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Polski 
 

Informacje dla osoby wypełniającej formularz 

 

 

Flyttning till eller arbete i ett annat land (FK5459) 

Przeprowadzka do innego kraju lub praca tam (FK5459) 

Niniejszy formularz należy wypełnić w przypadku zamiaru zamieszkania, podjęcia 
pracy lub nauki w innym kraju. Försäkringskassan (Kasa Ubezpieczeń 
Społecznych) potrzebuje niniejszych informacji, aby mogła podjąć decyzję o 
zarejestrowaniu Cię w szwedzkim systemie ubezpieczeń społecznych.  

Instrukcja wypełniania formularza 

1. Uppgifter om dig 
1. Twoje dane 
Wpisz swoje imię i nazwisko, numer ewidencyjny (personnummer) oraz adres. 

1. Twoje dane 

Imię i nazwisko Numer ewidencyjny (12 cyfr) 

Adres korespondencyjny w Szwecji Kod pocztowy i miejscowość 

 

2. Vad ska du göra utomlands? 
2. Co będziesz robić za granicą? 
Zaznacz opcję, która Cię dotyczy. Następnie przejdź do kolejnego punktu, do którego 
zostaniesz odesłany/-a.  

2. Co będziesz robić za granicą? 

Wybierz jedną z poniższych opcji. Następnie przejdź do kolejnego punktu, do którego zostaniesz odesłany/-a. 

  Będę mieszkać za granicą. Wypełnij punkty 3 i 6. 

  Będę nadal mieszkać w Szwecji, ale pracować za granicą. Wypełnij punkt 4. 

  Będę mieszkać za granicą i pracować w Szwecji. Wypełnij punkty 3, 6 i 7 

  Będę mieszkać i pracować za granicą. Wypełnij punkty 3, 4 i 6. 

  Będę uczyć się i mieszkać za granicą. Wypełnij punkty 3, 5, 6 i 7. 

  Będę uczyć się, mieszkać i pracować za granicą. Wypełnij punkty 3, 4, 5, 6 i 7. 

Jeśli do formularza zostanie dołączony załącznik, należy zaznaczyć to w punkcie 8 lub 9. Pamiętaj, aby podpisać formularz (punkt 10) 
 

3. Uppgifter om vistelsen utomlands 
3. Informacje na temat pobytu za granicą 
Wpisz datę wyjazdu ze Szwecji i kraj, do którego wyjeżdżasz. Wpisz również adres i numer 
telefonu, pod którymi będziesz dostępny/-a w tym kraju.  

Zakreśl odpowiednią opcję, jeśli zamierzasz wrócić do Szwecji w ciągu roku lub po okresie 
dłuższym niż rok. Wpisz również datę planowanego powrotu do Szwecji (jeśli jest znana). 

3. Informacje na temat pobytu za granicą 

Data wyjazdu ze Szwecji Kraj 

Adres Telefon z numerem kierunkowym kraju i miejscowości 

Zamierzam wrócić do Szwecji 

  w ciągu roku   po okresie dłuższym niż rok 

Data planowanego powrotu do Szwecji (jeśli jest teraz znana) 

 

4. Uppgifter om arbete 
4. Informacje na temat pracy 
Jeśli będziesz pracować w innym kraju, zakreśl odpowiednią opcję. Wpisz kraj, w którym 
będziesz pracować. Wpisz również datę rozpoczęcia pracy w kraju, do którego wyjeżdżasz, 
i datę zakończenia pracy w Szwecji. Informacje te są szczególnie ważne, jeśli pracujesz w 
jednym z krajów UE/EOG, ponieważ w takim przypadku z zasady będziesz objęty/-a 
ubezpieczeniem społecznym w kraju, w którym pracujesz.  
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Jeśli pracujesz w Szwecji, zakreśl odpowiednią opcję. Wówczas z zasady będziesz objęty/-a 
szwedzkim ubezpieczeniem społecznym, nawet jeśli będziesz mieszkać w innym kraju.  

Praca za granicą na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w Szwecji 
jest traktowana jak praca w Szwecji, jeśli wyjazd zagraniczny jest na zlecenie takiego 
pracodawcy. Zakreśl tę opcję, jeśli zostałeś/-aś wysłany/-a za granicę przez szwedzkiego 
pracodawcę, szwedzką agencję pomocową lub organizację wyznaniową, bądź jeśli jesteś 
zatrudniony/-a na szwedzkim statku handlowym. Wpisz również adres swojego pracodawcy. 

4. Informacje na temat pracy 

  Będę pracować w 
podaj kraj Data rozpoczęcia pracy w tym kraju  Data zakończenia pracy w Szwecji 

 

  Pracuję w Szwecji 
  Jestem wysłany/-a za granicę przez szwedzkiego 

pracodawcę 

  Jestem zatrudniony/-a na szwedzkim statku handlowym 
Adres 

  Jestem wysłany/-a za granicę przez szwedzką agencję 

pomocową lub organizację wyznaniową 

 

 

5. Uppgifter om studier utomlands 
5. Informacje o nauce za granicą 
Jeśli wyjeżdżasz ze Szwecji, aby podjąć naukę za granicą, możesz nadal być uważany/-a 
za osobę mieszkającą w Szwecji, jeśli jesteś uprawniony/-a do otrzymywania stypendium 
naukowego. Jeśli wyjeżdżasz za granicę w celu podjęcia nauki, ale nie pobierasz zasiłku 
studenckiego, powinieneś/powinnaś złożyć zaświadczenie dotyczące nauki ze szkoły lub 
uniwersytetu, gdzie się uczysz.  

