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Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w 

ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego informowania o 

ochronie socjalnej (MISSOC).  Więcej informacji na temat sieci MISSOC można znaleźć 

na następującej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Niniejszy przewodnik zawiera ogólny opis rozwiązań w zakresie zabezpieczenia 

społecznego stosowanych w odpowiednich państwach. Dodatkowe informacje można 

uzyskać z innych publikacji MISSOC. Wszystkie te pozycje są dostępne na stronie, do 

której odsyła powyższy link. Można  skontaktować się również z właściwymi organami i 

instytucjami, które zostały wymienione w załączniku do niniejszego przewodnika. 

 

Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie może być 

pociągana do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej 

publikacji. 
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Rozdział I: Wprowadzenie, organizacja i finansowanie 

Wprowadzenie 

Pracodawca zatrudniający pracownika najemnego w Austrii niezwłocznie podejmuje 

niezbędne kroki w celu zarejestrowania pracownika do celów zabezpieczenia 

społecznego. Najpierw rejestruje pracownika w kasie ubezpieczeń zdrowotnych 

(Krankenkasse), która poinformuje właściwe instytucje w zakresie ubezpieczenia od 

wypadków przy pracy, emerytalno-rentowego oraz od utraty pracy. Pracownik otrzyma 

numer ubezpieczeń społecznych, pod którym rejestrowane będą okresy ubezpieczenia 

oraz wysokość wynagrodzenia, od którego naliczane są składki. Po dopełnieniu tych 

formalności pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy kopię zgłoszenia do kasy 

ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą same skontaktować się z 

właściwą instytucją zabezpieczenia społecznego, która udzieli informacji na temat 

szczególnych przepisów mających zastosowanie do takich osób w odniesieniu do 

rejestracji oraz składek. 

Przegląd 

Austriacki system zabezpieczenia społecznego obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, 

wypadkowe (wypadki przy pracy i choroby zawodowe), emerytalno-rentowe oraz od 

utraty pracy. Podstawą zabezpieczenia społecznego jest zatrudnienie (a nie miejsce 

zamieszkania). Ubezpieczony nie może wybierać kasy ubezpieczeniowej. Ze względów 

historycznych w zabezpieczeniu społecznym można zaobserwować podział ze względu 

na terytorium i przynależność do stowarzyszeń. Istnieją specjalne kasy ubezpieczeń 

dla pracowników kolei, górników i pracowników służb publicznych, a także rolników, 

osób pracujących w handlu oraz dla notariuszy. 

 

Oprócz zadań związanych z opieką zdrowotną austriackie kasy ubezpieczeń 

zdrowotnych zbierają również składki na ubezpieczenie wypadkowe, emerytalno-

rentowe oraz od utraty pracy. Kasy odpowiadają również za wypłacanie zasiłków 

wychowawczych. Usługi w zakresie opieki zdrowotnej świadczą przede wszystkim 

lekarze kontraktowi oraz inni partnerzy. Gwarantowane zasoby minimalne 

zorientowane na potrzeby mogą zostać zapewnione osobom potrzebującym. 

Organizacja ochrony socjalnej 

Wszystkie kasy ubezpieczeń należą do głównego związku austriackich podmiotów 

ubezpieczeń społecznych (Hauptverband der Österreichischen 

Sozialversicherungsträger), który reprezentuje ogólne interesy zabezpieczeń 

społecznych. Związek posiada rozległe kompetencje, aby móc lepiej koordynować 

działania w ramach austriackiego systemu zabezpieczenia społecznego. 

 

Za zabezpieczenie społeczne odpowiadają 22 kasy ubezpieczeń, które są organami 

posiadającymi własny zarząd w ramach prawa publicznego. Niektóre kasy ubezpieczeń 

muszą zarządzać 2 lub wszystkimi 3 działami ubezpieczeń. Funkcjonuje 19 kas 
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ubezpieczenia zdrowotnego, 5 kas ubezpieczenia emerytalno-rentowego i 4 kasy 

ubezpieczenia wypadkowego. 

 

Systemy ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego są objęte nadzorem Federalnego 

Ministerstwa Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit). W odniesieniu do opieki 

szpitalnej utworzono 9 kas chorych krajów związkowych (Länder), które przejmują 

funkcje kas ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

System emerytalno-rentowy jest objęty nadzorem Ministerstwa Pracy, Spraw 

Socjalnych i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz). 

 

Ubezpieczeniem od utraty pracy zarządzają austriackie służby ds. zatrudnienia 

(Arbeitsmarktservice) pod nadzorem federalnego ministerstwa pracy, spraw 

socjalnych i ochrony konsumentów. Federalny urząd austriackich służb ds. 

zatrudnienia zapewnia ogólny nadzór nad 9 urzędami krajów związkowych i w 

przybliżeniu 100 urzędami regionalnymi. 

 

Federalne ministerstwo ds. gospodarki, rodziny i młodzieży (Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend) jest właściwym organem odpowiedzialnym za 

zarządzanie świadczeniami rodzinnymi. Natomiast urzędy podatkowe (Finanzämter) 

objęte bezpośrednim nadzorem tego Ministerstwa zarządzają dodatkami rodzinnymi 

(Familienbeihilfe). 

 

Kasy ubezpieczeń zdrowotnych, bezpośrednio nadzorowane przez federalne 

ministerstwo ds. gospodarki, rodziny i młodzieży, są właściwymi organami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie zasiłkami wychowawczymi (Kinderbetreuungsgeld). 

 

Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej są przyznawane w zależności od 

zapotrzebowania na pomoc i opiekę w 7 kategoriach. Są one wypłacane w formie 

rekompensaty za dodatkowe wydatki na opiekę. Ponadto rząd federalny i kraje 

związkowe postanowiły utworzyć kompleksowy system opieki w formie świadczeń 

pieniężnych i świadczeń rzeczowych. Świadczenia z tytułu opieki na rzecz 

beneficjentów świadczeń są wypłacane przez właściwy zakład ubezpieczeń 

emerytalno-rentowych lub wypadkowych. 

 

Poza zabezpieczeniem społecznym i zasiłkami opiekuńczymi istnieje system pomocy 

społecznej zarządzany przez okręgowy organ administracyjny i władze lokalne. 

Finansowanie 

Pracownicy najemni są zobowiązani odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

od utraty pracy, emerytalno-rentowe (inwalidztwo, starość oraz renta rodzinna). 

Wysokość składek oblicza się jako odsetek od wynagrodzenia. Zazwyczaj połowę 

składek opłaca pracownik, a drugą połowę – pracodawca. Na pracodawcy spoczywa 

jednak obowiązek odprowadzenia składek i pracodawca odlicza składkę od 

wynagrodzenia pracownika. 

 

Pracownicy nie odprowadzają składek na ubezpieczenie wypadkowe (są one w całości 

opłacane przez pracodawców), na świadczenia rodzinne (finansowane ze składek 

pracodawcy i podatków) czy świadczenia z tytułu opieki długoterminowej (finansowane 

z podatków). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają obowiązek 

samodzielnie odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz 

emerytalno-rentowe. 



 
Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 
Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austri 

Lipiec 2012 r 7 

 

Składki odprowadzane przez pracowników najemnych są uzależnione od ich 

wynagrodzenia brutto (łącznie z ewentualną 13-tą i 14-tą pensją miesięczną). Jeżeli 

prowadzą Państwo działalność na własny rachunek, są Państwo zobowiązani sami 

odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz rentowe. 

Maksymalna kwota składki jest określana corocznie (np. 4 230 euro miesięcznie). 

 

Za gwarantowane zasoby minimalne zorientowane na potrzeby odpowiadają głównie 

kraje związkowe i wspólnoty lokalne.  
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Rozdział II: Opieka zdrowotna 

Kiedy masz prawo do opieki zdrowotnej? 

Osoby ubezpieczone 

Dostęp do opieki zdrowotnej mają osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w przypadku: wszystkich pracowników 

najemnych otrzymujących wynagrodzenie, w tym praktykantów, osób bezrobotnych 

otrzymujących świadczenia z tytułu bezrobocia, osób otrzymujących gwarantowane 

zasoby minimalne zorientowane na potrzeby, osób otrzymujących lub ubiegających się 

o rentę, uczestników programów rehabilitacji zawodowej, osób odbywających służbę 

wojskową lub cywilną, osób prowadzących działalność na własny rachunek, członków 

rodzin pracujących w ich przedsiębiorstwach, osób wykonujących wolny zawód i 

zawierających umowy zlecenia (freie Dienstnehmer) oraz innych nielicznych grup 

osób. W ten sposób niemal wszyscy są objęci systemem opieki zdrowotnej. 

 

Osoby, które z tytułu wykonywanej lub wykonywanych działalności uzyskują (łącznie) 

wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia minimalnego (376,26 EUR miesięcznie), są 

zwolnione z obowiązkowego ubezpieczenia. Dostępne jest specjalne, dobrowolne 

ubezpieczenie.  

 

Wszystkie osoby mieszkające na terenie Austrii nieobjęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem mają prawo przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnego. Osoby 

ubezpieczone dobrowolnie mogą ubiegać się o świadczenia medyczne jedynie w 

przypadku, gdy są ubezpieczone od co najmniej sześciu miesięcy. 

Członkowie rodziny 

Członkowie rodziny osoby uprawnionej, mieszkający w Austrii, mają prawo do opieki 

zdrowotnej w takim samym stopniu co ona. Członkami  rodziny są zasadniczo dzieci, 

które nie ukończyły 18. roku życia (nie ukończyły 27. roku życia, jeżeli kontynuują 

naukę lub kształcenie zawodowe).  

 

Współmałżonek osoby uprawnionej również jest ubezpieczony jako członek rodziny. 

Takie współubezpieczenie jest nieodpłatne wyłącznie wtedy, gdy współmałżonek 

wychowuje bądź wychowywał(a) dzieci przez co najmniej cztery lata; jeśli pobiera 

zasiłek z tytułu opieki długoterminowej co najmniej kategorii 3; lub jeśli zapewnia 

opiekę długoterminową osobie ubezpieczonej (kategorii 3). We wszystkich innych 

przypadkach należy odprowadzać dodatkową składkę (3,4 % Państwa wynagrodzenia 

brutto).  

 

Dodatkowe warunki mają zastosowanie do partnera w związku pozamałżeńskim 

(również tej samej płci). Nie powinno istnieć żadne pokrewieństwo pomiędzy 

partnerem a osobą ubezpieczoną, wspólne gospodarstwo domowe powinno istnieć od 

co najmniej 10 miesięcy, zaś prace domowe powinny być wykonywane bez 

wynagrodzenia. 
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Co obejmuje ubezpieczenie? 

