Imię i nazwisko,

adres :

adres do korespondencji:

PESEL:

nr telefonu:

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU
Zwracam się z prośbą o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach sumowania okresów
zatrudnienia, przy uwzględnieniu zaświadczenia E301/U1 oraz świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie
w Polsce.

…..……………………
data i podpis Wnioskującego

Załączniki:
1. kserokopia zaświadczenia E301/U1 potwierdzona za zgodność z oryginałem / informacja dotycząca
okresów zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą* (jeśli Wnioskujący nie posiada
zaświadczenia E301/U1),
2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą (np. świadectwa pracy, numery i dokumenty
ubezpieczeniowe, paski wypłat, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, itp.),
3. oświadczenie o sposobie rozwiązania stosunku pracy z ostatnim pracodawcą zagranicznym
(z wyjątkiem sytuacji, gdy w zaświadczenie E301/U1 przedłożonym przez Wnioskującego określono sposób
rozwiązania ostatniego stosunku pracy),
4. zaświadczenie o rejestracji z Powiatowego Urzędu Pracy w …..........................................................,
5. wydruk okresów uprawniających do zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy,
6. kserokopie polskich świadectw pracy(potwierdzone za zgodność z oryginałem) , jeśli praca w Polsce miała
miejsce w okresie 6 miesięcy przed dniem rejestracji *,
7. oświadczenie, na podstawie którego możliwe jest ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskującego
w czasie pracy za granicą wraz z załącznikami, tj.……………………….……………………….…
…………………………………………………….…………………………………………………………….
(w przypadku, gdy ostatni okres zatrudnienia lub ubezpieczenia nie został spełniony w Polsce).
*niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
a) W przypadku braku zaświadczenia E301/U1 WUP w Katowicach wystąpi o potwierdzenie Pani/Pana
okresów zatrudnienia do instytucji właściwej za granicą na podstawie złożonej przez Panią/Pana informacji dotyczącej
okresów zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą oraz dołączonej dokumentacji potwierdzającej
zatrudnienie za granicą zawieszając postępowanie w Pani/Pana sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia
wstępnego przez zagraniczną instytucję.
Zgodnie z art. 71 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.
za dzień udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku należy uznać:
dzień złożenia przez bezrobotnego tzw. dokumentu przenośnego U1/E301
dzień złożenia przez bezrobotnego jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji, na podstawie której zagraniczna
instytucja właściwa potwierdziła okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.
b) Zostałem(am) poinformowany(a), iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu a w razie zaniedbania
tego obowiązku – doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

c) Zostałem(am) poinformowany(a), iż w oparciu o przepisy art. 10 § 1 oraz art. 73 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w każdym stadium postępowania strona ma
prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt
sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.
W toku postępowaniu strona może składać stosowne wyjaśnienia osobiście, na piśmie lub przez
pełnomocnika.

……………………………

data

…..……………………
podpis Wnioskującego

