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Polacy od dawna migrowali za pracą poza granice 
kraju. Zwykle były to migracje sezonowe, gdzie 
często zatrudniani byli na czarno. 1 maja 2004 r.  
Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Eu-
ropejskiej, co ułatwiło polskim obywatelom podej-
mowanie pracy w Europie. Obecnie Polacy mogą 
pracować legalnie i to długoterminowo w wielu 
krajach. Według Głównego Urzędu Statystycznego 
od roku 2004 wyjechało do pracy za granicę ponad 
2 mln Polaków. Należy jednak pamiętać,  
iż dostępne dane rzadko mają charakter statystycz-
ny, a jedynie poglądowy. Podobnie trudno też jest 
określić, ile osób powróciło do kraju w związku 
z kryzysem ekonomicznym, który bardzo dotknął 
kraje Europy Zachodniej. Od 2007 r. dynamika 
wyjazdów zaczęła spadać. I tak w 2007 r. za granicą 
przebywało 2,27 mln obywateli polskich, a w 2008 r.  
2,21 mln1. 2009 r. był rokiem powrotów Polaków 
z zagranicy. Nie było to jednak zjawisko masowe. 
Duża część osób pozostała w kraju migracji, gdzie 
tracąc pracę, może liczyć na opiekę socjalną na po-
ziomie zdecydowanie wyższym niż w Polsce. Kraje 
takie jak Wielka Brytania czy Irlandia opracowały 
nawet rządowe projekty zachęcające bezrobotnych 
Polaków do powrotu do kraju. Do współpracy 

w tych projektach poproszono pracowników z pol-
skich urzędów pracy (polskich doradców EURES), 
którzy służą pomocą Polakom powracającym 
do kraju.
Z całą pewnością decyzja o wyjeździe za granicę 
do pracy nie jest łatwa. Niskie zarobki w kraju czy 
brak perspektyw na jakąkolwiek pracę to czyn-
niki, które ułatwiają podjęcie decyzji. Dla jednej 
osoby wyjazd to kwestia paru dni, dla innej kilku 
miesięcy i paru nieprzespanych nocy. W obu przy-
padkach przed podjęciem tego wyzwania radzimy 
zdobyć wiedzę na temat kraju, do którego się 
wybieracie, o rodzajach pracy, jaką tam będziecie 
mogli znaleźć i wykonywać. Wyjazd do innego 
kraju (szczególnie w dobie światowego kryzysu 
ekonomicznego) jest bardzo ryzykowny i dlatego 
zachęcamy do poszukiwania pracy za granicą, 
będąc w Polsce. Jeszcze przed wyjazdem należy 
uzyskać jak najwięcej informacji. W dobie Interne-
tu nie powinno to być trudne, choć niesprawdzone 
informacje mogą prowadzić do rozczarowań. Dla-
tego warto korzystać z pewnego źródła informacji, 
którym m.in. jest przedmiotowa broszura.
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1. Krok pierwszy

ZNAJDŹ PRACĘ

Czy łatwo jest znaleźć pracę w Unii Europejskiej? 
To zależy od wielu czynników. Zdecydowanie 
łatwiej jest znaleźć pracę osobie, która zna język 
kraju, do którego się wybiera, ma wieloletnie 
doświadczenie w pracy, o którą się stara, oraz 
doświadczyła już pracy za granicą. Dużo również 
zależy od szczęścia. Szczęściarzami zdecydowanie 
są ci, którzy mają przyjaciół za granicą. Dobry zna-
jomy pomoże znaleźć pracę u swojego pracodawcy, 
pozwoli zatrzymać się u siebie przez pierwsze 
dni pobytu. Nie każdy oczywiście akurat takich 
znajomych ma.
Poniżej zestawiamy najpewniejsze sposoby poszu-
kiwania pracy za granicą:

1.1 EURES, czyli Europejskie 
Służby Zatrudnienia
W 2009 r. EURES świętował 15-lecie swojego 
istnienia. Jak łatwo obliczyć, powstał na długo 
przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Pod skrótem EURES kryją się angielskie słowa 
EURopean Employment Services. Najprościej tłu-
macząc, EURES jest siecią współpracy publicznych 
służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, 
wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia 
na poziomie międzynarodowym i transgranicz-
nym w krajach EOG, tj. Unii Europejskiej oraz 
Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. 
Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, musiała 
stworzyć w swoich strukturach administracyjnych 
EURES. W Polsce, jak i w większości krajów EOG, 
usługi EURES świadczą pracownicy publicznych 
służb zatrudnienia (patrz rysunek nr 1).