Badania profilaktyczne  

W celu zapewnienia wczesnego wykrywania chorób osoba uprawniona oraz członkowie 

jej rodziny mają prawo na profilaktycznych badań lekarskich. Istnieją specjalne 

programy dla młodych osób, które nie ukończyły 19. roku życia, a także coroczne 

badania kontrolne mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów, cukrzycy oraz 

chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie sanatoryjne oraz zabiegi rehabilitacyjne 

mające na celu zapobieganie pogorszeniu stanu zdrowia również są objęte 

ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Opieka zdrowotna 

Osoba uprawniona i członkowie jej rodziny mogą korzystać z opieki lekarzy ogólnych, 

specjalistów i stomatologów. Osoba uprawniona może również otrzymać leki i sprzęt 

medyczny, jeżeli takie są wskazania medyczne.  

 

Domowa opieka pielęgniarska także jest świadczona i opłacana przez kasę 

ubezpieczeń zdrowotnych. Obejmuje ona pewne świadczenia opieki zdrowotnej (np. 

zastrzyki, karmienie przez sondę, opatrunki itd.) wykonywane przez pielęgniarki 

dyplomowane. 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba ze względu na rodzaj choroby, osoba uprawniona będzie 

mogła skorzystać z leczenia szpitalnego (bez ograniczeń czasowych) w ramach 

standardowej kategorii określonej w cenniku. 

W jaki sposób można skorzystać z opieki zdrowotnej? 

Opieka zdrowotna 

Przed rozpoczęciem leczenia należy lekarzowi przedstawić kartę elektroniczną, zwaną 

dalej e-kartą. Wspomniana e-karta jest krajową kartą ubezpieczenia zdrowotnego, 

dzięki której osoba ubezpieczona udowadnia swoje prawo do świadczeń z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego w Austrii. Jest ona wydawana z urzędu (bez konieczności 

składania wniosku) każdej osobie ubezpieczonej i osobom uprawnionym z jej rodziny. 

Opłata za kartę wynosi 10 EUR rocznie (zwolnione są z niej dzieci, emeryci i osoby 

dotknięte ubóstwem). W sytuacji nagłej lekarz nie odmówi pomocy, nawet jeśli 

pacjent nie ma e-karty przy sobie; w takim przypadku, należy poinformować lekarza, 

do jakiej kasy ubezpieczeń zdrowotnych osoba uprawniona należy  i przedstawić mue-

kartę po leczeniu. 

 

Opiekę zdrowotną świadczą lekarze i stomatolodzy, którzy podpisali umowy z kasą 

ubezpieczeń zdrowotnych (Vertragsärzte). Stanowią oni większość wśród lekarzy. 

Wyboru lekarza można dokonać na początku leczenia lub na początku każdego 

kwartału bądź każdego miesiąca. Lista lekarzy jest wywieszona w kasie ubezpieczeń 

zdrowotnych, do której Państwo należą.  

 

Można również skorzystać z usług lekarza, który nie ma podpisanego kontraktu z kasą. 

W takim przypadku osoba uprawniona uzyska zwrot kosztów w wysokości 

maksymalnie 80% kwoty, która zostałaby pokryta przez kasę, gdyby leczenie 

prowadził lekarz, który z  ma podpisany kontrakt z kasą osoby uprawnionej. 



 
Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 
Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austri 

Lipiec 2012 r 10 

 

Jeżeli lekarz prowadzący uzna za konieczne skierowanie osoby uprawnionej do 

specjalisty, do kliniki lub innej placówki o podobnym charakterze, wystawia jej 

skierowanie, w którym lekarz prowadzący powierza ją opiece innego lekarza 

(Überweisungsschein).  

Leki, aparatura i protezy 

Leki są przepisywane przez lekarza kontraktowego i wydawane w każdej aptece. 

Zazwyczaj osoba uprawniona musi zapłacić ryczałt w wysokości 5,15 EUR za każdy 

przepisany lek. W przypadku niektórych chorób zakaźnych oraz w razie potrzeby 

(niewystarczające środki) nie jest wymagane żadne współfinansowanie. Ponadto 

obowiązuje granica kwoty współfinansowania na osobę rocznie określana w zależności 

od przychodu. Kasa ubezpieczeń zdrowotnych z reguły pokrywa koszty protez, w 

określonych przypadkach do pewnego pułapu. 

Leczenie dentystyczne 

Kasa ubezpieczeń zdrowotnych pokrywa koszty dentystycznego leczenia 

zachowawczego i chirurgicznego oraz leczenia ortodontycznego, a także koszty protez 

dentystycznych, o ile są one konieczne. Koszty leczenia ortodontycznego i protez nie 

są całkowicie pokrywane przez kasę, co często oznacza dla ubezpieczonego 

konieczność poniesienia znacznych kosztów. 

Domowa opieka pielęgniarska 

Domowa opieka pielęgniarska jest świadczona z przepisu lekarza.  

Leczenie szpitalne 

Leczenie szpitalne odbywa się w najbliższym szpitalu. W okresie czterech pierwszych 

tygodni hospitalizacji członkowie rodziny pracownika najemnego pokrywają 10% 

kosztów hospitalizacji. Sam ubezpieczony pokrywa koszty dziennego pobytu w szpitalu 

wyłącznie w niewielkiej części (maksymalnie za okres 28 dni kalendarzowych w roku). 

Od początku piątego tygodnia leczenie szpitalne jest bezpłatne dla ubezpieczonego i 

członków jego rodziny.  

 

W niektórych przypadkach koszty dojazdów ponoszone przez chorego w celu 

uzyskania świadczeń zdrowotnych mogą być w całości lub w części pokryte przez kasę 

ubezpieczeń zdrowotnych. 
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Rozdział III: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby 

Kiedy masz prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby? 

Prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (Krankengeld) przysługuje 

pracownikom najemnym otrzymującym wynagrodzenie, osobom bezrobotnym 

otrzymującym świadczenia w ramach ubezpieczenia od utraty pracy i uczestnikom 

programów rehabilitacji zawodowej, a także osobom niezdolnym do pracy z powodu 

choroby. 

 

Wypłata świadczenia zostaje zawieszona na okres, przez który ubezpieczony niezdolny 

do pracy otrzymuje wynagrodzenie na podstawie przepisów prawa pracy. 

Wynagrodzenie może być wypłacane w pełnej wysokości przez 6 do 12 tygodni, w 

zależności od długości świadczenia. Po tym okresie przez kolejne cztery tygodnie 

wypłacana jest połowa wynagrodzenia, a następnie wypłacana może być połowa 

świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. 

 

Osoba uzyskująca (łącznie) wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia minimalnego 

(Geringfügigkeitsgrenze) 376,26 EUR miesięcznie jest zwolniona z obowiązkowego 

ubezpieczenia i nie jest uprawniona do otrzymywania świadczenia pieniężnego z tytułu 

choroby. W takim przypadku dostępne jest specjalne, dobrowolne ubezpieczenie.  

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Po wystąpieniu niezdolności do pracy obowiązuje trzydniowy okres oczekiwania. 

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby jest zazwyczaj wypłacane począwszy od 

czwartego dnia po wystąpieniu niezdolności do pracy. W przypadku niezgłoszenia 

niezdolności do pracy w ciągu tygodnia świadczenie pieniężne z tytułu choroby będzie 

wypłacane wyłącznie począwszy od dnia zgłoszenia. 

 

Dzienna stawka świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest obliczana na podstawie 

wysokości ostatniego wynagrodzenia (z uwzględnieniem progu 4 230 EUR 

miesięcznie). Początkowo wynosi ona 50% wynagrodzenia (do 42. dnia), a od 43. dnia 

niezdolności do pracy wzrasta do 60%. Początkowo wynosi ona 50% wynagrodzenia, a 

od 43. dnia niezdolności do pracy wzrasta do 60%. Ponadto, jeżeli statut kasy 

ubezpieczeń zdrowotnych dopuszcza taką możliwość, wysokość świadczenia może 

zostać podniesiona o pewien procent ze względu na współmałżonka lub innych 

członków rodziny. Podwyższone świadczenie nie może przekroczyć 75% wysokości 

wynagrodzenia. 

 

W przypadku osób uzyskujących wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia 

stanowiącego próg dla ubezpieczenia obowiązkowego, które korzystają z 

dobrowolnego ubezpieczenia, wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu choroby 

ustalono na 135,14 EUR. 

 

W takim przypadku świadczenie pieniężne z tytułu choroby można zasadniczo 

otrzymywać przez maksymalny okres 52 tygodni (jeden rok); statut kas ubezpieczeń 

zdrowotnych może przewidywać przedłużenie tego okresu maksymalnie do 78 tygodni 

(półtora roku). 
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W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń pieniężnych z tytułu 
choroby? 

Aby móc skorzystać ze świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, konieczne jest 

uzyskanie poświadczenia o niezdolności do pracy od lekarza prowadzącego. 
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Rozdział IV: Świadczenia z tytułu macierzyństwa i 
ojcostwa 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa lub ojcostwa? 

Ubezpieczone kobiety (w kasie ubezpieczeń zdrowotnych) oraz kobiety będące 

członkami rodziny osób ubezpieczonych są uprawnione do świadczeń rzeczowych, tj. 

leczenie szpitalne tuż przed porodem, w trakcie i po porodzie.  

 

Kobiety będące pracownikami najemnymi otrzymującymi wynagrodzenie oraz kobiety 

otrzymujące świadczenia w ramach ubezpieczenia od utraty pracy lub uczestniczące w 

programach rehabilitacji zawodowej są uprawnione do świadczeń macierzyńskich 

(Wochengeld) w okresie, w którym nie mogą pracować (osiem tygodni przed porodem 

i osiem tygodni po porodzie). Prawo do zasiłku macierzyńskiego zostaje zawieszone, 

jeżeli pracodawca nadal wypłaca pracownicy wynagrodzenie. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Świadczenia rzeczowe 

Wszystkie kobiety uprawnione do korzystania z opieki zdrowotnej w ramach 

ubezpieczenia w kasie ubezpieczeń zdrowotnych mają również prawo do świadczeń 

medycznych w okresie ciąży, porodu i połogu. Rzeczowe świadczenia z tytułu 

macierzyństwa obejmują:  

 opiekę lekarską i pomoc położnej w czasie ciąży, porodu i po urodzeniu dziecka;  

 zapewnienie leków i sprzętu;  

 pobyt w szpitalu lub w izbie porodowej przez okres maksymalnie dziesięciu dni (lub 

dłużej w razie konieczności, w przypadku komplikacji w czasie ciąży lub przy 

porodzie), opiekę mogą również świadczyć dyplomowane pielęgniarki specjalizujące 

się w opiece nad dziećmi i noworodkami. 

