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Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké 

spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení 

(MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na 

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

 

Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení 

v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, 

přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 

Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto 

průvodce. 

 

Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost 

za způsob využití informací v této publikaci. 
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Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování 

Obecné informace 

V Polsku je součástí sociálního zabezpečení: 

▪ starobní důchod, 

▪ invalidní důchod, 

▪ pojištění pro případ nemoci a mateřství, 

▪ pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

▪ zdravotní pojištění. 

 

K výše uvedenému je třeba připojit systém rodinných dávek, dávek sociální pomoci a 

dávek v nezaměstnanosti.  

 

V Polsku spadají do oblasti působnosti systému sociálního zabezpečení téměř všechny 

výdělečně činné osoby, to znamená osoby zaměstnané a osoby samostatně výdělečně 

činné, stejně tak jako jejich rodinní příslušníci.  

 

Sociální pojištění může být povinné, nebo dobrovolné. Všechny výdělečně činné osoby 

to znamená osoby zaměstnané, osoby samostatně výdělečně činné a soukromí 

zemědělci, jsou kryty povinným pojištěním. Povinnost přihlásit tyto osoby k sociálnímu 

pojištění připadá osobě odvádějící pojistné (zaměstnavateli). Osoby samostatně 

výdělečně činné a příslušníci duchovenstva se musí přihlásit sami. 

Organizace sociální ochrany 

Systém sociálního zabezpečení je součástí obecného rámce ministerstva práce a 

sociální politiky (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) a ministerstva zdravotnictví 

(Ministerstwo Zdrowia), právní, správní a finanční organizace systému však je na 

uvedených ministerstvech nezávislá. 

 

Dílčí systémy sociálního zabezpečení spravují tyto instituce: 

▪ Ústav sociálního pojištění (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) a jeho regionální 

pobočky, které odpovídají za peněžité dávky v nemoci a mateřství a za starobní, 

invalidní a pozůstalostní důchody a důchody v případě pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. ZUS vybírá všechny příspěvky na sociální zabezpečení a převádí je do 

příslušných organizací. Současně všeobecný povinný penzijní systém v Polsku 

zahrnuje i otevřené penzijní fondy řízené soukromými finančními institucemi. Ty 

však podléhají přísnému sledování a dohledu ze strany státu. Pojištěnci neplatí 

příspěvky přímo penzijním fondům, ale ústavu ZUS, jemuž hradí také ostatní 

příspěvky na sociální zabezpečení. ZUS odpovídá za převod části příspěvku na 

důchodové pojištění do penzijního fondu zvoleného daným pojištěncem, 

▪ regionální zdravotní fondy, které odpovídají za poskytování dávek v nemoci a 

mateřství v rámci zdravotní péče, 

▪ obecní centra sociální politiky, která poskytují rodinné dávky, 

▪ místní a regionální úřady práce, které poskytují dávky v nezaměstnanosti, 

▪ Státní fond pro rehabilitaci zdravotně postižených osob (Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON), který řídí přístup zdravotně 

postižených osob k zaměstnání a rehabilitaci. Všechny programy rehabilitace a 

zaměstnanosti, včetně práce na chráněných pracovištích, jsou financovány z odvodů 
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zaměstnavatelů, kteří nesplňují kvótu pro zaměstnávání zdravotně postižených 

osob. 

 

V Polsku v rámci zdravotního pojištění organizuje zdravotní systém Státní zdravotní 

fond (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) a jeho místní pobočky. NFZ uzavírá smlouvy 

s poskytovateli služeb a tímto způsobem organizuje síť subjektů, které poskytují 

zdravotní péči. Financuje dávky v oblasti zdravotní péče a z vlastního rozpočtu proplácí 

léky. 

Financování 

Ústav sociálního pojištění (ZUS) z velké části zodpovídá za vybírání pojistného v 

oblasti sociálního pojištění (důchodového pojištění pro případ stáří, invalidního 

pojištění, úrazového pojištění a zdravotního pojištění) od osob, které nepracují 

v zemědělství, a rovněž zodpovídá za vyplácení dávek.  

 

Hlavním zdrojem financování dávek je pojistné. Sazba pojistného je stejná pro 

všechny pojištěnce a je stanovena takto: 

▪ 19,52 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění pro případ stáří, 

▪ 8,00 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění pro případ invalidity,  

▪ 2,45 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění,  

▪ 0,67 až 3,33 % z vyměřovacího základu na úrazové pojištění,  

▪ 9,00 % na zdravotní pojištění, 

▪ 2,45 % na pracovní fond. 

 

Pojistné placené na důchodové pojištění pro případ stáří financují stejným dílem 

pojištěnci a zaměstnavatelé, to znamená, že pojištěnci i zaměstnavatelé platí 9,76 % 

z vyměřovacího základu, celkem tedy 19,52 %. Pojistné na důchodové pojištění pro 

případ invalidity financují pojištěnci (1,5 % z vyměřovacího základu) a zaměstnavatelé 

(6,5 % z vyměřovacího základu). Pojistné týkající se nemocenského a zdravotního 

pojištění na sebe v plné výši berou pojištěnci. Pojistné týkající se úrazového pojištění a 

pracovního fondu v plné výši financují zaměstnavatelé.  

