
Przydatne
informacje

Informacje dla osób wnioskujących
o zasiłek dla bezrobotnych



W tej broszurze zebrane zostały informacje o 
prawach i obowiązkach osób wnioskujących o zasiłek 
dla bezrobotnych. W razie wątpliwości należy zapoznać 
się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej 
www.vinnumalastofnun.is lub skontaktować się z pracowni-
kiem najbliższego biura Urzędu Pracy (Vinnumálastofnun).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Zatrudnieni w wieku od 18 do 70 lat mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych
pod warunkiem, że wypracowali sobie to prawo i spełniają poniższe warunki
ustawy o zasiłkach dla bezrobotnych i ustawy o usługach rynku pracy: 

• Należy być osobą bezrobotną

• Należy być zameldowaną/ym oraz 
przebywać na Islandii

• Należy czynnie poszukiwać pracy

• Należy być zdolną/ym do pracy

• Należy być gotową/ym do podjęcia 
zatrudnienia

Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku zależy od wypracowanego do niego prawa. Wypracowane
prawo do zasiłku ustala się na postawie wymiaru etatu, na ktorym dana
osoba pracowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na przykład, aby otrzymać
pełny zasiłek należy przepracować jeden rok w pełnym wymiarze etatu.
Wysokość zasiłku zmniejsza się wraz z wypracowanym do niego prawem.
Prawo do najniższego zasiłku przysługuje osobom, ktore w ciągu ostatnich
12 miesięcy przepracowały 3 miesięcy na etacie nie mniejszym niż 25%.
Bliższe informacje na stronie www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleysisbaetur.

Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy aktywnie poszukiwać pracy.
Gotowość do podjęcia pracy należy zawsze potwierdzić między 20 i 25
dniem każdego miesiąca. Gotowość do podjęcia pracy potwierdza się  
nastronie UP www.vinnumalastofnun.is wybierając zakładkę Moje strony lub 
zgłaszając się do najbliższego biura UP (należy przy tym okazać dokument toż-
samości).

Gotowość do podjęcia pracy należy potwierdzić pomimo, że:

• Nie zatwierdzono wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

• Wypłata zasiłku została wstrzymana

• Osoba bezrobotna zawarła umowę o odbywaniu nauki

• Osoba bezrobotna uczestniczy w szkoleniu lub innych spotkaniach 
organizowanych za pośrednictwem UP w celu podniesienia jej kwalifikacji 
zawodowych.

Wypłata świadczeń z tytułu bezrobocia jest realizo-
wana w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.
Okres płatniczy przypada od pierwszego do ostatniego dnia roboczego  
poprzedniego miesiąca. Na przykład: pierwszego roboczego dnia lutego  
wypłacany jest zasiłek za okres od 1. do 31. stycznia.

Masz pytania? Skontaktuj się z najbliższym Urzędem Pracy

Pamiętaj aby potwierdzić 
gotowość do podjęcia 
praca między 20 i 25  
dniem każdego miesiąca



Wykonywanie pracy i pobieranie zasiłku
• Osoba bezrobotna, ktora otrzymała pracę powinna powiadomić o tym UP 

przed jej rozpoczęciem. Osoba bezrobotna, ktora podjęła pracę dorywczą 
lub stałą pracę na niepełnym etacie powinna złożyć zaświadczenie o 
dochodach. Zaświadczenie można złożyć na Moich stronach.

• Nie zezwala się na rownoczesne prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Osoba bezrobotna, 
ktora podjęła pracę na zlecenie powinna wyrejestrować się z rejestru 
bezrobotnych na okres wykonywania pracy.

• Osoba bezrobotna zobowiązana jest powiadomić UP o wszelkich zmianach.

Wyjazd z kraju i praca za granicą
• Osoba bezrobotna zobowiązana jest powiadomić UP o wyjeździe za granicę 

przed rozpoczęciem podroży. Osoba bezrobotna przebywająca za granicą, 
ktora nie otrzymała formularza U2 zaświadczającego poszukiwanie pracy  
w krajach należących do

• Europejskiego Obszaru gospodarczego, nie ma prawa do zasiłku.

• Osobie bezrobotnej zamierzającej poszukiwać pracy za granicą doradza  
się zapoznanie się z informacjami na stronie www.eures.is oraz rozmowę  
z doradcą EURES w UP.

Rozmowy, zebrania i inne wezwania
Bezrobotny jest wyzwany do Urzędu pracy na rozmowy, zebrania i w innych 
sprawach. Powiadomienia wysyłane są pocztą elektroniczną, sms-em lub  
pojawiają się na „Moich stronach”.

• Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić się na rozmowy i zebrania.

• Osoba bezrobotna ma obowiązek uczestniczyć w oferowanych jej szkoleniach.

• Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić się na rozmowę w sprawie pracy.