 

W Austrii możliwe jest również uzyskanie zwrotu 70% kosztów sztucznego 

zapłodnienia (in vitro). Odrębna ustawa reguluje warunki, które umożliwiają 

skorzystanie z tego prawa. 

Urlop macierzyński i świadczenia macierzyńskie 

Wysokość świadczenia macierzyńskiego oblicza się na podstawie średniego 

wynagrodzenia netto uzyskanego w okresie ostatnich 13 tygodni (trzech miesięcy). 

 

Jeżeli nie ma ciągłości wypłat wynagrodzenia przez pracodawcę, świadczenie 

macierzyńskie jest wypłacane przez osiem tygodni przed porodem i po porodzie. Okres 

ten może ulec wydłużeniu do 12 tygodni w przypadku porodu przedwczesnego, 

mnogiego lub cesarskiego cięcia. 

 

Kobiety prowadzące działalność na własny rachunek są uprawnione do świadczenia 

ryczałtowego wypłacanego przez taki sam okres. W przypadku osób korzystających z 

ubezpieczenia dobrowolnego, które uzyskują wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia 
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stanowiącego próg dla ubezpieczenia obowiązkowego dzienna stawka wsparcia wynosi 

8,22 EUR.  

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu macierzyństwa 
i ojcostwa? 

Jeżeli kobieta jest w ciąży, zalecamy, by niezwłocznie skonsultowała się ze swoim 

lekarzem i zaopatrzyła się w książeczkę zdrowia matki i dziecka (Mutter-Kind-Pass), w 

której znajdzie informacje na temat badań, które należy wykonać przed urodzeniem i 

po urodzeniu dziecka. Książeczka jest dokumentem potwierdzającym wykonane przez 

lekarza badania dotyczące przebiegu ciąży i rozwoju dziecka. Wykonanie badań 

określonych w „książeczce zdrowia matki i dziecka” jest warunkiem wypłaty pełnego 

świadczenia rodzicielskiego począwszy od 10, 13, 17 lub 25 miesiąca życia dziecka, w 

zależności od wybranego wariantu. Zaświadczenia lekarskie wpisane w książeczce 

należy przedłożyć w kasie ubezpieczeń zdrowotnych.  

 

Świadczenie macierzyńskie powinna wypłacać właściwa kasa ubezpieczeń 

zdrowotnych. 
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Rozdział V: Świadczenia z tytułu inwalidztwa 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu inwalidztwa? 

Osoby ubezpieczone 

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników 

najemnych oraz praktykantów, członków rodziny osoby prowadzącej działalność na 

własny rachunek, pracujących w jej przedsiębiorstwie, oraz tych osób, które nie 

posiadają formalnej umowy o pracę, ale zasadniczo pracują tak, jak pracownicy (freie 

Dienstnehmer).  

 

Osoba uzyskująca wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia minimalnego 

(Geringfügigkeitsgrenze) 376,26 EUR miesięcznie jest zwolniona z obowiązkowego 

ubezpieczenia. W stosownych przypadkach sumuje się dochód uzyskany z kilku źródeł. 

 

Wszystkie mieszkające w Austrii osoby nieubezpieczone w ramach systemu 

ubezpieczeń obowiązkowych, które ukończyły 15 lat, mają możliwość dobrowolnego 

ubezpieczenia się w ramach austriackiego systemu ubezpieczenia emerytalno-

rentowego. Te osoby, które nie podlegają już ubezpieczeniu obowiązkowemu, mogą 

nadal dobrowolnie przynależeć do systemu ubezpieczenia, niezależnie od miejsca ich 

zamieszkania. 

Stopień inwalidztwa 

W Austrii nie istnieje pojęcie inwalidztwa częściowego; osoba jest albo zdolna, albo 

niezdolna do pracy. Pracownicy wykwalifikowani korzystają z ochrony zawodowej, tzn. 

poddawani są badaniom mającym stwierdzić, czy mogą oni nadal rzeczywiście 

wykonywać określony zawód (Berufsschutz). Natomiast pracownicy 

niewykwalifikowani oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą być 

skierowane do wszystkich zawodów na rynku pracy. Wszyscy ubezpieczeni, na 

określonych warunkach, korzystają do 57. roku życia ze szczególnej ochrony, tzn. 

poddawani są badaniom, mającym stwierdzić, czy mogą wykonywać nadal określoną 

działalność, którą wykonywali wcześniej (Tätigkeitsschutz). 

 

Niezdolność do wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeit) występuje w przypadku 

pracowników fizycznych i umysłowych, którzy wykonują głównie działalność w 

zawodzie wymagającym wcześniejszego szkolenia, jeżeli ich zdolność do pracy obniża 

się ze względu na stan zdrowia o więcej niż połowę w stosunku do zdolności osoby 

zdrowej wykonującej ten sam zawód. W przypadku osób prowadzących działalność na 

własny rachunek konieczne jest udowodnienie trwałej niezdolności do wykonywania 

jakiejkolwiek regularnej działalności zawodowej ze względu na stan zdrowia.  

 

Całkowita niezdolność do pracy (Erwerbsunfähigkeit) występuje w przypadku 

pracowników fizycznych, którzy ze względu na swoją kondycję fizyczną lub psychiczną 

wykonując jakąkolwiek pracę nie są w stanie uzyskiwać nawet połowy dochodu, jaki 

mogłaby uzyskiwać osoba zdrowa wykonująca taką pracę. 

 

Inwalidztwo (Invalidität) występuje w przypadku osób ubezpieczonych, które 

ukończyły co najmniej 57. rok życia i które na skutek choroby lub innej niesprawności 

lub obniżenia ich zdolności fizycznych bądź umysłowych nie są w stanie wykonywać 

działalności, którą wykonywali przez okres co najmniej 120 kolejnych miesięcy w ciągu 
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ostatnich 180 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę odniesienia. Należy 

wziąć pod uwagę każdą rozsądną możliwość zmiany wykonywanej pracy. 

 

Inwalidztwo pierwotne (Originäre Invalidität) występuje w przypadku osoby, która w 

momencie wejścia na rynek pracy, była zasadniczo niezdolna do pracy ze względu na 

poważną niepełnosprawność, ale mimo wszystko uzyskała minimalny okres 10 lat 

składek. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Renta inwalidzka 

Aby uzyskać prawo do renty inwalidzkiej (Invaliditätsrente), należy ukończyć 

określony, minimalny okres ubezpieczenia, tj. co najmniej 60 miesięcy ubezpieczenia 

w ciągu ostatnich 120 miesięcy kalendarzowych. Po ukończeniu 50. roku życia okres 

oczekiwania za każdy miesiąc jest powiększany o jeden miesiąc, a okres bazowy o 

dwa miesiące, aż do maksymalnie 180 miesięcy ubezpieczenia w ciągu ostatnich 360 

miesięcy kalendarzowych. W przypadku 180 miesięcy składek lub 300 miesięcy 

ubezpieczenia okres bazowy nie jest wymagany. 

 

Okres oczekiwania nie jest wymagany w przypadku, kiedy inwalidztwo jest skutkiem 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub w przypadku, gdy następuje przed 

ukończeniem 27. roku życia, jeżeli osoba była ubezpieczona przez okres co najmniej 

sześciu miesięcy. 

 

Od 2005 r. pewne okresy uznawane są za okresy składek, za które płacone są składki 

z finansów publicznych. Są to następujące okresy: okresy wychowawcze 

(Kindererziehungszeiten) trwające maksymalnie cztery lata na dziecko (5 lat w 

przypadku porodów mnogich), okresy służby wojskowej i udziału w działaniach 

wojennych oraz powiązane okresy (np. służby cywilnej), okresy urlopu 

macierzyńskiego, za które pobierane jest świadczenie macierzyńskie (Wochengeld), 

oraz okresy, za które pobierane jest świadczenie z tytułu bezrobocia 

(Arbeitslosengeld) lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby (Krankengeld). 

 

W odniesieniu do okresów ubezpieczenia uzyskanych przed 2005 r. wymienione wyżej 

okresy są kredytowane jako powiązane okresy bezskładkowe. Dotyczy to również 

osób, które na początku 2005 r. ukończyły już 50 lat. 

 

Wysokość renty inwalidzkiej oblicza się na podstawie wieku i długości ubezpieczenia 

wnioskodawcy. W przypadku osób, które nie ukończyły 50 roku życia przed 

rozpoczęciem 2005 r., oraz w odniesieniu do okresów ubezpieczenia osiągniętych 

począwszy od stycznia 2005 r. obowiązuje system rachunków określonych świadczeń 

rentowych oparty na finansowaniu z bieżących dochodów (system repartycyjny). 

 

W ramach tego systemu nabyte uprawnienia do renty są obliczane co roku. Podstawą 

wymiaru jest średnie wynagrodzenie osiągane w danym roku kalendarzowym, którego 

maksymalna wysokość jest ograniczona. Za każdy rok kalendarzowy na koncie 

emerytalnym zostaje zapisane 1,78% tej kwoty. 

 

Fikcyjne miesiące wnoszenia składek mogą być zapisywane aż do ukończenia 60. roku 

życia. Wysokość renty jest obliczana według wzoru opartego na sumie miesięcy 

ubezpieczenia i zapisanych miesięcy. 
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W przypadku wcześniejszej emerytury, świadczenie obniżane jest o 4,2% za rok, ale 

łącznie nie więcej niż o 15%. 

 

W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 50. roku życia przed rozpoczęciem 2005 

r., ale osiągnęły już pewien okres ubezpieczenia, stosuje się zarówno nowe, jak i stare 

ustawodawstwo. Wysokość emerytury jest ustalana na równoległej podstawie wymiaru 

z zastosowaniem metody pro rata temporis. Częściowe emerytury będą obliczane na 

podstawie przepisów nowego oraz, w stosownych przypadkach, starego 

ustawodawstwa. Renta inwalidzka odpowiada sumie rent częściowych. 

 

W przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia przed rozpoczęciem 2005 r., nadal 

mają zastosowanie przepisy obowiązujące na koniec 2004 r. Podstawą wymiaru renty 

jest średni dochód z 24 lat ubezpieczenia, w których wynagrodzenie było najwyższe. 

Emerytury przyznane od początku 2004 r. nie mogą być niższe o więcej niż 5% w 

stosunku do porównywalnych emerytur przyznanych do końca 2003 r. Wartość ta 

będzie stopniowo rosnąć do 10% w 2024 r. 