EURES działa sprawnie i szybko w oparciu o sieć 
informatyczną i sieć współpracy międzyludzkiej. 
Za pomocą EURES możesz bez wyjeżdżania 
za granicę odnaleźć interesujące cię oferty pracy 
i co istotne: USŁUGI EURES SĄ BEZPŁATNE 
W KAŻDYM KRAJU EOG.
 

Każda osoba zainteresowana pracą w innym kraju 
EOG ma dwie możliwości uzyskania informacji 
o zagranicznych ofertach pracy skierowanych 
do polskich pracowników:
•  bezpośrednio poprzez Internet na Europejskim 

Portalu Mobilności Zawodowej, pod adresem 
www.eures.europa.eu – najważniejszym portalu 
UE dotyczącym mobilności na rynku pracy, oferu-
jącym m.in. dostęp do ofert pracy w krajach Unii,

•  od pracowników publicznych służb zatrudnienia 
w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Poniżej przykładowa oferta pracy dostępna 
na portalu www.eures.europa.eu. Oferty ogłaszane 
są w języku danego kraju przez publiczne służby 
zatrudnienia. Na stronie widnieją wszystkie oferty 
pracy będące w dyspozycji urzędu. Flaga Unii 
Europejskiej obok oferty oznacza, że pracodawca 
jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca.

Oferty pracy będące w dyspozycji wojewódzkich 
i powiatowych urzędów pracy są tłumaczone na ję-

W POLSCE USŁUGI 
EURES ŚWIADCZĄ:

Doradcy EURES
z wojewódzkich urzędów pracy

Asystenci EURES
z wojewódzkich urzędów pracy

Pośrednicy pracy ds. EURES 
z powiatowych urzędów pracy
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Rysunek nr 1. 
Usługi EURES 
świadczone są przez 
pracowników publicznych 
służb zatrudnienia.

Rysunek nr 2. 
Przykładowa oferta pracy 
do Wielkiej Brytanii 
w ramach sieci EURES 
dostępna na stronie 
www.eures.europa.eu.
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zyk polski i wywieszane na tablicach ogłoszeń  
oraz udostępniane na stronach internetowych  
(www.eures.praca.gov.pl). Oferty te są pozyskiwane 
przez doradców EURES i skierowane są do Pola-
ków. Przepływ takiej oferty pracy pokazuje rysunek 
nr 3. W przypadku kiedy zagraniczny pracodawca 
wykaże chęć przyjazdu do Polski, doradca EURES 
może zorganizować spotkanie rekrutacyjne 
w dowolnie wybranym przez pracodawcę mieście 
w Polsce. Dodatkowo w ramach sieci EURES kilka 
razy do roku w różnych miastach polski organizo-
wane są międzynarodowe targi pracy, seminaria, 
konferencje wspierające mobilność pracowników 
w krajach EOG. Informację na temat tych wyda-
rzeń można znaleźć na polskiej stronie EURES, 
tj. www.eures.praca.gov.pl. EURES to bezpłatne 
i pewne źródło informacji również na temat wa-
runków życia i pracy w dowolnym kraju EOG, ale 
o tym więcej w następnym kroku.

1.2 Pośrednictwo pracy  
świadczone przez prywatne 
agencje zatrudnienia

Coraz częściej decydujemy się na usługi świadczo-
ne przez prywatne agencje zatrudnienia. W ostat-
nich latach firm tych przybyło, choć nadal jest ich 
mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wszystkie 
agencje zatrudnienia oferujące usługi na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej muszą posiadać wpis 
do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony 
certyfikatem wystawianym przez Marszałka Woje-
wództwa właściwego dla siedziby podmiotu.
Zachęcamy do korzystania z tej formy pośrednic-
twa szczególnie w przypadku osób, które nie mają 
czasu na poszukiwanie pracy na własną rękę. Decy-
dując się na usługi agencji zatrudnienia, staraj się 
postępować zgodnie z poniższymi radami2:

•  Sprawdź, czy agencja posiada odpowiedni certyfi-
kat (wykaz polskich agencji zatrudnienia znajduje 
się na stronie: www.kraz.praca.gov.pl).

