POLSKO, text aktuální k 18. 1. 2017
Aktuální informace uvedeny na:
http://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki

1) Osoba hledající zaměstnání (osoba poszukująca pracy) – možnost registrace na více úřadech práce,
registrace za účelem přístupu k nabídkám zaměstnání
- Registrace osobně na úřadu práce nebo
- Částečná elektronická registrace nebo
- Plná elektronická registrace
2) Osoba nezaměstnaná (osoba bezrobotna) – možnost registrace pouze na jednom úřadu práce, nárok
na podporu v nezaměstnanosti
Registrace na okresním Úřadu práce v Polsku (Powiatowy Urzad pracy) jako osoba nezaměstnaná:
1) Přihlásit se na místním úřadu práce dle trvalého nebo dočasného bydliště, pokud není tak dle místa
aktuálního pobytu.
2) Použít zjednodušenou-částečnou metodu elektronického přihlášení na úřad práce, který je určen pro
všechny osoby s přístupem k internetu. Registrace znamená vyplnění žádosti o registraci jako
nezaměstnané osoby k dispozici na webu www.praca.gov.pl. Žádost se dle vyplněných údajů zobrazí
místně příslušnému úřadu práce, poté je nutné navštívit pobočku ÚP osobně: po převedení dat na
místní pobočku ÚP se určí datum návštěvy (do 7 dní od registrace) k předání potřebných dokumentů a
potvrzení správnosti údajů. Pokud se občan ve stanovený termín nedostaví, poskytnuté údajeregistrace budou z informačního systému odstraněny.
Status nezaměstnané osoby nabyde dnem přihlášení na místním úřadu práce a stvrzení správnosti
poskytnutých údajů vlastnoručním podpisem.
3) Využít plné elektronické registrace na úřadu práce: registrace zahrnuje vyplnění žádosti o registraci
jako nezaměstnané osoby v elektronické podobě na www.praca.gov.pl, k žádosti se připojí všechny
potřebné dokumenty k registraci. Je nutné vše podepsat ověřeným zaručeným elektronickým
podpisem s kvalifikovaným certifikátem nebo podpisem potvrzeným přes e-PUAP.
Status nezaměstnané osoby nabyde dnem podání elektronické žádosti a registrace, dodání všech dokumentů a
podepsání zabezpečeným a zaručeným podpisem.
UPOZORNĚNÍ: pokud jste registrováni jako osoba nezaměstnaná, není možné se na tom samém úřadu práce
registrovat jako osoba hledající zaměstnání.
Nárok na dávky v nezaměstnanosti (zasiłek dla bezrobotnych)
Nárok má nezaměstnaný za každý kalendářní den ode dne registrace na příslušném poviatovém úřadu práce,
jestliže:
1) Nemůže najít vhodné zaměstnání, stáž, odborné vzdělávání-rekvalifikace nebo veřejné práce a
2) V období 18 měsíců bezprostředně předcházejícímu datu registrace, má celkem odpracováno nejméně
365 dnů:
a) byl zaměstnaný a pobíral mzdu alespoň ve výši minimální mzdy, ze které hradil příspěvky pro
případ nezaměstnanosti,
b) vykonával práci na základě smlouvy o práci (umowa o prace) a měl příjem alespoň ve výši
minimální mzdy,

c) poskytoval služby na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo mandátní smlouvy (umowa
zlecenia) a měl příjem alespoň ve výši minimální mzdy přepočtené na celý měsíc (odváděl
příspěvky na sociální pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti),
d) další případy zaměstnání – příjem alespoň ve výši minimální mzdy, hrazení příspěvků na sociální
pojištění/pojištění pro případ nezaměstnanosti.
Nárok na dávky v nezaměstnanosti NEMÁ osoba, která:
1) odmítla bez oprávněného důvodu vhodné zaměstnání nebo jinou formu pomoci uvedenou v zákoně,
podrobit se lékařskému vyšetření, pozbývá statutu osoby nezaměstnané na dobu:
a) 120 dní v případě prvního odmítnutí
b) 180 v případě druhého odmítnutí
c) 270 dní v případě třetího a dalšího odmítnutí
1) V období 6 měsíců před registrací na ÚP bylo zaměstnání ukončeno podáním výpovědi ze strany
zaměstnance nebo dohodou osobu stran.
- Nárok na dávku vzniká po 90 dnech ode dne registrace na ÚP.
2) V období 6 měsíců před registrací na ÚP bylo zaměstnání ukončeno vinou zaměstnance (porušení
pracovní kázně, atd.).
- Nárok na dávku vzniká po 180 dnech ode dne registrace na ÚP.
3) Osoba obdržela podle zvláštních předpisů jednorázovou náhradu, odstupné, atd.
- Nárok na dávku vzniká po ukončení doby pobírání náhrady, odstupného, atd.
Osoby uplatňující své právo na přednostní příspěvky na penzijní připojištění ve výši 30% minimální mzdy
nezískávají nárok na dávky v nezaměstnanosti.
Délka podpůrčí doby:
Podpůrčí doba závisí mimo jiné na situaci na trhu práce v dané oblasti (je-li vysoká nezaměstnanost v dané
oblasti, je podpůrčí doba delší):
1) 180 dnů základní podpůrčí doba pro nezaměstnané, kteří pobírají dávky v kraji, kde míra
nezaměstnanosti činí méně než 150% průměrné míry nezaměstnanosti v zemi (k 30. červnu roku
předcházejícího dne vzniku nároku na dávku)
2) 365 dnů základní podpůrčí doba pro nezaměstnané, kteří pobírají dávky na území okresního úřadu
práce v případě, že míra nezaměstnanosti v této oblasti překročila 150% průměrné míry
nezaměstnanosti v zemi (k 30. červnu roku předcházejícího dne vzniku nároku na dávku) a zároveň
o Nezaměstnaný nad 50 let, který má zároveň nejméně 20 odpracovaných let nebo který
o Má alespoň jedno dítě mladší 15 let a manžel/ka nezaměstnaného je také nezaměstnaný/ná a
již ztratil nárok na dávky v nezaměstnanosti
o Sám/sama vychovává alespoň jedno dítě mladší 15 let.

Výše podpory v nezaměstnanosti od 21. června 2016 do 31. května 2017 v hrubém/čistém
Dávka

První 3 měsíce podpůrčí doby

Zbývající podpůrčí doba

Základní 100 % (doba pojištění
od 5 do 20 let)

831,10 zł / 717,30 zł

652,60 zł / 572,87 zł

Snížená 80 % (doba pojištění
do 5 let)

664,90 zł / 583,06 zł

522,10 zł / 468,11 zł

Zvýšená 120 % (doba pojištění
nad 50 let)

997,40 zł / 851,63 zł

783,20 zł / 678,71 zł

Transfer podpory v nezaměstnanosti z Polska do ČR:
Postup dle nařízení EP 883/04, 987/09
1) 4 týdny v evidenci a k dispozici poviatovému úřadu práce
(Ve výjimečných případech může být tato doba zkrácena až o 2 týdny)
2) 14 dnů před plánovaným odjezdem-transferem oznámit svůj úmysl transferu svému úřadu práce podat
žádost o vydání formuláře U2
Důležité: neoznámení odjezdu může mít za následek ztrátu nároku na dávky v Polsku a možnost transferu;
nedostatek řádné dokumentace může zpozdit vyplácení dávek;