 

Renta inwalidzka jest wypłacana 14 razy w roku. W przypadku górników mogą 

obowiązywać specjalne ustalenia.  

Dodatki 

Dopóki emerytura lub emerytury wypłacane co miesiąc wraz z innymi dochodami (w 

tym dochodami małżonka mieszkającego w tym samym gospodarstwie domowym) nie 

przekraczają pewnego poziomu, dopóty wypłacany jest dodatek wyrównawczy 

(Ausgleichszulage). Jego wysokość odpowiada różnicy pomiędzy faktycznymi 

dochodami a określonym pułapem. Dodatek i renta inwalidzka mogą zostać 

zwiększone w przypadku osób mających na utrzymaniu dzieci. Ponadto przyznane 

może zostać świadczenie z tytułu opieki długoterminowej. 

Środki rehabilitacji 

Instytucje ubezpieczenia emerytalno-rentowego mogą przyznać ubezpieczonemu 

różne środki na rehabilitację medyczną, zawodową lub społeczną, aby umożliwić mu 

odzyskanie zdolności do pracy oraz właściwego miejsca w środowisku zawodowym i 

gospodarczym. Rehabilitacja powinna mieć znaczenie nadrzędne względem renty 

inwalidzkiej. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu inwalidztwa? 

Należy zaznaczyć, że renty są przyznawane wyłącznie w przypadku uprzedniego 

wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Zaleca się, aby złożyć wniosek we właściwej 

instytucji ubezpieczeń społecznych (choć można go złożyć również w dowolnej kasie 

ubezpieczeń społecznych lub za pośrednictwem władz lokalnych), korzystając ze 

stosownego formularza. Niemniej wnioski złożone w sposób inny niż na specjalnym 

formularzu również zostaną rozpatrzone.  

 

Renta inwalidzka jest wypłacana od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

wystąpieniu inwalidztwa lub po złożeniu wniosku. 

 

Renta inwalidzka jest przyznawana na co najmniej 24 miesiące. Jeżeli po tym okresie 

badania lekarskie potwierdzą inwalidztwo, renta jest przedłużana o maksymalnie 24 

miesiące. Jeżeli stan fizyczny lub umysłowy beneficjenta wskazuje na trwałą 

niezdolność do pracy, renta inwalidzka jest przyznawana na czas nieokreślony. 
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Po osiągnięciu przez beneficjenta wieku emerytalnego przyznawana jest renta 

inwalidzka w takiej samej wysokości. Na wniosek beneficjenta możliwe jest również 

przekształcenie renty inwalidzkiej w emeryturę. 
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Rozdział VI: Emerytury i świadczenia emerytalne 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu starości? 

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym (opisanym powyżej w rozdziale 

dotyczącym świadczeń z tytułu inwalidztwa) mogą być uprawnione do świadczeń z 

tytułu starości. 

 

Ponadto należy ukończyć określony okres oczekiwania: 

 ubezpieczeni, którzy nie ukończyli 50. roku życia i nie byli objęci okresem 

ubezpieczenia do początku 2005 r., muszą osiągnąć 180 miesięcy ubezpieczenia, w 

tym co najmniej 84 miesiące skumulowane z tytułu działalności zawodowej (np. 

zatrudnienia); 

 osoby, które ukończyły 50. roku życia przed 2005 r., muszą osiągnąć 180 miesięcy 

ubezpieczenia w ciągu ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych lub 180 miesięcy 

składkowych lub 300 miesięcy ubezpieczenia bez okresu bazowego; 

 osoby, które nie ukończyły 50. roku życia przed dniem 1 stycznia 2005 r., ale 

osiągnęły co najmniej jeden miesiąc ubezpieczenia, będą mogły skorzystać z 

bardziej korzystnych ustaleń.  

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Standardowa emerytura 

Emerytura (Altersrente) może być przyznawana po ukończeniu 60. roku życia 

(kobiety) lub 65 roku życia (mężczyźni). Wiek emerytalny kobiet będzie stopniowo 

podnoszony w latach 2024–2033, aż do zrównania go z wiekiem emerytalnym 

mężczyzn (tj. 65 lat). 

Wcześniejsza emerytura 

O wcześniejszą emeryturę (Vorgezogene Rente) można się ubiegać po ukończeniu 62. 

roku życia (dla kobiet i mężczyzn). W wieku 60 lat mogą się o nią ubiegać osoby 

wykonujące ciężką pracę, pod warunkiem że wykonywały taką pracę przez co najmniej 

10 z ostatnich 20 lat i osiągnęły łącznie 45 lat ubezpieczenia. 

 

Jednocześnie zastosowanie ma pewien okres przejściowy. Ponadto do osób, które 

ukończyły 50 lat przed 2005 r., oraz osób młodszych, które przed 2005 r. osiągnęły 

już co najmniej jeden miesiąc ubezpieczenia, mają zastosowanie specjalne warunki 

dotyczące wieku. Wymaga się zatem 772 miesięcy w przypadku mężczyzn i 712 

miesięcy w przypadku kobiet. Te granice wieku będą stopniowo podnoszone od 2004 

r. do 2014 r. (wycofywanie tej formy wcześniejszej emerytury). 

 

Ponadto dwie formy wcześniejszej emerytury są dostępne wyłącznie dla osób 

urodzonych w określonych latach, tj. wcześniejsza emerytura dla osób, które mają 

bardzo długą historię ubezpieczenia, lub dla osób, które pracowały w szczególnie 

trudnych warunkach. 

 

W przypadku ponownego podjęcia działalności zawodowej wypłacanie wcześniejszej 

emerytury zostanie zawieszone. 
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Wysokość emerytury 

Wysokość emerytury oblicza się na podstawie wieku i czasu ubezpieczenia 

wnioskodawcy. W przypadku osób, które nie ukończyły 50. roku życia przed 

rozpoczęciem 2005 r., oraz w odniesieniu do okresów ubezpieczenia osiągniętych 

począwszy od stycznia 2005 r. obowiązuje system rachunków określonych świadczeń 

rentowych oparty na finansowaniu z bieżących dochodów (system repartycyjny). 

 

W ramach tego systemu nabyte uprawnienia do emerytury są obliczane co roku. 

Podstawą wymiaru jest średnie wynagrodzenie osiągane w danym roku 

kalendarzowym, którego maksymalna wysokość jest ograniczona. Za każdy rok 

kalendarzowy na koncie emerytalnym zostaje zapisane 1,78% tej kwoty. 

 

W przypadku wcześniejszej emerytury wysokość standardowej emerytury zmniejsza 

się o 4,2% rocznie (ale nie więcej niż 2,1% w przypadku osób wykonujących ciężką 

pracę, w zależności od liczby miesięcy przepracowanych w ten sposób), jednak ogółem 

nie więcej niż o 15%. W przypadku emerytury o odroczonym terminie wypłaty 

wysokość emerytury zwiększa się o 4,2% za każdy rok kalendarzowy, a maksymalnie 

o 12,6%. 

 

W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 50. roku życia przed rozpoczęciem 2005 

r., ale osiągnęły już pewien okres ubezpieczenia, stosuje się zarówno nowe, jak i stare 

ustawodawstwo. Wysokość emerytury jest ustalana na równoległej podstawie wymiaru 

z zastosowaniem metody pro rata temporis. Częściowe emerytury będą obliczane na 

podstawie przepisów nowego oraz, w stosownych przypadkach, starego 

ustawodawstwa. Renta inwalidzka odpowiada sumie rent częściowych. 

 

W odniesieniu do osób, które ukończyły 50. rok życia przed rozpoczęciem 2005 r., 

nadal mają zastosowanie przepisy obowiązujące na koniec 2004 r. Podstawą wymiaru 

emerytury jest średni dochód z 24 lat ubezpieczenia, w których wynagrodzenie było 

najwyższe. Okres ten będzie stopniowo wydłużany do 40 lat ubezpieczenia w roku 

2028. Z tej podstawy co roku oblicza się 1,78%. Zmniejszenia i zwiększenia wysokości 

emerytury są takie same, jak już opisano. Niemniej zwiększona emerytura nie może 

przekroczyć 91,76% podstawy wymiaru.  

 

Emerytury przyznane od początku 2004 r. nie mogą być niższe o więcej niż 5% w 

stosunku do porównywalnych emerytur przyznanych do końca 2003 r. Wartość ta 

będzie stopniowo rosnąć do 10% w 2024 r. 

 

Emerytura jest wypłacana 14 razy w roku. W przypadku górników mogą obowiązywać 

specjalne ustalenia.  

Dodatki 

Dopóki emerytura lub emerytury wypłacane co miesiąc wraz z innymi dochodami (w 

tym dochodami małżonka mieszkającego w tym samym gospodarstwie domowym) nie 

przekraczają pewnego poziomu, dopóty wypłacany jest dodatek wyrównawczy 

(Ausgleichszulage). Jego wysokość odpowiada różnicy pomiędzy faktycznymi 

dochodami a określonym pułapem. Dodatek ten może zostać zwiększony w przypadku 

osób mających na utrzymaniu dzieci. Ponadto przyznane może zostać świadczenie z 

tytułu opieki długoterminowej. 
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W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu starości? 

Renty są przyznawane wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Zaleca się, aby 

złożyć wniosek we właściwej instytucji ubezpieczeń emerytalnych (choć można go 

złożyć również w dowolnej kasie ubezpieczeń społecznych lub za pośrednictwem władz 

lokalnych), korzystając ze stosownego formularza. Niemniej wnioski złożone w sposób 

inny niż na specjalnym formularzu również zostaną rozpatrzone.  
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Rozdział VII: Renty rodzinne 

Kiedy masz prawo do renty rodzinnej? 

Do renty rodzinnej (Hinterbliebenenpensionen) może być uprawniona osoba, która jest 

objęta ubezpieczeniem emerytalnym i wykazuje się określonym okresem oczekiwania. 

Okres ten jest taki sam, jak opisano powyżej w odniesieniu do świadczeń z tytułu 

inwalidztwa. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Renta wdowia 

Jeżeli pozostały przy życiu współmałżonek (lub były współmałżonek pozostający na 

utrzymaniu) zmarłego ubezpieczonego osiągnął wiek 35 lat lub jeżeli ze związku 

narodziło się dziecko, wówczas można ubiegać się o rentę wdowią (Witwenpension lub 

Witwerpension).  

 

Współmałżonek jest uprawniony do renty w wysokości od 0 do 60% (w zależności od 

jego dochodów) renty, do jakiej był lub byłby uprawniony zmarły ubezpieczony 

(warunki zostały opisane powyżej w odniesieniu do renty inwalidzkiej oraz emerytury).  