•  Upewnij się, czy dana agencja posiada umowę 
zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma do-
świadczenie w kierowaniu do pracy za granicą.

•  Domagaj się spisania z agencją zatrudnienia 
umowy (obowiązek spisania takiej umowy wyni-
ka z art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy – Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

•  Agencja nie może pobierać od poszukujących 
pracy za granicą żadnych opłat, z wyjątkiem 
kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów 
(np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży, 
badania lekarskie, wydanie wizy).

•  Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, 
sprawdź, ile wynoszą ceny u przewoźników. Nie 
przepłacaj.

•  Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie 
za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle 
kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal.

•  Pamiętaj, że polski pośrednik pracy nie ma prawa 
skierować Cię do pośrednika zagranicznego.

Wykaz agencji zatrudnienia dostępny jest w Inter-
necie na stronie: www.kraz.praca.gov.pl. W razie 
pytań lub wątpliwości podczas korzystania z usług 
agencji zatrudnienia zawsze możesz skontakto-
wać się z pracownikiem urzędu pracy ds. EURES. 
Ponadto w powiatowych urzędach pracy możesz 
znaleźć niektóre oferty pracy tych agencji. W tym 
przypadku urząd pracy nie pośredniczy, tylko 
wywiesza taką ofertę na tablicy ogłoszeń.

1.3 Wyjazdy w ramach umów 
międzyrządowych
Większość krajów należących do Unii Europejskiej 
przed jej rozszerzeniem 1 maja 2004 r. zdecydo-
wało się na wprowadzenie ochrony swojego rynku 
pracy z obawy przed niekontrolowanym napływem 
obcokrajowców na tamtejszy rynek pracy i jego 
destabilizacją. Ochrona ta została wprowadzona 
w formie tzw. okresów przejściowych, w trakcie 
których osoby pragnące podjąć pracę w starych 
krajach UE muszą posiadać zezwolenie na pracę. 
Większość krajów wprowadziła 2-letni okres przej-
ściowy. Z krajów Unii Europejskiej jedynie Niemcy 
i Austria zdecydowały się na wprowadzenie dłuż-
szego i zarazem maksymalnego 7-letniego okresu 
przejściowego. Z perspektywy czasu wiemy, iż 
każdy kraj, analizując sytuację na swoich rynkach 
pracy w różnym okresie, wprowadzał swobodny 
przepływ dla obywateli polskich (patrz tabela nr 1). 
Do tej pory (luty 2010 r.) takie kraje jak: Niemcy, 

PRACODAWCA 
ZAGRANICZNY

ZAGRANICZNY 
DORADCA EURES

POLSKI 
DORADCA EURES

Rysunek nr 3.
Przepływ oferty 
pracy w ramach 

sieci EURES
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Doradca EURES może zorganizować 
spotkanie rekrutacyjne w dowolnie 
wybranym przez pracodawcę mieście 
w Polsce
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Austria, Norwegia, Malta, Szwajcaria i Liechten-
stein stosują okresy przejściowe wobec polskich 
obywateli, przy czym Norwegia zdecydowała 
się na częściowe otwarcie swoich rynków w tych 
zawodach i sektorach, w których brak własnej siły 
roboczej jest najbardziej odczuwalny. W Norwe-

gii i na Malcie pozwolenia na pracę są wydawane 
w sposób „automatyczny”. W czasie obowiązywa-
nia okresów przejściowych można podejmować 
w tych krajach pracę w oparciu o tzw. umowy 
międzyrządowe.
Umowy dwustronne zawierane są między rządem 
polskim a rządem kraju, który jest zainteresowany 
przyjęciem polskich pracowników. Za ich realizację 
od 1 stycznia 2007 r. odpowiedzialna jest Komenda 
Główna Ochotniczych Hufców Pracy. Ochotnicze 
Hufce Pracy (OHP) z mocy ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy mogą prowadzić pośrednictwo pracy 
zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Oferty pracy 
za granicą w ramach umów międzynarodowych 
dostępne są na stronie internetowej OHP  
www.mbp.ohp.pl. Polecamy tę stronę szczególnie 
osobom zainteresowanym podjęciem pracy sezo-
nowej w Niemczech. Dostępne są dwie podstawowe 
formy podjęcia pracy w Niemczech na podstawie 
obowiązujących umów międzynarodowych:
•  praca sezonowa,
•  praca w charakterze pracowników-gości (stażystów).
W przypadku prac sezonowych kandydat może 
pracować legalnie do sześciu miesięcy w roku ka-

