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Więcej na ten 
temat

Więcej praktycznych informacji o różnych  
krajach znajdziesz na: 

www.eures.dk Poszukiwanie 
pracy
  
w krajach EOG i 
Skandynawii
- z duńskim 
zasiłkiem

Wypłata zasiłku EOG
Prześlij wniosek: EØS-dagpengekort, 
który znajdziesz na www.3f/Mit3F. Pieniądze 
będą przelewane na Twoje konto w Danii.

Członkowstwo/praca 
W okresie pozwolenia musisz utrzymać swoje 
członkostwo w duńskiej A-kasie. 
Po otrzymaniu pracy na czas określony na pełen 
etat i objęciu ubezpieczeniem innego kraju, pozwo-
lenie EØS wygasa.

Jeżeli znalazłeś pracę za granicą, podlegasz 
ubezpieczeniu w tym kraju.
Więcej na ten temat na https://www.3f.dk/find-
svar/dagpenge/dagpenge-og-arbejde-i-andre-eu-
og-eoes-lande

Powrót do Danii
Jeżeli nie znajdziesz pracy za granicą, musisz 
wrócić do Danii i zarejestrować w Urzędzie Pracy 
(Jobcenter) przed upływem okresu przewidzianego 
na szukanie pracy (okres pozwolenia).

Jeżeli zgłosisz się do Jobcenter po upływie tego 
okresu, wówczas zasiłek będzie Ci przysługiwał 
dopiero po wypracowaniu 296 płatnych godzin (z 
ubezpieczeniem za pełny etat) lub 148 płatnych 
godzin (z ubezpieczeniem za niepełny etat) w okre-
sie 3 miesięcy/12 tygodni.
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Jak się ubiegać?
Aby zabrać z sobą duński zasiłek za granicę, musisz 
posiadać dokument/zaświadczenie PD U2, który upra-
wnia do pobierania duńskiego zasiłku w czasie poszuki-
wania pracy w innym kraju EOG lub skandynawskim 
przez maks. okres. 3 miesięcy. 

Aby otrzymać PD U2, zgłoś się do swojego oddziału. 

Wnioskować możesz nie wcześniej niż 4 tygodnie przed 
wyjazdem, a A-kasa musi otrzymać Twój wniosek nie 
później, niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem z 
Danii.

Na ok. 1 tydzień przed wyjazdem prześlemy Ci PD U2. 
Ważne, byś zapoznał się z pouczeniem załączonym do 
dokumentu.

Rejestracja w kraju 
EOG
W poszczególnych krajach mogą obowiązywać różne 
zasady, jednak zawsze musisz pamiętać o: 

•  by w ciągu 7 dni od wyjazdu z Danii zarejestrować się 
w urzędzie ubezpieczeniowym danego kraju EOG.

•  musisz być zawsze gotowy do podjęcia pracy na 
pełny etat, także w przypadku, gdy otrzymujesz 
zasiłek z tytułu ubezpi eczenia na niepełny etat.

Warunki
Przede wszystkim musisz być obywatelem jednego z 
krajów EOG. Jednak uciekinierzy i bezpaństwowcy osiadli 
w jednym z krajów EOG w niektórych przypadkach także 
mogą ubiegać się o PD U2.

Musisz być bezrobotny z prawem do zasiłku przez co 
najmniej 4 tygodnie od utraty ostatniej pracy. 
Ważne jest też, byś do dnia wyjazdu był gotowy do 
podjęcia pracy w Danii. Oznacza to,  
że powinieneś aktywnie poszukiwać pracy w Danii i nie 
opuszczać kraju przed datą wpisaną na wniosku. 

Możliwe jest zwolnienie z wymogu 4-tygoniowego okre-
su bezrobocia przed wyjazdem, jeżeli: 

 
•  Twój małżonek lub partner dostał stałą pracę lub 

rozpocznie dłuższą edukację w owym kraju EOG.

•  jesteś obywatelem tego kraju, do którego się wybie-
rasz.

PAMIĘTAJ 
•  Załatwić niebieską kartę ubezpieczenia 

www.Borger.dk.
•  W dniu wyjazdu musisz przebywać w Danii.
•  Musisz zarejestrować się w zagranicznym 

urzędzie pracy w ciągu 7 dni.
•  Zachowaj członkostwo w duńskiej A-kasie  

do czasu znalezienia pracy.
•  Najpóźniej ostatniego dnia okresu pozwole-

nia musisz przebywać w Danii i zarejestrow-
ać się w Jobcenter. W innym razie tracisz 
prawo do zasiłku.

Twoje możliwości
Kraje EOG, do których możesz udać się, zachow-
ując zasiłek dla bezrobotnych, to: UE + Wyspy 
Owcze, Norwegia, Islandia, Liechtenstein i 
Szwajcaria.
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