 

Jeżeli suma renty wdowiej i własnych dochodów beneficjenta jest poniżej pewnego 

poziomu (1 762,98 EUR na miesiąc), wypłacana jest dodatkowa kwota w wysokości do 

60% renty zmarłego ubezpieczonego. Do renty może również zostać przyznany zasiłek 

uzupełniający lub zasiłek opiekuńczy. 

Renta sieroca 

Renta sieroca (Waisenpension) jest świadczona na dzieci w wieku do 18. roku życia 

lub do 27. roku życia, jeżeli uczestniczą w szkoleniach lub studiują. Nie ma granicy 

wieku dla dzieci niepełnosprawnych.  

 

Renta sieroca wynosi 40% (w przypadku dzieci, które straciły jedno z rodziców) lub 

60% (w przypadku dzieci, które straciły oboje rodziców) renty, do której zmarły 

ubezpieczony był lub byłby uprawniony (warunki zostały opisane powyżej w 

odniesieniu do renty inwalidzkiej oraz emerytury).  

 

Stawka bazowa dodatku wyrównawczego zależy od wieku sieroty. Ponadto można 

również ubiegać się o zasiłek opiekuńczy do renty sierocej. 

Zasiłek pogrzebowy 

W razie potrzeby można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy (Zuschuss zu den 

Bestattungskosten). Zasiłek może wynieść maksymalnie 436,04 EUR i jest 

przyznawany zgodnie ze statutem kas ubezpieczeniowych (w sporadycznych 

przypadkach). 
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W jaki sposób można skorzystać z renty rodzinnej? 

Renty są przyznawane wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Wniosek należy 

złożyć we właściwej instytucji ubezpieczeń emerytalnych, korzystając ze stosownego 

formularza.  

 

O zasiłek pogrzebowy można się ubiegać z kasy ubezpieczeń zdrowotnych (jeżeli kasa 

oferuje takie świadczenie).  
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Rozdział VIII: Świadczenia z tytułu wypadku przy 
pracy i choroby zawodowej 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych? 

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy chroni ubezpieczonego podczas wykonywania 

pracy oraz w czasie drogi do pracy lub drogi powrotnej. Obejmuje środki 

zapobiegawcze oraz świadczenia w razie poniesienia szkody.  

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy o pracę w 

celu przygotowania zawodowego oraz znacząca grupa osób prowadzących działalność 

na własny rachunek (oraz członkowie ich rodziny pracujący w ich przedsiębiorstwie) są 

objęci obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie obejmuje również 

dzieci uczęszczające do szkoły ogólnokształcącej oraz studentów. 

 

Choroby zawodowe są wymienione w oficjalnym wykazie; ponadto w indywidualnych 

przypadkach za chorobę zawodową może zostać uznana choroba, która nie została 

uwzględniona w wykazie.  

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia środków zapobiegawczych, tj. do 

wyposażenia i utrzymania miejsc pracy w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników 

przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.  

Opieka zdrowotna i krótkoterminowe świadczenia pieniężne 

W razie wypadku lub choroby zawodowej może zostać przyznana wstępna pomoc 

medyczna lub pomoc na dalsze leczenie. Pomoc taka obejmuje leczenie, leki i sprzęt 

medyczny (np. protezy) oraz leczenie w szpitalu lub klinice specjalistycznej. Kasa 

ubezpieczeń zdrowotnych zasadniczo wypłaca świadczenia przez cztery pierwsze 

tygodnie, ale kasa ubezpieczeń wypadkowych może uruchomić wypłatę świadczeń w 

dowolnym momencie. Co do zasady od osoby ubezpieczonej nie wymaga się 

współpłatności. Zasadniczo nie jest wymagane, aby ubezpieczony pokrył część 

kosztów, z wyjątkiem niewielkiego udziału w kosztach hospitalizacji, leczenia lub 

leczenia stomatologicznego oraz leków.  

 

W pierwszym okresie ubezpieczonemu przysługują świadczenie pieniężne z tytułu 

niezdolności do pracy z powodu choroby (ciągła wypłata wynagrodzenia lub świadczeń 

pieniężnych z tytułu choroby). Jeżeli jednak renta inwalidzka byłaby wyższa, wówczas 

wypłacany jest dodatek wyrównawczy. W przypadku leczenia w szpitalu lub w klinice 

specjalistycznej ubezpieczonemu przysługuje zasiłek rodzinny (Familiengeld) lub 

zasiłek chorobowy (Taggeld), w zależności od sytuacji rodzinnej ubezpieczonego, 

ponieważ w takim przypadku zawieszona zostaje wypłata renty inwalidzkiej.  
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Rehabilitacja 

Poza środkami na rehabilitację medyczną ofiarom wypadków przy pracy i osobom 

cierpiącym na choroby zawodowe zapewniane są środki na rehabilitację zawodową i 

społeczną. 

 

Rehabilitacja społeczna jest zapewniana na przykład w postaci dodatku na 

dostosowanie miejsca zamieszkania. 

 

Środki w ramach rehabilitacji zawodowej obejmują przede wszystkim pomoc w 

utrzymaniu lub znalezieniu zatrudnienia, doskonaleniu i przekwalifikowaniu 

zawodowym. W trakcie szkoleń wypłacany jest zasiłek tymczasowy (Übergangsgeld). 

Renta inwalidzka 

Po zakończeniu okresu niezdolności do pracy (najpóźniej po upływie 27 tygodni) 

ubezpieczony otrzyma rentę inwalidzką (Unfallrente), jeżeli na skutek wypadku przy 

pracy lub choroby zawodowej jego zdolność zarobkowania została obniżona o co 

najmniej 20% (50% w przypadku uczniów i studentów)na ponad trzy miesiące.   

 

W przypadku całkowitej (100%) utraty zdolności zarobkowania ubezpieczony może 

otrzymać miesięczną rentę w wysokości dwóch trzecich podstawy wymiaru (tj. 

średniej kwoty wynagrodzenia, od którego odprowadzane były składki na 

ubezpieczenie w poprzednim roku). Jeżeli utrata zdolności zarobkowania jest mniejsza, 

renta zostaje obniżona proporcjonalnie do stopnia niepełnosprawności.  

 

Renta jest wypłacana w czternastu ratach w ciągu roku (12 rat miesięcznych oraz dwie 

dodatkowe raty – jedna w maju, a druga w październiku). 

 

W stosownych przypadkach wypłacany jest dodatek z tytułu znacznego stopnia 

niepełnosprawności w wysokości 20% renty , jeżeli zdolność zarobkowania została 

obniżona o mniej niż 70%, lub 50%, jeżeli zdolność zarobkowania została obniżona o 

co najmniej 70%. Na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia (lub nie 

ukończyło 27. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę lub kształcenie zawodowe) i 

pozostaje na utrzymaniu ubezpieczonego, wypłacany jest również dodatek w 

wysokości 10% renty. Warunkiem uzyskania uprawnień do takich dodatków jest 

jednak ograniczenie zdolności zarobkowania ubezpieczonego o co najmniej 50%. 

 

Jeżeli na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony wymaga 

opieki, może oprócz renty uzyskać zasiłek opiekuńczy. 

 

Jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowane zostały wyraźnym 

zlekceważeniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika, ubezpieczony 

oprócz renty może otrzymać jednorazowe odszkodowanie w zależności od stopnia 

uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym (Integritätsabgeltung). 

 

Pod pewnymi warunkami zamiast renty może zostać wypłacone świadczenie 

jednorazowe (zazwyczaj jeżeli stopień niezdolności do pracy wynosi mniej niż 25%).  

Renta rodzinna 

Współmałżonek lub zarejestrowany partner ubezpieczonego zmarłego na skutek 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest uprawniony do renty rodzinnej, 

wypłacanej przez kasę ubezpieczeń wypadkowych. W określonych okolicznościach 
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uprawnienia mogą przysługiwać również po ustaniu małżeństwa (związku 

partnerskiego). 

 

Wysokość renty rodzinnej wynosi 40% podstawy wymiaru świadczenia, które 

przysługiwałoby zmarłemu ubezpieczonemu, jeśli współmałżonek osiągnął wiek 

emerytalny lub jeżeli utrata jego zdolności zarobkowania wynosi co najmniej 50%. W 

przeciwnym razie renta wynosi 20% podstawy wymiaru. 

 

Dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia (lub nie ukończyły 27 roku życia, jeżeli 

kontynuują naukę lub kształcenie zawodowe; brak granicy wieku w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych), mogą otrzymać rentę sierocą. Dziecko, które utraciło jednego 

rodzica, otrzymuje świadczenie w wysokości 20% (zaś dziecko, które utraciło oboje 

rodziców – 30%) podstawy wymiaru renty przysługującej zmarłemu ubezpieczonemu. 

 

Renta może również przysługiwać rodzicom (dziadkom) będącym w potrzebie oraz 

braciom i siostrom zmarłego ubezpieczonego (przy czym pierwszeństwo mają rodzice), 

jeżeli takie osoby pozostawały głównie na utrzymaniu ubezpieczonego. 

 

Co do zasady maksymalna wysokość renty dla wszystkich beneficjentów nie może 

przekraczać 80% podstawy wymiaru renty zmarłego ubezpieczonego. 

Zasiłek pogrzebowy 

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany, jeżeli powodem śmierci był wypadek przy pracy 

lub choroba zawodowa.  

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych? 

W razie wypadku przy pracy należy niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę, który 

ma obowiązek poinformować kasę ubezpieczenia wypadkowego o szczegółach takiego 

wypadku. Pracodawca lub lekarz musi wysłać zgłoszenie w ciągu pięciu dni. 

 

Świadczenia są częściowo przyznawane wyłącznie na podstawie wniosku. Wniosek 

należy złożyć we właściwej kasie ubezpieczeń wypadkowych, korzystając ze 

stosownego formularza. Niemniej wnioski złożone w sposób inny niż na specjalnym 

formularzu również zostaną rozpatrzone.  

 

W razie istotnych zmian może zostać przeprowadzona kontrola pobierania renty 

inwalidzkiej. Po pierwszych dwóch latach pobierania świadczeń kontrola może być na 

ogół przeprowadzana wyłącznie w odstępach jednego roku od ostatniej oceny.  
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Rozdział IX: Świadczenia rodzinne 

Kiedy masz prawo do świadczeń rodzinnych? 

Zasiłek na dzieci (Familienbeihilfe) jest zagwarantowany w ramach systemu 

powszechnego (finansowanego ze składek i podatków opłacanych przez pracodawców) 

dla wszystkich osób mieszkających w Austrii.  