lendarzowym, przy imprezach objazdowych limit 
ten wynosi dziewięć miesięcy, natomiast w przy-
padku pracy w charakterze pomocy domowych  
obowiązuje ograniczenie trzech lat pracy u jednego 
pracodawcy niemieckiego. Praca w charakterze 
pracowników-gości dotyczy podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i językowych i może trwać 
maksymalnie 18 miesięcy. Więcej informacji 
na temat pracy w Niemczech lub np. w Szwajcarii 
znajdziecie na stronie www.ohp.pl.

2. Krok drugi

POZNAJ WARUNKI ŻYCIA 
I PRACY W WYBRANYM KRAJU

Przed wyjazdem postaraj się dowiedzieć jak naj-
więcej na temat warunków życia i pracy za gra-
nicą. Na miejscu możesz nie mieć na to czasu, 
a co gorsze, możesz się rozczarować i stracić cenny 
czas i pieniądze. Jakich informacji potrzebujesz? 
Ważne będą zarówno czysto przewodnikowe 
informacje, np. ile kosztuje obiad w restauracji, 
jak i bardzo specjalistyczne, związane np. z za-
bezpieczeniem społecznym w danym kraju lub na 
temat formalności związanych z rejestracją. Gdzie 
znaleźć te informacje? W Internecie, ale na spraw-
dzonych stronach. Polecamy strony ambasad, de-
partamentów migracji, a przede wszystkim stronę 
EURES nadzorowaną przez Komisję Europejską: 
www.eures.europa.eu. Na tejże stronie w zakładce 
Życie i praca znajdziesz m.in. następujące informa-
cje na temat każdego kraju EOG:
•  przepisy dotyczące swobodnego przepływu 

pracowników,
•  szukanie pracy (jak znaleźć pracę, jak ubiegać się 

o pracę),
•  przeprowadzka do innego kraju (jak znaleźć 

mieszkanie, szkołę; rejestracja i pozwolenie 
na pobyt),

•  warunki pracy (rodzaje zatrudnienia, płaca, 
samozatrudnienie, urlop, zakończenie zatrud-
nienia),

•  warunki życia (dochody i podatki, służba zdro-
wia, system edukacyjny, koszty utrzymania),

•  zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne (system 
zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia 
np. na wypadek choroby, od bezrobocia).

Powyższe informacje są dostępne w języku 
kraju, do którego się wybierasz, oraz dodatkowo 
w językach angielskim, niemieckim i francuskim. 
Co istotne, dane zawarte na tych stronach są raz 
do roku aktualizowane przez doradców  
EURES w poszczególnych krajach. Dla osób, które 

