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 Austria 
- Sozialversicherungsnummer (numer ubezpieczenia społecznego/e-card), 
- Formular L-16 – Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (formularz L-16 – odcinek wypłaty z określeniem podstawy składek) 

 Belgia Świadectwo rozwiązania stosunku pracy 

 Bułgaria 

Oryginał lub poświadczona przez właściwą instytucję zagraniczną kopia: 
A: W celu poświadczenia okresów sprzed 1997 r. (jeżeli potrzebne do wymaganego okresu referencyjnego): 
1. Трудова книжка/осигурителна книжка (książeczka pracy / książeczka ubezpieczenia społecznego); 
2. Удостоверение УП 3/30 (świadectwo UP 3/30) 
3. Военноотчетна книжка или удостоверение от централния военен архив (książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Centralnego 
Archiwum Wojskowego - w przypadku mężczyzn) 
4. Удостоверение за раждане на дете (świadectwo urodzenia dziecka - w przypadku kobiet) 
 
B: W celu poświadczenia powodu rozwiązania ostatniego stosunku pracy: 
1. Акт за прекратяване на правоотношението (pisemne polecenie rozwiązania ostatniego stosunku pracy) wydane przez ostatniego 
pracodawcę w Bułgarii 

 Chorwacja 

- Osobisty Numer Identyfikacyjny - OIB („osobni identifikacijski broj“) 
 
- jeżeli potrzebna jest informacja o przyczynie rozwiązania stosunku pracy, wymagany jest wystawiony przez pracodawcę  dokument, w 
którym podano datę i przyczynę zwolnienia (np. umowa na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron) 

 Cypr 

- Krajowy Wniosek o wydanie dokumentu U1  
- Poświadczenie Zatrudnienia  
- Umowa/Umowy o Pracę  
- Zawiadomienie o rezygnacji  
- Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy 
- Kopia dowodu osobistego 

 Czechy 

- „Potvrzení o zaměstnání“ (zaświadczenie o zatrudnieniu), nazywane również „Zápočtový list“, od ostatniego pracodawcy 
- Potvrzení (zaświadczenie) wydane przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okresy ubezpieczenia osób 

samozatrudnionych 
- Potvrzení o době trvání pracovní neschopnosti (zaświadczenie o okresie niezdolności do pracy) w przypadku niezdolności do pracy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
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dłuższej niż ostatni okres zatrudnienia 

 Estonia Kopia estońskiego dowodu osobistego 

 Finlandia 

1a.   Zawiadomieniu o rozwiązaniu stosunku pracy (irtisanomisilmoitus), lub 
1b.   Umowa o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (päättämistodistus) 
Jeżeli nie ma jednego z powyższych dokumentów:  
1c.    Referencje od pracodawcy (työtodistus) lub inny dokument wystawiony przez pracodawcę podający datę i powód zakończenia 
stosunku pracy  
2. Umowa o pracę  
3. Dokumenty dotyczące wynagrodzenia 
- kwota miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, w celu weryfikacji dokładnej liczby tygodni 
pracy) 
- kwota roczna (w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin) 

 Francja 

Kopia: 

 ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu  

 ważnego zezwolenia na pobyt w przypadku obywateli państw spoza UE  

 numeru ubezpieczenia społecznego / karty ubezpieczenia społecznego (nazywanej również “carte vitale”) 

 zaświadczenia pracodawcy zwanego “Attestation employeur” za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem  
W przypadku braku zaświadczenia pracodawcy zwanego “attestation employeur” za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem:  

o 4 ostatnie odcinki wypłaty  
o Zaświadczenie o zatrudnienie za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem  
o Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy / referencje od ostatniego pracodawcy lub inny dokument od ostatniego pracodawcy 

podający datę i przyczynę zakończenia stosunku pracy  

 W stosownych przypadkach, zaświadczenie o odbyciu stażu i/lub szkolenia  

 Niemcy 

- Arbeitsbescheinigung; ersatzweise Kündigung, Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen (zaświadczenie o zatrudnieniu; w przypadku 
braku zaświadczenia o zatrudnieniu: zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy, umowa o pracę, odcinek wynagrodzenia) 

- Nachweise zu Kindererziehungszeiten bis zum 3. Lebensjahr (świadectwa potwierdzające okresy wychowania dziecka w wieku do 
lat trzech) 

- Versicherungsnachweis zur freiwilligen Antragspflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung (świadectwo dobrowolnego 
ubezpieczenia) 

- Bescheinigung zum Bezug von Krankengeld und Mutterschaftsgeld (świadectwo przyznania zasiłku chorobowego i zasiłku 

https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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macierzyńskiego) 

 Grecja 

1. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες    πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή του 
αιτούντος (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).   /                              
1. Fotokopia ostatniej umowy o pracę lub tyle informacji o zatrudnieniu ile możliwe (nazwa firmy / pracodawcy, adres firmy, okres 
zatrudnienia, stanowisko, itp.).  
2. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου πρώην Ι.Κ.Α.-νυν Ε.Φ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ./                                                    
2. Dokumenty zawierające poprzedni numer I.K.A. – obecny E.F.K.A. (numer ubezpieczenia społecznego) oraz numer A.F.M. (z urzędu 
podatkowego i skarbowego).   
3. Λόγος τερματισμού τελευταίας απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο./                                       
3. Przyczyna rozwiązania ostatniej umowy o pracę wraz ze stosownym dokumentem. 