 

Uprawnienie do świadczenia na dzieci jest przyznawane osobom, które posiadają stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Austrii, w odniesieniu do 

małoletnich dzieci, które wchodzą w skład ich gospodarstwa domowego lub za których 

utrzymanie są one głównie odpowiedzialne. Rodzice, dziadkowie, rodzice adopcyjni lub 

rodzice zastępczy mogą być również uprawnieni do tego świadczenia, podobnie jak 

samo dziecko, jeżeli spełnione zostaną pewne warunki. 

 

Rodzice, rodzice adopcyjni i rodzice zastępczy mogą być uprawnieni do zasiłku 

wychowawczego (Kinderbetreuungsgeld, KBG). Zasiłek ten jest przyznawany 

niezależnie od wcześniejszego zatrudnienia lub ewentualnego objęcia ubezpieczeniem 

obowiązkowym. W przypadku zasiłku wychowawczego zależnego od dochodów 

(einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld) wymagane jest zatrudnienie przez 

sześć miesięcy przed narodzinami dziecka lub przed wydaniem zakazu wykonywania 

pracy.  

 

Zasiłek wychowawczy jest przyznawany rodzicom opiekującym się niemowlętami i ma 

na celu częściowe zrekompensowanie utraconych dochodów.  

 

Wypłata zasiłku wychowawczego jest zależna od tego, czy osoba jest uprawniona do 

zasiłku na dzieci i czy otrzymuje taki zasiłek. Ponadto beneficjent i dziecko muszą 

mieszkać w tym samym gospodarstwie domowym (jednakowe miejsce zamieszkania), 

zaś łączna kwota dochodów w okresie wypłaty zasiłku nie może przekroczyć 60% 

kwoty ostatnich dochodów, przy czym dopuszczalne jest dodatkowe wynagrodzenie do 

kwoty 16 200 EUR w roku kalendarzowym. W przypadku zasiłku wychowawczego 

zależnego od dochodów dozwolona jest niewielka kwota dodatkowego wynagrodzenia 

(5 800 EUR w roku kalendarzowym). Uwzględniany jest wyłącznie dochód rodzica, 

który występuje o zasiłek wychowawczy; dochód drugiego z rodziców nie jest brany 

pod uwagę. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Zasiłek na dzieci 

Wysokość zasiłku na dzieci jest uzależniona od wieku dziecka. Ponadto na drugie i 

każde następne dziecko wypłacany jest dodatek. W przypadku dziecka o znacznym 

stopniu niepełnosprawności zasiłek na dzieci może zostać zwiększony. 

 

Zasiłek na dzieci wynosi 105,40 EUR na dziecko miesięcznie. Kwota ta wzrasta do 

112,70 EUR, gdy dziecko ukończy 3 lata, do 130,90 EUR, gdy dziecko ukończy 10 lat 

oraz do 152,70 EUR, gdy dziecko ukończy 19 lat.  
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Od dnia 1 stycznia 2008 r. całkowitą miesięczną kwotę zasiłku na dzieci podwyższono 

o 12,80 EUR na dwoje dzieci, 47,80 EUR na troje dzieci, 97,80 EUR na czworo dzieci i 

50,00 EUR na każde następne dziecko.  

 

W przypadku dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności wypłacane jest dodatkowo 

138,30 EUR. We wrześniu, wraz z zasiłkiem na dzieci, wypłacany jest dodatek szkolny 

(Schulstartgeld) w wysokości 100 EUR na każde dziecko w wieku od 6 do 15 lat; 

złożenie odrębnego wniosku nie jest konieczne. 

 

Zasiłek na dzieci jest zasadniczo wypłacany do momentu osiągnięcia przez dziecko 

pełnoletności (18 lat). Wypłaty mogą być przedłużone do momentu ukończenia 24. 

roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę zawodu lub doskonali się zawodowo (w 

szczególnych przypadkach do momentu ukończenia 25. roku życia, gdy uprawniona 

ma dziecko albo jest w ciąży, gdy uprawniony(-a) odbywa wolontariat lub służbę 

wojskową, jest niepełnosprawny(-a) albo odbywa długoterminowy cykl kształcenia. 

Granica wieku nie obowiązuje w przypadku zasiłku na dzieci z trwałą niezdolnością do 

pracy (jeżeli niezdolność taka powstała przed ukończeniem przez nie 21 roku życia lub 

w trakcie kształcenia zawodowego, ale w każdym razie przed ukończeniem 25 lat). 

 

Zasiłek na dzieci nie jest przyznawany, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat, uzyskuje 

dochód powyżej pewnej kwoty miesięcznej (10 000 EUR rocznie). 

Dodatek dla rodzin wielodzietnych 

Dodatek dla rodzin wielodzietnych (Mehrkindzuschlag) wynosi 20 EUR miesięcznie na 

trzecie i każde następne dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny. Dodatek jest 

wypłacany pod warunkiem, że roczny dochód rodziny podlegający opodatkowaniu w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 55 000 

EUR. 

Zasiłek wychowawczy 

W celu otrzymania pełnej kwoty zasiłku wychowawczego przez cały okres jego trwania 

wymagane jest przeprowadzenie w określonych terminach i przedłożenie w kasie 

ubezpieczeń zdrowotnych dziesięciu badań (nieodpłatnych) wymienionych w 

książeczce zdrowia matki i dziecka (Mutter-Kind-Pass) – pięć badań przed urodzeniem 

dziecka i pięć po jego urodzeniu. Jeżeli nie zostaną one przeprowadzone począwszy od 

10, 13, 17 lub 25 miesiąca życia dziecka, w zależności od wybranego wariantu, kwota 

zasiłku wychowawczego jest obniżana o połowę. 

 

Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku wychowawczego, począwszy od 2011 r. można 

wybrać jedną z pięciu opcji (cztery zryczałtowane i jedna zależna od dochodu):  

 14,53 EUR dziennie do momentu ukończenia przez dziecko 30 miesiąca życia 

(możliwe wydłużenie do 36 miesięcy), jeżeli drugi rodzic otrzymuje zasiłek, 

 20,80 EUR dziennie do momentu ukończenia przez dziecko 20 miesiąca życia 

(możliwe wydłużenie do 24 miesięcy), jeżeli drugi rodzic otrzymuje zasiłek, 

 26,60 EUR dziennie do momentu ukończenia przez dziecko 15 miesiąca życia 

(możliwe wydłużenie do 18 miesięcy), jeżeli drugi rodzic otrzymuje zasiłek, 

 33 EUR dziennie do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (możliwe 

wydłużenie do 14 miesięcy), jeżeli drugi rodzic otrzymuje zasiłek, 

 opcja zależna od dochodu (podobny okres wypłacania i przedłużenia jak w opcji 4). 
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Wyboru jednej z pięciu opcji należy dokonać przy składaniu pierwszego wniosku o 

zasiłek wychowawczy. Późniejsza zmiana jest niemożliwa i wybrana opcja obowiązuje 

również drugiego z rodziców. 

 

Okres wypłacania zasiłku może zostać wydłużony, jeżeli drugie z rodziców również 

otrzyma zasiłek wychowawczy.  

 

Oboje rodzice mogą się ubiegać o zasiłek najwyżej dwukrotnie po kolei 

(niedopuszczalne jest otrzymywanie świadczeń w tym samym czasie przez oboje). 

Minimalny okres pobierania zasiłku wynosi 2 miesiące. 

 

Zasiłek wychowawczy jest dostępny wyłącznie na najmłodsze dziecko. Zasada ta ma 

również zastosowanie do porodów mnogich. W przypadku porodów mnogich (np. 

bliźnięta) wypłacany jest dodatek w wysokości połowy zasiłku wychowawczego. W 

przypadku wyboru opcji zależnej od dochodów dodatek z tytułu porodu mnogiego nie 

jest wypłacany. 

 

Jeżeli pobierane są świadczenia z tytułu macierzyństwa oraz świadczenia dla 

obcokrajowców, w których uwzględniona jest kwota zasiłku wychowawczego, wówczas 

zasiłek taki nie jest wypłacany. 

 

Rodziny uzyskujące niski dochód otrzymują dodatek do zryczałtowanego zasiłku 

wychowawczego w wysokości 6,06 EUR dziennie przez maksymalnie 12 miesięcy. 

Dodatek nie jest wypłacany w przypadku opcji zasiłku wychowawczego zależnego od 

dochodów. 

Kredyt podatkowy na dzieci 

Kredyt podatkowy na dzieci (Kinderabsetzbetrag) w wysokości 58,40 EUR na dziecko 

miesięcznie jest wypłacany wraz z zasiłkiem na dzieci z ogólnych wpływów z 

podatków. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń rodzinnych? 

Zasiłek na dzieci przyznawany jest wyłącznie na podstawie wniosku, zaś płatności 

mogą obejmować pięć lat wstecz. Wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego 

(Finanzamt) na specjalnym formularzu. Zasiłek jest wypłacany przez urząd podatkowy 

co dwa miesiące, począwszy od pierwszego miesiąca kwalifikowania się do zasiłku.  

 

Beneficjenci są zobowiązani poinformować w ciągu miesiąca właściwy urząd skarbowy 

o każdym zdarzeniu, które może spowodować ustanie przysługującego im prawa do 

zasiłku na dzieci, lub o każdej zmianie okoliczności, które stanowiły podstawę takiego 

prawa. 

 

Aby otrzymać dodatek dla rodzin wielodzietnych, co roku należy składać nowy 

wniosek, wraz z zeznaniem podatkowym pracownika najemnego, do urzędu 

skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

 

O zasiłek wychowawczy można się ubiegać we właściwej kasie ubezpieczeń 

zdrowotnych. Zasiłek taki może być wypłacany przez nie więcej niż sześć miesięcy. 

Beneficjenci zobowiązani są poinformować kasę ubezpieczeń zdrowotnych o każdej 

zmianie w ich sytuacji rodzinnej lub w zakresie danych podanych na formularzu 

wniosku. 
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Rozdział X: Bezrobocie 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia? 

Wszyscy pracownicy najemni, praktykanci oraz uczestnicy programów rehabilitacji 

zawodowej, których wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie minimalne 

(Geringfügigkeitsgrenze, w wysokości 374,02 EUR miesięcznie) są objęci 

ubezpieczeniem od utraty pracy. 

 

Zasadniczo nie ma możliwości dobrowolnego ubezpieczenia. Niemniej od dnia 1 

stycznia 2011 r. osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą dobrowolnie 

przystąpić do systemu ubezpieczeń od utraty pracy.  

 

Świadczenie z tytułu bezrobocia (Arbeitslosengeld) mogą otrzymać osoby, które były 

objęte ubezpieczeniem od utraty pracy przez co najmniej 52 tygodnie w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy lub przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy w przypadku 

osób poniżej 25. roku życia. 