Zakreśl odpowiednią opcję, jeśli podejmiesz naukę za granicą. Wpisz również daty 
wyznaczające okres nauki. Jeśli podejmowana nauka nie uprawnia do otrzymywania zasiłku 
studenckiego z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN], zakreśl opcję „Nie”. Jeśli masz 
pewność, że podejmowana nauka uprawnia do zasiłku studenckiego, zakreśl opcję „Tak”, a 
jeśli nie wiesz, zakreśl opcję „Nie wiem”. Jeśli zamierzasz wrócić do Szwecji po zakończeniu 
nauki, zaznacz odpowiednią opcję. 

5. Informacje o nauce za granicą 

  Będę uczyć się za granicą 
od dnia (data) 

 

Czy podejmowana nauka uprawnia do zasiłku studenckiego z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN]? 

  Nie   Tak   Nie wiem   Zamierzam wrócić do Szwecji po zakończeniu nauki 

 

6. Har du familj? 
6. Czy masz rodzinę? 
Zaznacz Nie, jeżeli jesteś samotny/-a. Następnie przejdź do punktu 7. 

Zaznacz Tak, jeśli masz rodzinę. Wpisz dane członków Twojej rodziny. Dane te są nam 
potrzebne do podjęcia decyzji, czy członkowie Twojej rodziny powinni zostać objęci 
szwedzkim ubezpieczeniem społecznym podczas pobytu za granicą. 

6. Czy masz rodzinę? 

  Nie, jestem samotny/-a. Przejdź do punktu 7. 

  Tak, mam rodzinę. Wypełnij poniżej. 

Mąż/żona lub osoba współzamieszkująca — imię i nazwisko Numer ewidencyjny (personnummer) 
lub data urodzenia 

Towarzyszy  

 

Nie towarzyszy  

 

Pracuje w 

podaj kraj 
  Jest wysłany/-a przez szwedzkiego pracodawcę  

Dzieci — imiona i nazwiska * Numer ewidencyjny (personnummer) 
lub data urodzenia 

Towarzyszy  

 

Nie towarzyszy  

 

  
  

  
  

  
  

* Jeśli masz więcej dzieci, wpisz informacje na ich temat w punkcie 9 części „Informacje dodatkowe”. 
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7. Har du någon inkomst från Sverige (till exempel lön eller a-kassa)? 
7. Czy uzyskujesz jakieś dochody w Szwecji (na przykład pensja lub zasiłek 

dla bezrobotnych)? 
Zdarza się, że w niektórych przypadkach będziesz nadal objęty/-a szwedzkim systemem 
ubezpieczeń pomimo wyjazdu za granicę. Dotyczy to między innymi sytuacji, w których 
dana osoba otrzymuje pensję lub innego rodzaju świadczenie wynikające ze stosunku 
pracy, na przykład zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli masz jakieś 
dochody w Szwecji, podaj, jakiego rodzaju.   

7. Czy uzyskujesz jakieś dochody w Szwecji (na przykład pensja lub zasiłek dla bezrobotnych)? 

  Nie. Przejdź do punktu 8. 

  Tak 
Rodzaj dochodu 

 

8. Vilka bilagor skickar du med? 
8. Jakie załączniki dołączasz? 
Należy załączyć dokumenty potwierdzające informacje podane w formularzu.  

 Jeśli podczas pobytu za granicą pracujesz w Szwecji, należy załączyć kopię 
umowy o pracę.  

 Jeśli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, należy załączyć kopię zaświadczenia z 
Urzędu Pracy [a-kassa].  

 Jeśli za granicą pobierasz naukę, która uprawnia do zasiłku studenckiego, załącz 
zaświadczenie z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN] potwierdzające to prawo. 

8. Jakie załączniki dołączasz? 

 Kopia umowy o pracę (należy załączyć, jeśli pracujesz w Szwecji podczas pobytu za granicą lub jesteś wysłany/-a za 

granicę przez szwedzkiego pracodawcę) 

 Kopia zaświadczenia z Urzędu Pracy (a-kassa) 

 Zaświadczenie z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN] potwierdzające, że pobierasz naukę uprawniającą do zasiłku 

studenckiego (należy załączyć, jeśli jesteś uprawniony/-a do stypendium naukowego, ale nie otrzymujesz tego 
świadczenia) 

 

9. Övriga upplysningar  
9. Informacje dodatkowe  
Tutaj możesz wpisać inne informacje, które Twoim zdaniem powinniśmy posiadać.  

9. Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 Dołączam załącznik z 

informacjami 

 

10. Underskrift 
10. Podpis 
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane podane w formularzu są 
prawdziwe i pełne. 

10. Podpis 

Niniejszym oświadczam, że informacje złożone przeze mnie w formularzu są prawdziwe i pełne. 
Każda zmiana musi zostać zgłoszona do Försäkringskassan. 

Jestem świadomy/świadoma, że za składanie fałszywych informacji grozi odpowiedzialność 
karna; to samo dotyczy celowego zatajenia informacji lub niepowiadomienia Försäkringskassan o 
zaistniałych zmianach w złożonych danych. 

Telefon z numerem 
kierunkowym w ciągu dnia 

Telefon z numerem 
kierunkowym wieczorem 

Data 

 

Podpis 

Dane są przetwarzane w systemie informatycznym Försäkringskassan. Więcej informacji w broszurze „Försäkringskassans personregister” 
(Rejestr osobowy Försäkringskassan). 

 


