15.04.2021 Przez 3 ostatnie lata wyjeżdżałam na 8 miesięcy w roku do Holandii do pracy sezonowej w
rolnictwie. W Polsce nie mogę znaleźć pracy. W Holandii nie mogę się ubiegać o zasiłek dla
bezrobotnych, ponieważ po zakończonej pracy nie mam tam gdzie mieszkać. Czy należy mi
się zasiłek dla bezrobotnych w Polsce z tytułu pracy za granicą?

Przez 3 ostatnie lata wyjeżdżałam na 8 miesięcy w
roku do Holandii do pracy sezonowej w rolnictwie.
W Polsce nie mogę znaleźć pracy. W Holandii nie
mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych,
ponieważ po zakończonej pracy nie mam tam gdzie
mieszkać. Czy należy mi się zasiłek dla
bezrobotnych w Polsce z tytułu pracy za granicą?
Jak wyjaśniono w odpowiedzi powyżej, okres pracy za granicą może być, co do zasady, zaliczony do
uprawnień do zasiłku w Polsce jedynie w sytuacji, gdy bezrobotny ostatni okres ubezpieczenia z tytułu
zatrudnienia spełnił w Polsce. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, który pozwala uwzględnić ostatni
okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie członkowskim i na
jego podstawie przyznać prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. Zgodnie z unijnymi przepisami o
koordynacji, powyższy wyjątek może być stosowany do pewnych kategorii pracowników, którzy
utrzymują bliskie związki z krajem swego pochodzenia, np.: do pracowników sezonowych lub
pracowników transportu międzynarodowego. Biorąc pod uwagę, że osoba zainteresowana wyjeżdżała
do Holandii tylko na okres prac sezonowych, po czym wracała do Polski, do swojej rodziny, można
przypuszczać, że zostanie objęta wyjątkiem wynikającym z unijnych przepisów o koordynacji i
wojewódzki urząd pracy zaliczy jej okres pracy w Holandii do okresu uprawniającego do zasiłku dla
bezrobotnych w Polsce. Należy jednak dodać, że aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych na
zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, bezrobotny musi spełnić wymogi
określone również w polskim ustawodawstwie. W związku z powyższym osoba zainteresowana otrzyma
zasiłek dla bezrobotnych w Polsce pod warunkiem udokumentowania okresu 365 dni ubezpieczenia z
tytułu zatrudnienia liczonych w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień jej rejestracji w powiatowym
urzędzie pracy. Do okresu tego zaliczone zostaną okresy ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w Holandii
oraz ewentualne okresy zatrudnienia w Polsce w wymaganym okresie.
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