 

Po ustaniu prawa do świadczenia z tytułu bezrobocia, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

można ubiegać się o dodatek dla bezrobotnych (Notstandshilfe). Warunek ten jest 

spełniony wówczas, kiedy dochód netto rodziny nie pozwala zaspokoić podstawowych 

potrzeb życiowych. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Wypłata świadczeń z tytułu bezrobocia oraz weryfikacja uprawnień do takich 

świadczeń należy do obowiązków austriackich służb ds. zatrudnienia 

(Arbeitsmarktservice). Podstawowe świadczenia to świadczenie z tytułu bezrobocia 

oraz dodatek dla bezrobotnych  (Notstandshilfe).  

 

Ponadto austriackie służby ds. zatrudnienia informują o przysługujących świadczeniach 

oraz pomagają bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia i odpowiednich szkoleń. 

Świadczenie z tytułu bezrobocia 

Aby nabyć prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia, osoba musi być bezrobotna, 

zdolna i chętna do pracy (wyrażać chęć przyjęcia odpowiedniej oferty pracy), 

dyspozycyjna dla urzędu pracy oraz nie mogła wyczerpać okresu świadczenia. Ponadto 

musi wykazywać się wyżej wymienionym okresem oczekiwania.  

 

Świadczenie z tytułu bezrobocia oblicza się na podstawie średniego wynagrodzenia za 

ostatni zakończony rok kalendarzowy, którego maksymalna wysokość jest ograniczona 

(4 230 EUR miesięcznie). Specjalne wypłaty wynagrodzenia (13-ta i 14-ta pensja) są 

uwzględniane proporcjonalnie. Kwota podstawowa wynosi 55% dziennego dochodu 

netto z pewnymi wahaniami (w zależności od płatności dodatków rodzinnych). 

Najniższa i najwyższa stawka dzienna są również określone.  
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Okres wypłacania świadczenia z tytułu bezrobocia zależy od okresu ubezpieczenia i 

wieku ubezpieczonego. Wynosi co najmniej 20 tygodni i jest wydłużany do:  

 30 tygodni, jeżeli osoba była ubezpieczona przez trzy z ostatnich pięciu lat; 

 39 tygodni, jeżeli osoba była ubezpieczona przez sześć z ostatnich 10 lat lub jest w 

wieku powyżej 40 lat; oraz 

 52 tygodni w przypadku ubezpieczenia przez dziewięć lat, jeżeli osoba była 

zatrudniona przez dziewięć z ostatnich 15 lat i jest w wieku powyżej 50 lat. 

 

Okres ten może zostać wydłużony o okres, w którym beneficjent uczestniczy w 

szkoleniach uzupełniających lub w programach przekwalifikowania lub w działaniach 

rehabilitacyjnych zamówionych przez austriackie służby ds. zatrudnienia. Okres ten 

może zostać wydłużony o trzy lub cztery lata, jeżeli beneficjent uczestniczy w 

przygotowaniu zawodowym (specjalny program szkoleniowy). 

 

W przypadku odmowy przyjęcia oferty pracy lub propozycji kształcenia zawodowego 

lub w przypadku udaremnienia prób podejmowanych w tym zakresie, tytułem sankcji 

wypłata świadczenia z tytułu bezrobocia zostanie wstrzymana lub ograniczona o co 

najmniej 6 tygodni. Wypłata świadczenia z tytułu bezrobocia następuje od dnia 

złożenia wniosku. Jednakże w przypadku przerwania zatrudnienia w wyniku działań 

ubezpieczonego lub bez uzasadnionej przyczyny, wypłata świadczenia jest zawieszana 

na cztery tygodnie. 

Zasiłek dla bezrobotnych 

Zasiłek dla bezrobotnych oblicza się jako 92% (w niektórych przypadkach 95%) 

podstawowej kwoty świadczenia z tytułu bezrobocia. W razie krótkiego okresu 

uprawnienia do świadczenia z tytułu bezrobocia może nastąpić ograniczenie wypłat po 

sześciu miesiącach. Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na czas nieokreślony, 

ale jednorazowo tylko na jeden rok. 

Częściowe bezrobocie 

W przypadku częściowego bezrobocia zapewniane są pewne świadczenia, np. zasiłek 

dla pracodawców z tytułu bezrobocia częściowego (Kurzarbeitsunterstützung). 

Uprawnienie do tego zasiłku nie jest uwarunkowane prawnie, ponieważ jest on 

wypłacany pracodawcy. Rekompensata z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych 

w sektorze budownictwa (Schlechtwetterentschädigung) musi być wypłacana przez 

pracodawców pracownikom jako rekompensata za utracone godziny pracy z powodu 

warunków pogodowych, które uniemożliwiają pracę. 

 

Dodatek na dokształcanie się (Weiterbildungsgeld) może zostać przyznany pod 

pewnymi warunkami. Dodatek dla starszych pracowników pracujących w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (Altersteilzeitgeld) jest wypłacany pracownikom, którzy 

osiągnęli określony wiek i ograniczyli swoją aktywność zawodową.  

Pozostałe świadczenia 

W przypadku osób bezrobotnych urząd ds. ubezpieczeń od utraty pracy opłaca w ich 

imieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Ponadto osoby takie są 

również ubezpieczone od określonych wypadków. 

 

Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds-Service GmbH (IAF-Service GmbH) odpowiada za 

wypłacanie świadczenia z tytułu niewypłacalności. Świadczenie to wypłacane jest 

wówczas, kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w stanie upadłości lub prowadzone jest 
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postępowanie układowe w celu ochrony pracowników przed utratą wynagrodzenia lub 

opóźnienia w wypłacie należnego im wynagrodzenia. 

 

Dodatki rodzinne (Familienzuschläge) mogą być przyznawane na rzecz 

współmałżonków (partnerów), dzieci i wnuków. 

 

Świadczenie przejściowe (Übergangsgeld) oraz świadczenie przejściowe po okresie 

pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy dla starszych pracowników (Übergangsgeld 

nach Altersteilzeit) mogą zostać przyznane pod warunkiem spełnienia warunków w 

celu uzyskania prawa do emerytury. W ramach ubezpieczenia od utraty pracy może 

zostać przyznane specjalne wsparcie (Sonderunterstützung) dla bezrobotnych w wieku 

powyżej 52 lat, pracujących w sektorze górniczym. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu bezrobocia? 

Osoby, które nie mają pracy, muszą się zarejestrować w austriackich służbach ds. 

zatrudnienia i złożyć wniosek o świadczenia z tytułu bezrobocia. Przez cały okres 

otrzymywania świadczeń bezrobotny jest zobowiązany zgłaszać się w wyznaczonych 

terminach do służb ds. zatrudnienia w celu omówienia procesu poszukiwania pracy z 

urzędnikiem prowadzącym jego sprawę. 

 

Bezrobotny musi również niezwłocznie poinformować służby ds. zatrudnienia o 

wszelkich zmianach w sytuacji osobistej i członków rodziny, które mogą mieć wpływ 

na uprawnienie do świadczenia (np. uzyskanie zatrudnienia lub inne zmiany). 
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Rozdział XI: Świadczenia minimalne z pomocy 
społecznej 

Kiedy masz prawo do świadczeń minimalnych z pomocy społecznej? 

System gwarantowanych zasobów minimalnych (bedarfsorientierte Mindestsicherung) 

to zmodernizowana wersja wcześniejszego systemu pomocy społecznej (Sozialhilfe), 

który obowiązywał do końca 2011 r. 

 

Celem systemu gwarantowanych zasobów minimalnych jest zapewnienie godnego 

życia osobom, które nie są w stanie pokryć dziennych kosztów utrzymania samych 

siebie i członków swojej rodziny z własnych środków. 

 

System gwarantowanych zasobów minimalnych jest powszechnym systemem 

nieskładkowym dostępnym dla całej populacji, co oznacza, że wymagane jest 

zamieszkanie na terytorium Austrii. Kilka grup włączono do grupy obywateli Austrii, 

między innymi obywateli państw EOG, obywateli państw trzecich posiadających 

specjalne zezwolenia na pobyt (w szczególności „osoby posiadające zezwolenie na 

pobyt stały – UE”) i legalnych uchodźców. 

 

Własne dochody z pracy lub pozostałe świadczenia, takie jak świadczenie z tytułu 

bezrobocia i dodatek na utrzymanie, są uwzględniane jako dochód w pierwszej 

kolejności. Przy ustalaniu dochodów beneficjenta nie uwzględnia się jednak zasiłków 

opiekuńczych i zasiłków na dzieci. Osoby samotne i gospodarstwa domowe (rodziny, 

związki partnerskie) mogą być uprawnione do gwarantowanych zasobów minimalnych 

zorientowanych na potrzeby, przyznawanych na podstawie oceny zasobów 

finansowych. Do oceny zasobów finansowych włącza się również majątek. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Standardy minimalne i zamieszkanie 

Można stwierdzić, że w sytuacji, gdy dochód rodziny spada poniżej pewnego poziomu, 

zazwyczaj uznaje się istnienie potrzeby przyznania pomocy. Rodzina składa się z 

beneficjenta i członków rodziny pozostających na jego/jej utrzymaniu, współmałżonka 

lub konkubenta mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. 

 

Standardy minimalne (Mindeststandards) ustala kraj związkowy w taki sposób, aby 

pokrywały one koszty wyżywienia, utrzymania, higieny osobistej, ogrzewania,energii 

elektrycznej, sprzętu gospodarstwa domowego i potrzeby osobiste w zakresie 

odpowiedniego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Standard minimalny 

dla pary z dwójką dzieci (w wieku pięciu i dziesięciu lat) wynosi co najmniej 1 438,26 

EUR. Kwota ta uwzględnia 25-procentowy udział w kosztach zamieszkania. 

Gwarantowane zasoby minimalne zorientowane na potrzeby wypłacane są jako różnica 

między dochodami własnymi a standardem minimalnym lub – w przypadku braku 

dochodów własnych beneficjenta (rodziny lub gospodarstwa domowego) – jako pełna 

kwota standardu minimalnego. 

 

Gwarantowane zasoby minimalne zorientowane na potrzeby są wypłacane tak długo, 

jak długo istnieje taka konieczność.  
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Dodatkowe świadczenia 

Wszelkie potrzeby, których nie pokrywa standard minimalny (np. wydatki na 

odpowiednie zakwaterowanie lub ogrzewanie), mogą być zaspokojone ze świadczeń 

uzupełniających (pieniężnych lub rzeczowych).  