Nazwa kraju
Data otwarcia 
rynku pracy  
dla Polaków

Wielka Brytania 1 maja 2004

Irlandia 1 maja 2004

Szwecja 1 maja 2004

Kraje, które 
wstąpiły do UE

1 maja 2004

Finlandia 1 maja 2006

Hiszpania 1 maja 2006

Portugalia 1 maja 2006

Grecja 1 maja 2006

Włochy 31 lipca 2006

Islandia 1 maja 2007

Holandia 1 maja 2007

Luksemburg 1 listopada 2007

Francja 1 lipca 2008

Belgia 1 maja 2009

Dania 1 maja 2009

Tabela nr 1.
Przepływ oferty 
pracy w ramach 

sieci EURES
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Przed wyjazdem postaraj 
się dowiedzieć jak najwięcej 
na temat warunków życia 
i pracy za granicą. Na miejscu 
możesz nie mieć na to czasu, 
a co gorsze, możesz się 
rozczarować i stracić cenny 
czas i pieniądze
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słabo znają języki obce, proponujemy informację 
na krajowej stronie EURES (www.eures.praca.
gov.pl). Jeżeli natomiast szukanej informacji nie 
ma w Internecie, najprościej jest skontaktować 
się z pracownikami sieci EURES w wojewódz-
kich i powiatowych urzędach pracy. Nawet jeżeli 
taki pracownik nie pomoże od razu, to na pewno 
uzyska potrzebną informację dzięki sieci współ-
pracy od doradcy EURES z danego kraju. Ponadto 
w urzędach pracy posiadamy różnego rodzaju 
broszury, opracowania, poradniki, a nawet płyty 
CD czy DVD na temat warunków życia i pracy 
w wybranych krajach EOG.
Zanim przejdziemy do kolejnego kroku, parę słów 
na temat zabezpieczeń społecznych. W UE obowią-
zują zasady koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Oznacza to, że choć każdy kraj człon-
kowski ma własne przepisy dotyczące zabezpiecze-
nia społecznego, obowiązują przepisy nadrzędne, 
chroniące interes każdego obywatela UE. Chcąc 
skorzystać z tych przepisów, musimy posiadać odpo-
wiedni formularz z serii formularzy E. W przypad-
ku świadczeń z tytułu bezrobocia należy postarać 
się o odpowiednie formularze z serii E 300 (E 301  
i E 303). Poprzez przykłady chcemy pokazać,  
że wiedza z tego zakresu jest bardzo istotna i najle-
piej posiąść ją jeszcze przed wyjazdem3.

Przykład 1:
Pan Nowak pracował w Polsce przez 8 miesięcy, 
następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam 
przepracował kolejne 8 miesięcy. Po zakończeniu 
pracy przywiózł formularz E 301 i zarejestrował się 
w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki sumowaniu 
okresów zatrudnienia pan Nowak mógł wykazać, 
że przepracował co najmniej 12 miesięcy w ciągu 
18 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, 
co dało mu prawo do zasiłku w Polsce.

Przykład 2:
Pan Kowalski przepracował 2 lata w Islandii. 
Z uwagi na kryzys gospodarczy stracił pracę. Za-
rejestrował się w islandzkim urzędzie pracy, gdzie 
uzyskał prawo do zasiłku. Pomimo intensywnych 
poszukiwań żadnej pracy nie znalazł. Postanowił 
szukać pracy w kraju ojczystym. Wystąpił do is-
landzkiego urzędu pracy o formularz E 303 celem 
transferu zasiłku do Polski. Od chwili otrzyma-
nia formularza miał 7 dni na zarejestrowanie się 
w powiatowym urzędzie pracy w Polsce. Kwoty 
zasiłku, które były podane w walucie islandzkiej, 
zostały przeliczone i wypłacone przez polski urząd 
pracy. Przed upływem 3 miesięcy pan Kowalski, nie 
znajdując pracy w Polsce, wrócił do Islandii, gdzie 
pobrał resztę należnego mu zasiłku.

3. Krok trzeci

PRZYGOTUJ DOKUMENTY 
APLIKACYJNE

Niezależnie od tego, czy poszukujesz zatrudnienia 
jeszcze przed wyjazdem do wybranego kraju czy 
będąc już na miejscu, należy wcześniej przygoto-
wać swoje dokumenty aplikacyjne, które zawierają 
szczegółowe informacje o Tobie jako potencjalnym 
kandydacie do pracy. Niektóre firmy, szczególnie 
spółki zatrudniające dużą liczbę pracowników 
z danego sektora, mogą żądać wypełnienia we-
wnętrznego formularza rekrutacyjnego, napisane-
go według ściśle określonego schematu.
Zanim jednak zgłosisz swoją kandydaturę, dokład-
nie zapoznaj się z treścią oferty pracy – sprawdź 
punkt po punkcie, czy rzeczywiście spełniasz wa-
runki, jakich oczekuje się od kandydata. Nie graj 
na chybił trafił, bo to może przysporzyć Ci wielu 
rozczarowań.
Dokumenty aplikacyjne, o których mowa, to:
•  list motywacyjny,
•  życiorys zawodowy (CV).
Do nich można dołączyć:
•  portfolio (zawierające próbki lub dokumentację 

twoich prac),
•  fotografię (aktualną, na której Twój wizerunek 

nie straszy, lecz budzi zaufanie).
Jeśli takie jest życzenie pracodawcy, należy ponad-
to dołączyć:
•  kopie dokumentów potwierdzających Twoje 

doświadczenia zawodowe (świadectwa pracy) 
oraz kwalifikacje (świadectwa szkolne, dyplomy, 
certyfikaty itp.),

•  referencje.

