bezrobotny musi
pozostawać w dyspozycji urzędu pracy państwa, w którym przyznano mu zasiłek przez
co najmniej 4 tygodnie (brytyjska instytucja właściwa może wyrazić zgodę na wyjazd
przed upływem tego terminu; zgodnie z zaleceniem unijnym taką zgodę urząd
powinien wydać zwłaszcza bezrobotnemu towarzyszącemu swojemu małżonkowi lub
partnerowi, który podjął pracę w innym państwie niż państwo właściwe) . Następnie
osoba bezrobotna musi zgłosić w brytyjskim urzędzie pracy zamiar wyjazdu do Polski w
celu poszukiwania pracy. Wówczas brytyjska instytucja wystawi na jej rzecz dokument
U2, który potwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych , czyli prawo do
tzw. transferu zasiłku.
Po przyjeździe do Polski należy w ciągu 7 dni zarejestrować się jako osoba poszukująca
pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i
podporządkować się wymogom kontrolnym stawianym przez ten urząd. Dokument U2
trzeba złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim
urzędzie pracy. Jeśli jednak bezrobotny nie zarejestruje się w polskich służbach
zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu z Wielkiej Brytanii, wówczas prawo do
transferu zasiłku za okres pomiędzy wyjazdem z państwa właściwego a rejestracją w
państwie poszukiwania pracy nie przysługuje. Transfer zasiłku dla bezrobotnych do
innego państwa członkowskiego może być dokonany na okres 3 miesięcy, lecz nie
może przekroczyć okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. W wyjątkowych
sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie 6 miesięcy. Zasiłek nie będzie
wypłacany przez powiatowy urząd pracy, lecz przez brytyjską instytucję właściwą.
Wpłaty będą dokonywane bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w
inny sposób ustalony przez ww. instytucję.
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