 

Świadczenia te są bardzo zróżnicowane, począwszy od dodatku zryczałtowanego, po 

pokrycie faktycznych kosztów mieszkania. Są one wypłacane przez kraj związkowy, 

który może przyznać dodatek mieszkaniowy jako uzupełnienie gwarantowanych 

zasobów minimalnych zorientowanych na potrzeby lub jako niezależne świadczenie. 

 

Każda osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, ale otrzymuje 

gwarantowane zasoby minimalne zorientowane na potrzeby, zgłaszana jest przez 

właściwe instytucje do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń minimalnych z pomocy 
społecznej? 

Zasadniczo gwarantowane zasoby minimalne zorientowane na potrzeby są 

przyznawane jako prawo podmiotowe uprawnionej osoby. Spełnienie wymogów 

przyznania pomocy ocenia urząd ds. pomocy społecznej na podstawie wniosku oraz 

dołączonego zaświadczenia o dochodach i oświadczenia majątkowego.  

 

Stosunkowo powszechną praktyką jest przeprowadzanie okresowej kontroli spełniania 

warunków kwalifikowalności. 

 

Osoby zdolne do pracy muszą zasadniczo wykazywać chęć do przyjęcia rozsądnej 

oferty pracy. Mogą zostać skierowane do urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako 

poszukujący pracy. Istnieją pewne wyjątki w odniesieniu do wieku (mężczyźni powyżej 

65. roku życia i kobiety powyżej 60. roku życia) oraz dotyczące obowiązków 

związanych z opieką i odbywanych szkoleń (z wyjątkiem studiów). W takim przypadku 

nie jest wymagane, aby beneficjenci gwarantowanych zasobów minimalnych 

zorientowanych na potrzeby pracowali lub poszukiwali zatrudnienia. 
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Rozdział XII: Opieka długoterminowa 

Kiedy masz prawo do opieki długoterminowej? 

Osoby mieszkające w Austrii i wymagające opieki drugiej osoby mogą być uprawnione 

do świadczeń pieniężnych i rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej, niezależenie 

od wieku.  

 

Okres oczekiwania nie jest wymagany do uzyskania świadczeń pieniężnych. Niemniej 

uprawnienie do świadczeń z tytułu opieki długoterminowej (Pflegegeld) przysługuje 

wyłącznie osobom, które wymagają opieki przez ponad 50 godzin tygodniowo 

(średnio), oraz w przypadku, gdy można przypuszczać, że opieka będzie niezbędna 

przez co najmniej sześć miesięcy.  

 

W przypadku przemieszczania się z jednego kraju związkowego do drugiego 

wymagany może być okres oczekiwania związany ze stałym pobytem w celu uzyskania 

uprawnień do świadczeń rzeczowych (np. opieka w całości w domu opieki).  

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Świadczenia rzeczowe 

Świadczenia mogą obejmować opiekę dochodzącą i opiekę ambulatoryjną (np. wizyty 

domowe, opieka w domu, opieka 24-godzinna, rozszerzona opieka, dowożenie 

posiłków, wsparcie rodzinne, opieka pielęgniarki środowiskowej, opieka 

psychospołeczna), opiekę częściowo w domu opieki (np. w ośrodkach opieki dziennej) 

oraz opiekę w całości w domu opieki (np. w domu opieki lub całościowa opieka we 

wspólnotach lokalnych). Aspekty społeczne są zasadniczo uwzględniane, gdy 

świadczenia rzeczowe zapewniają osoby świadczące usługi zawodowo. 

 

Ponadto świadczone mogą być usługi doradczo-informacyjne dla osób potrzebujących 

opieki i ich krewnych. Usługi te mogą obejmować opiekę długoterminową na wezwanie 

telefoniczne, doradztwo prawne dla osób niepełnosprawnych, grupy wsparcia i grupy 

samopomocowe. 

 

Świadczenia rzeczowe są zazwyczaj zapewniane w okresie określonym w umowie.  

Świadczenia pieniężne 

Świadczenie w zakresie opieki długoterminowej (Pflegegeld) jest świadczeniem 

zryczałtowanym niezwiązanym z dochodami lub posiadanym przez beneficjenta 

mieniem. Celem świadczenia jest zrekompensowanie wydatków wynikających z opieki 

długoterminowej oraz w miarę możliwości zapewnienie osobom pozostającym na 

utrzymaniu beneficjenta niezbędnej opieki i wsparcia. Powinno ono zwiększać 

możliwość samodzielnej egzystencji. Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej 

mogą być przyznawane w razie niepełnosprawności fizycznej, umysłowej, 

emocjonalnej lub sensorycznej.  

 

Istnieje siedem kategorii zależności, począwszy od kategorii pierwszej (opieka przez 

60-85 godzin miesięcznie), po kategorię siódmą (opieka przez ponad 180 godzin, 
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jeżeli nie jest możliwe wykonanie precyzyjnego ruchu żadną z kończyn lub jeżeli 

występuje podobna sytuacja).  

 

Wysokość świadczenia z tytułu opieki długoterminowej jest ustalana na podstawie 

kategorii zależności. Na przykład świadczenie wynosi 154,20 EUR miesięcznie dla 

kategorii pierwszej oraz 1 655,80 miesięcznie dla kategorii siódmej.  

 

W przypadku opieki w całości w domu opieki maksymalnie 80% świadczenia z tytułu 

opieki długoterminowej jest przekazywane bezpośrednio na rzecz instytucji. 

Beneficjent otrzymuje miesięczne dodatek w wysokości 44,30 EUR.  

 

Świadczenie z tytułu opieki długoterminowej przysługuje tak długo, jak długo 

utrzymuje się zależność.  

W jaki sposób można skorzystać z opieki długoterminowej? 

Świadczenia rzeczowe zapewniają publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi 

(na podstawie umowy). 

 

Ocena medyczna potrzeby opieki/stopnia zależności jest przeprowadzana zgodnie z 

zasadami określonymi przez właściwe ministerstwo federalne. Wskaźnikami są 

czynności codzienne takie jak: ubieranie i rozbieranie się, higiena osobista, 

przygotowywanie posiłków, korzystanie z toalety lub przyjmowanie leków. Zależność 

może zostać ponownie oceniona na wniosek beneficjenta lub w innych szczególnych 

sytuacjach.  

 

Świadczenie z tytułu opieki długoterminowej jest wypłacane bezpośrednio 

beneficjentowi i może zostać przeznaczone na finansowanie opieki długoterminowej 

według uznania beneficjenta. Zasadniczo nie ma wolnego wyboru między 

świadczeniami pieniężnymi a świadczeniami rzeczowymi. W razie niewłaściwego 

wykorzystania świadczenie może zostać zastąpione świadczeniami rzeczowymi. 

 

Jedynie w przypadku świadczeń z tytułu opieki długoterminowej przyznawanych przez 

kraj związkowy beneficjent może wybrać świadczenia rzeczowe zamiast pieniężnych, 

pod warunkiem wykazania, że cel opieki długoterminowej można skuteczniej osiągnąć 

za pomocą świadczeń rzeczowych niż pieniężnych.  
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Załącznik: Dane kontaktowe instytucji i adresy 
przydatnych stron internetowych 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat warunków kwalifikujących oraz świadczeń 

zabezpieczenia społecznego w Austrii można uzyskać od publicznych instytucji 

zarządzających systemem zabezpieczenia społecznego. 

 

Aby uzyskać informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące 

większej liczby krajów UE, można zwrócić się do instytucji kontaktowej znajdującej się 

w spisie instytucji prowadzonym przez Komisję Europejską, dostępnym na 

następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

 

Pytania dotyczące wpływu na świadczenia, jaki powoduje odprowadzanie składek na 

ubezpieczenie w co najmniej dwóch państwach członkowskich, należy kierować do 

następujących instytucji: 

 

Federalne ministerstwo pracy, spraw społecznych i ochrony konsumenta 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Tel.: +43 1 71100 0 

Faks: +43 1 71100 0 

E-mail: briefkasten@bmask.gv.at  

http://www.bmask.gv.at  

 

Federalne ministerstwo gospodarki, rodziny i młodzieży 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

Franz-Josefs-Kai 51 

1010 Wien 

Tel.: +43 1 71100 0 

Faks: +43 1 71100 933279 

E-mail: POST@II1.bmwfj.gv.at  

http://www.bmwfj.gv.at  

 

Federalne ministerstwo zdrowia 

Bundesministerium für Gesundheit 

Radetzkystraße 2 

1030 Wien 

Tel. +43-1/711 00-0 

Faks: +43-1/711 00-14300 

E-mail: buergerservice@bmg.gv.at  

http://www.bmg.gv.at  

 

Federalne ministerstwo finansów 

Bundesministerium für Finanzen 

Hintere Zollamtstraße 2b 

1030 Wien 

Tel.: +43 1 51433 

Faks: +43 1 51433 507075 

E-mail: Post.V-6-EP@bmf.gv.at  

http://ec.europa.eu/social-security-directory
mailto:briefkasten@bmask.gv.at
http://www.bmask.gv.at/
mailto:POST@II1.bmwfj.gv.at
http://www.bmwfj.gv.at/
mailto:buergerservice@bmg.gv.at
http://www.bmg.gv.at/
mailto:Post.V-6-EP@bmf.gv.at
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http://www.bmf.gv.at  

 

Główny związek austriackich instytucji zabezpieczenia społecznego 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 

1030 Wien 

Tel.: +43 711 32 2400 

Faks: +43 711 32 3777 

E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at  

http://www.hauptverband.at  

 

Austriackie publiczne służby zatrudnienia 

Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesgeschäftsstelle 

Treustrasse 35-43  

1200 Wien 

Tel.: +43 1 33178 

Faks: +43 1 33178 120 

E-mail: ams.oesterreich@ams.at  

http://www.ams.at  

 

Główny urząd zakładu ubezpieczeń emerytalnych  

Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle 

Friedrich-Hillegeist-Straße 1  

1021 Wien  

Tel.: +43 50303  

Faks: +43 50303 28850  

E-mail: pva@pva.sozvers.at  

http://www.pensionsversicherung.at  

 

Austriacka pracownicza komisja odszkodowawcza  

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Adalbert Stifter-Straße 65  

1201 Wien  

Tel.: +43 1 33111 404  

Faks: +43 1 33111 737  

E-mail: hfa@auva.at  

http://www.auva.at 

http://www.bmf.gv.at/
mailto:posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
http://www.hauptverband.at/
mailto:ams.oesterreich@ams.at
http://www.ams.at/
mailto:pva@pva.sozvers.at
http://www.pensionsversicherung.at/
mailto:hfa@auva.at
http://www.auva.at/