Osoba bezrobotna ma obowiązek powiadomić UP o:
• zmianie adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. Zmiany należy  

zgłosić w biurze Urzędu Pracy lub na Moich stronach,

• zmianach mogących mieć wpływ na aktywne poszukiwanie pracy i wypłatę 
zasiłku, takich jak: podjęcie pracy, rozpoczęcie nauki, rozpoczęcie urlopu 
macierzyńskiego, pobieranie dochodow z tytułu wynajmu mieszkania itd.. 
Bliższe informacje na stronie www.vinnumalastofnun.is

Utrata zasiłku dla bezrobotnych
Osoba poszukująca pracy powinna dobrze znać swoje prawa i obowiązki.
W przypadku złamania lub nieprzestrzegania prawa osoba bezrobotna może
utracić zasiłek na określony czas. Niektore przyczyny utraty zasiłku:

• Odmowa uczestnictwa w kursach, zebraniach i innych spotkaniach

• Wyjazd za granicę bez uprzedniego powiadomienia UP

• Rozpoczęcie nauki bez stypendium z UP

• Brak obecności na kursach, zebraniach  
i innych spotkaniach

• Rezygnacja z pracy

• Brak możliwości skontaktowania się z osobą bezrobotną

• Brak powiadomienia UP o podjęciu pracy i pobieranie zasiłku pracując.

Bliższe informacje na stronie www.vinnumalastofnun.is w zakładce 
Zasiłek dla bezrobotnych- opoźnienie wypłaty zasiłku oraz inne kary.

Masz pytania? Skontaktuj się z najbliższym Urzędem Pracy

Wejdź na naszą stronę
www.vinnumalastofnun.is

Pamiętaj aby potwierdzić 
gotowość do podjęcia 
praca między 20 i 25  
dniem każdego miesiąca



Z tyłu broszury
Przydatne informacje:
Na stronie internetowej UP www.vinnumalastofnun.is można znaleźć infor-
macje o ofertach pracy z całego kraju. Na stronie można zaleźć również
rady odnośnie poszukiwania pracy oraz wskazówki, jak napisać CV
itp.. Pracownicy UP:

• przyjmują dokumenty: świadectwa pracy, karty podatkowe, itp,

• udzielają informacji dotyczących praw i obowiązków osoby  
poszukującej pracy,

• pomagają w poszukiwaniu i pośrednictwu pracy. Udzielają informacji 
dotyczących usług rynku pracy, takich jak: umów związanych z pracą 
(szkolenie zawodowe), doradztwo zawodowe, kursów, dofinansowanie  
do kursów, umowy o odbywaniu nauki, tworzenie CV.

• Dział finansowy udziela informacji dotyczących wypłaty  
zasiłku dla bezrobotnych.

Biura Urzędu Pracy: 
Dział Finansowy / Greiðslustofa 
Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd 
telefon: 582-4900
fax: 582 4920
e-mail: greidslustofa@vmst.is 

Główny Urząd Pracy w Reykjaviku 
Kringlunni 1, 103 Reykjavik
telefon: 515 -4800
fax: 511-2520
e-mail: vinnumalastofnun@vmst.is

Vesturland, Okręgowy Urząd Pracy 
Stillholt 18, 2.hæð, 300 Akranes
telefon: 430-5300
fax: 430-5301
e-mail: vesturland@vmst.is

Fjordy Zachodnie, Okręgowy Urząd Pracy
Árnagötu 2 – 4, 400 Ísafjörður
telefon: 512-7790
fax: 534-7791
e-mail: vestfirdir@vmst.is

Norðurland część zachodnia, 
Okręgowy Urząd Pracy 
Túnbraut 1 – 3, 545 Skagaströnd
telefon: 455-4200
fax: 455-4201
e-mail: nordurland.vestra@vmst.is

Norðurland część wschodnia,  
Okręgowy Urząd Pracy 
Skipagata 14, 600 Akureyri
telefon: 460-5100
fax: 462-2100
e-mail: nordurland.eystra@vmst.is

Austurland, Okręgowy Urząd Pracy 
Miðás 1, 700 Egilsstaðir
telefon: 512-8280
fax: 471-2287
e-mail: austurland@vmst.is

Suðurland, Okręgowy Urząd Pracy 
Austurvegur 56, 800 Selfoss
telefon: 512-7780
fax: 571-0790
e-mail: sudurland@vmst.is

Suðurnes, Okręgowy Urząd Pracy 
Krossmói 4a – 2 piętro, 260 
Reykjanesbær
telefon: 421-8400
fax: 421-8405
e-mail: sudurnes@vmst.is

Każdy bezrobotny może umówić się na rozmowę  
z doradcą ds. pracy w biurze UP i uzyskać pomoc  
w zakresie poszukiwania zatrudnienia. W przypadku  
jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować  
z pracownikami UP.

www.vinnumalastofnun.is
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