 Węgry 

Kopia 
1.dowodu osobistego 
2.węgierskiej karty adresowej (do ustalenia właściwego organu) 
3.węgierskiego numeru ubezpieczenia społecznego (tzw. numer TAJ) 
4.“Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” (węgierskie świadectwo zatrudnienia) 

 Irlandia Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty pomocnicze. 

 Włochy 

- buste paga (odcinek wynagrodzenia) 
- contratto di lavoro (umowa o pracę) 
- lettera di licenziamento (zawiadomienie o zwolnieniu z pracy) 

 Luksemburg 
- Pismo o zwolnieniu z pracy 
- Umowa o pracę 

 Malta 

Osoby zatrudnione: 
- Kopia oficjalnego dokumentu tożsamości  
- Kopia wszystkich FS3 (Jest to ostateczne roczne zaświadczenie o zarobkach podsumowujące wynagrodzenie otrzymane i podatki 

zapłacone w danym roku. Pracownik otrzymuje ten dokument od swojego pracodawcy na koniec roku podatkowego lub z końcem 
zatrudnienia) za okres przepracowany na Malcie 

- Kopia formularzu zakończenia współpracy z Jobsplus  

https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
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Osoby samozatrudnione:  

- Kopia oficjalnego dokumentu tożsamości 
- Kopia wszystkich pokwitowań płatności składek ubezpieczenia społecznego za okres przepracowany na Malcie 

 Holandia 

- Kopia umowy o pracę 
- Kopia pisma o rezygnacji z pracy 
- Kopia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy o wygaśnięciu umowy o pracę 
- Kopie dwóch ostatnich odcinków wynagrodzenia 

 Portugalia W przypadku rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron należy dołączyć potwierdzające to dokumenty pomocnicze  

 Rumunia 

Cetățeni români: 
Cartea de identitate sau  paşaportul din România (rumuński dowód osobisty lub paszport - w przypadku obywateli Rumunii) 
 
Cetățeni străini: 
Certificatul de înregistrare a reşedinţei în România emis de structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari 
(zaświadczenie o zarejestrowaniu zamieszkania w Rumunii wystawione przez placówkę terenową Generalnego Inspektoratu ds. 
Imigracji) 
 
Carnetul de munca pentru perioadele de activitate realizate anterior datei de 01.01.2011 (książeczka pracy za okresy zatrudnienia 
zakończone przed dniem 01.01.2011 r.)  
 
Adeverinţă(e) de vechime in munca, eliberată(e) de fostul/fostii angajatori pentru perioadele de activitate realizate ulterior datei de 
01.01.2011,  care să includă motivul și data desfacerii contractului de muncă (świadectwo/świadectwa zatrudnienia wydane przez 
poprzedniego pracodawcę/poprzednich pracodawców, wraz z datą i przyczyną rozwiązania stosunku pracy, za okresy zatrudnienia 
zakończone po dniu 01.01.2011 r.) 
 
Lucrători independenți (osoby samozatrudnione) 
Documente care certifică natura şi durata perioadelor de activitate precum şi venitul obţinut (dokument poświadczające rodzaj i długość 
okresu samozatrudnienia wraz z kwotą uzyskanego dochodu)  
 

 Hiszpania 
- Certificado de empresa: [zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu zatrudnienia i podstawie składek] 
- Vida Laboral: [raport Ubezpieczenia Społecznego przedstawiający zatrudnienia i zwolnienia z pracy] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
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 Szwecja 

Zatrudnieni 
- Formularz ”Arbetsgivarintyg” (świadectwo zatrudnienia) 
- W stosownym przypadku: zawiadomienie o rozwiązanie umowy o pracę  
- W stosownym przypadku: informacja o odprawach pieniężnych 

Samozatrudnieni 
- Formularz ”Arbetsintyg för företagare” (formularz pracy dla osób samozatrudnionych) 
- Dokumentacja wyrejestrowania i likwidacji, w przypadku trwałego zamknięcia działalności gospodarczej 
- Dokument potwierdzający zakończenie działalności gospodarczej lub jej przeniesienie na nowego właściciela 

Informacje dodatkowe, które mogą okazać się potrzebne 
- Zaświadczenie o zasiłku rodzicielskim / służbie wojskowej 

  Szwajcaria 

- Odcinki wynagrodzenia 
- Umowa o pracę 
- Świadectwa pracy / referencje  

 Zjednoczone 
Królestwo 

- Kopia ostatniego odcinka wynagrodzenia od ostatniego pracodawcy. 
- Pismo od pracodawcy potwierdzające przyczynę zwolnienia. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom

