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Wróciłem do Polski po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii. Zarejestrowałem się w
powiatowym urzędzie pracy, ale marszałek województwa odmówił mi prawa do zasiłku dla
bezrobotnych z uwzględnieniem okresu pracy za granicą. Dlaczego?
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W myśl unijnych przepisów o koordynacji zaliczenie okresów ubezpieczenia spełnionych za granicą
może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez bezrobotnego ostatniego okresu
ubezpieczenia na terytorium państwa, w którym ubiega się on o zasiłek, czyli w tym przypadku na
terytorium Polski. Jak wynika z powyższego pytania, osoba zainteresowana ostatni okres ubezpieczenia
z tytułu zatrudnienia spełniła na terytorium Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym okres jej pracy za
granicą nie może być zaliczony do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.
Od tej generalnej zasady istnieje jednak wyjątek , zgodnie z którym bezrobotny, który oddaje się do
dyspozycji służb zatrudnienia na terytorium państwa, w którym zamieszkuje lub który powraca na to
terytorium korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem tego państwa tak, jakby był tam ostatnio
zatrudniony. Tak więc, warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, jeżeli nie była ona
państwem ostatniego zatrudnienia, jest wykazanie, że podczas pracy za granicą ciągle zamieszkiwaliśmy
w Polsce. Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji przy ustalaniu miejsca zamieszkania danej osoby
należy porównać czas trwania i ciągłość pobytu danej osoby w obu państwach, a także dokonać analizy
sytuacji osobistej tej osoby, na którą składają się: charakter i specyfika jej pracy, jej więzi rodzinne,
prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym, jej sytuacja mieszkaniowa oraz
państwo, w którym dana osoba uważana jest za rezydenta dla celów podatkowych. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że miejsce zwykłego zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem stałego zameldowania.
W myśl unijnych przepisów o koordynacji dopiero w przypadku, gdy ww. kryteria nie pozwolą na
jednoznaczne ustalenie zwykłego miejsca zamieszkania danej osoby, można wziąć pod uwagę zamiar tej
osoby oraz cel jej wyjazdu do innego państwa.
Po złożeniu wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w wojewódzkim urzędzie pracy,
osoba bezrobotna zobowiązana jest do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, oświadczenia dotyczącego jej sytuacji życiowej podczas pracy za granicą, na
podstawie którego wojewódzki urząd pracy ustali, gdzie znajdowało się jej miejsce zwykłego
zamieszkania w trakcie pracy za granicą.
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