Dokumenty aplikacyjne nabierają szczególnej 
wagi, jeśli ubiegasz się o pracę, będąc w Polsce, po-
nieważ są wówczas Twoją jedyną wizytówką i tylko 
one mogą przekonać pracodawcę, aby zechciał Cię 
zatrudnić. Profesjonalny życiorys można przygoto-
wać, wykorzystując gotowe formularze Europass. 
Europass został przyjęty decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy w 2004 r. w sprawie 
jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości 
kwalifikacji i kompetencji. Wśród grupy opracowu-
jącej dokumenty Europass byli również pracodaw-
cy. Na stornie Europass (www.europass.cedefop.
europa.eu) znajdziesz wiele wskazówek i pomocy 
na temat dokumentów aplikacyjnych, ale przede 
wszystkim będziesz mógł w 25 językach UE wypeł-
nić Europass – Curriculum Vitae (CV), zapisać go 
na swoim komputerze i np. wydrukować. Łatwo, 
prosto i przyjemnie. Gorąco polecamy!
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Profesjonalny życiorys 
można przygotować, 
wykorzystując gotowe 
formularze Europass
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4. Krok czwarty

DOKUMENTY, FORMALNOŚCI 
PRZED WYJAZDEM

Liczba dokumentów do zgromadzenia przed wyjaz-
dem jest całkiem spora. Radzimy również (dotyczy 
to szczególnie dowodów tożsamości) przygotować 
kserokopie tych dokumentów oraz trzymać je w in-
nym miejscu niż oryginały. W razie kradzieży kopie 
mogą ułatwić nam życie, gdy udamy się do ambasa-
dy. Podobnie rzecz ma się z pieniędzmi czy kartami 
kredytowymi lub bankowymi. Nie przechowuj 
wszystkiego w jednym miejscu!

Dokumenty, które powinieneś wziąć ze sobą:
1.  Co najmniej dwa dowody tożsamości, w tym 

przynajmniej jeden ze zdjęciem.
2.  Kilka zdjęć paszportowych – mogą się przydać 

np. przy rejestracji w WRS w Wielkiej Brytanii lub 
przy wyrabianiu rozmaitych legitymacji i biletów.

3.  Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, np. językowe, 
referencje od poprzednich pracodawców.

4.  Przydać się mogą przeróżne metryki: akt 
urodzenia, akty urodzenia dzieci, świadectwo 
małżeństwa.

5.  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ), a także polisa ubezpieczeniowa 
od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie). EKUZ 
wydają ośrodki NFZ praktycznie od ręki. Naj-
lepiej starać się o taką kartę na dzień lub dwa 
przed wyjazdem. W przypadku osoby bezro-
botnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie 
pracy karta obowiązuje przez miesiąc od daty 
wystawienia. EKUZ uprawnia do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach 
funkcjonujących w ramach powszechnego syste-
mu opieki zdrowotnej w danym państwie.

6.  Formularz E 301 wydawany przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Niektóre kraje UE, np. Szwecja, 
przy przyznawaniu zasiłku mogą brać pod uwa-
gę okres zatrudnienia w innym kraju.

7.  Zabierz ze sobą adres i numer telefonu amba-
sady lub konsulatu RP w kraju, do którego się 
wybierasz.

Niektóre dokumenty należy przetłumaczyć na język 
kraju, do którego się wybierasz, a często i potwier-
dzić notarialnie.

O czym należy pamiętać!
1.  Jeżeli wybierasz się do kraju, w którym obo-

wiązują okresy przejściowe, trzeba postarać się 
o stosowne pozwolenie na pracę, o które najczę-
ściej występuje Twój przyszły pracodawca.

2.  W przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące 
musisz uzyskać zezwolenie na pobyt. W więk-
szości krajów UE rejestracji dokonujesz w naj-
bliższym komisariacie policji.

3.  W wielu krajach praca za granicą wiąże się z ko-
niecznością wyrobienia różnego rodzaju nume-
rów, np. w Irlandii będzie to numer identyfikacji 
podatkowej (Personal Public Number – PPS), 
a w Wielkiej Brytanii numer ubezpieczenia spo-
łecznego (National Insurance Number – NIN). 
Takie numery można porównać do polskiego 
numeru NIP.

4.  Jadąc na dłużej, nie opłaca się korzystać 
z polskiego konta i płacić prowizji za przele-
wy i podejmowanie pieniędzy z bankomatów. 
Każdy bank prezentuje swoją ofertę w Internecie. 
Sprawdź oferty i spokojnie zdecyduj, który bank 
Ci najbardziej odpowiada. Rachunek w zagra-
nicznym banku przyda się także do przelewów 
Twojego wynagrodzenia.

5.  O ile to możliwe, postaraj się załatwić mieszka-
nie jeszcze przed wyjazdem. Internet będzie tutaj 
również bardzo pomocny.

6.  Przed wyjazdem warto także zarezerwować 
sobie pieniądze umożliwiające utrzymanie się 
(wynajęcie mieszkania, wyżywienie, dojazdy 
do pracy) w kraju docelowym do pierwszej wy-
płaty, czyli przez co najmniej 2 tygodnie.

7.  Zadbaj o kontakt z bliskimi. Zostaw najbliższym, 
np. rodzinie, dane pracodawcy, adres, pod którym 
będziesz przebywał. Zostaw również namiary 
osób, z którymi wyjeżdżasz. Ustal z rodziną, jak 
będziecie się kontaktować.

Podsumowując, spraw do załatwienia przed wyjazdem 
jest sporo. Jednak najgorszym rozwiązaniem byłoby 
wyjechać do pracy za granicę bez przygotowania.
Zachęcamy do skorzystania z usług urzędów 
pracy. Naprawdę warto!

Literatura:
1 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji 
z Polski w latach 2004-2008, Główny Urząd Staty-
styczny, 28 sierpnia 2009 r.
2 Bezpieczne wyjazdy do pracy, poradnik co trze-
ba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy 
za granicę? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006,
3 Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
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W przypadku pobytów dłuższych niż 
3 miesiące musisz uzyskać zezwolenie na pobyt. 
W większości krajów UE rejestracji dokonujesz 

w najbliższym komisariacie policji
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15‒354 Białystok
tel.: (85) 74 97 200
faks: (85) 74 97 209
www.up.podlasie.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Augustowie
ul. Mickiewicza 2
16‒300 Augustów
tel.: (87) 644 68 90
faks: (87) 643 58 03

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 82
15‒005 Białystok
tel.: (85) 74 73 800
faks: (85) 74 73 861

Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 17
17‒100 Bielsk Podlaski
tel.: (85) 833 27 00
faks: (85) 833 27 01

Powiatowy Urząd Pracy
w Grajewie
ul. Strażacka 6a
19‒200 Grajewo
tel.: (86) 261 30 13
faks: (86) 272 36 05

Powiatowy Urząd Pracy
w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 10a
17‒200 Hajnówka
tel.: (85) 682 96 10
faks: (85) 682 96 11

Powiatowy Urząd Pracy
w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 46
18‒500 Kolno
tel.: (86) 278 95 10
faks: (86) 278 95 14

Powiatowy Urząd Pracy
w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18‒400 Łomża
tel.: (86) 216 28 97
faks: (86) 216 34 92

Powiatowy Urząd Pracy
w Mońkach
ul. Wyzwolenia 22
19‒100 Mońki
tel.: (85) 727 87 10
faks: (85) 727 87 20

Powiatowy Urząd Pracy
w Sejnach
ul. Łąkowa 26
16‒500 Sejny
tel.: (87) 516 39 70
faks: (87) 516 33 75

Powiatowy Urząd Pracy
w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17‒300 Siemiatycze
tel.: (85) 656 60 13
faks: (85) 656 60 16

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokółce
ul. Kryńska 40
16‒100 Sokółka
tel.: (85) 722 90 10
faks: (85) 722 90 11

Powiatowy Urząd Pracy
w Suwałkach
ul. Kościuszki 71a
16‒400 Suwałki
tel.: (87) 565 26 50
faks: (87) 565 26 89

Powiatowy Urząd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18‒200 Wysokie Mazowieckie
tel.: (86) 275 86 12
faks: (86) 275 86 13

Powiatowy Urząd Pracy
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18‒300 Zambrów
tel.: (86) 270 82 10
faks: (86) 271 44 59

Publikacja bezpłatnaProjekt „Promocja 
Rynku Pracy” w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki
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