 

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené zaměstnanci jsou příjmy z výdělečné 

činnosti tak, jak jsou definovány v ustanoveních o dani z příjmů fyzických osob. 

 

Existují také otevřené penzijní fondy, nabízené soukromými finančními institucemi, 

které působí v oblasti obecného a povinného polského systému důchodového pojištění 

pro případ stáří zaměstnaných osob. ZUS zodpovídá za převod části pojistného (tj. 2,3 

% v roce 2012, v roce 2013 se zvyšuje na 2,8%, v roce 2014 na 3,1%, v roce 2015 

na 3,3% a na 3,8% v roce 2017) na důchodové pojištění pro případ stáří do 

otevřených penzijních fondů zvolených pojištěnci. U pojištěnců, kteří do otevřených 

penzijních fondů nepřispívají, je celá výše pojistného na důchodové pojištění pro 

případ stáří převedena do ZUS, z něhož jsou financovány starobní důchody, invalidní 

důchody, dávky v nemoci a dávky při úrazech. 
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Nárok na bezplatnou zdravotní péči v Polsku mají: 

▪ osoby kryté všeobecným zdravotním pojištěním (povinným nebo dobrovolným), 

▪  osoby, které nejsou přímo pojištěné, ale jsou polskými občany a splňují kritéria 

týkající se příjmů určená zákonem o sociální pomoci. 

Dostupnost zdravotní péče po dobu přechodného pobytu v Polsku 

Oprávněné osoby, které v Polsku pobývají přechodně, mají nárok na stejnou zdravotní 

péči jako polští občané. Oprávněná osoba, která v Polsku pobývá po přechodnou dobu, 

má nárok na zdravotní péči v těchto oblastech: 

▪ základní zdravotní péče, 

▪ odborná ambulantní péče, 

▪ nemocniční péče, 

▪ stomatologické ošetření, 

▪ dopravní zdravotní služby a záchranářské služby. 

Co je kryto? 

Nárok na bezplatnou zdravotní péči se týká využití služeb poskytovatelů, kteří uzavřeli 

smlouvu s NFZ, a kteří jsou tudíž povinni tyto služby poskytovat.  

 

Mezi poskytovatele zdravotní péče patří lékaři provozující lékařskou praxi v rámci 

systému zdravotního pojištění (praktičtí lékaři, zubní lékaři), zdravotnická zařízení 

(nemocnice, záchranné služby, lékárny, ambulantní kliniky atd.) a ordinace 

soukromých lékařů (jednotlivých lékařů, jednotlivých odborných lékařů, skupin 

lékařů). 

Základní zdravotní péče  

Základní zdravotní péče zahrnuje vyšetření a rady praktického lékaře. Praktický lékař 

může za účelem potvrzení předběžné diagnózy poslat pacienta k odbornému lékaři 

nebo do nemocnice, kde mu jsou provedena potřebná diagnostická vyšetření.  

Stomatologické ošetření 

Většinu poplatků za stomatologická ošetření provedená zubními lékaři, kteří uzavřeli 

smlouvu s NFZ, si pacient musí uhradit sám.  

 

Bezplatná stomatologická péče ve všeobecném systému zdravotního pojištění je 

přiznána pouze ve velmi omezeném rámci definovaném ve vyhlášce ministra 

zdravotnictví. Veškeré služby a výrobky, které vybočují z daného rámce, hradí pacient. 

Nemocniční péče 

V průběhu hospitalizace jsou veškeré úkony, vyšetření a léky poskytovány bezplatně.  
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Léky a prostředky zdravotnické techniky 

Příjemce nebo oprávněná osoba má nárok na léky nebo prostředky zdravotnické 

techniky na základě předpisu vydaného lékařem, který provozuje svoji lékařskou praxi 

v systému zdravotního pojištění, nebo lékařem, který svoji lékařskou praxi v tomto 

systému neprovozuje, ale který uzavřel s NFZ smlouvu opravňující ho k vydávání 

předpisů. 

 

Oficiální seznam léků člení léčivé přípravky do tří kategorií: 

▪ za základní léky platí pacienti pevně stanovenou částku (3,25 PLN (0,77 EUR) nebo 

5,00 PLN (1,18 EUR)), kterou určuje ministr zdravotnictví (Minister Zdrowia) a která 

nesmí překročit 0,5 % minimální mzdy, 

▪ za zvláštní doplňkové léky platí pojištěnci 30 až 50 % ceny, 

▪ za ostatní léky platí pojištěnci 100 % ceny. 

 

V případě hospitalizace jsou léky poskytovány bezplatně. 

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Pacienti se mohou zaregistrovat u praktického lékaře dle svého výběru. 

 

Ambulantní kliniky (lékárny) jsou otevřeny od pondělí do pátku, od 8 do 18 hodin. Po 

18. hodině v pracovní dny a dále v sobotu, v neděli a o svátcích je 24hodinová 

pohotovost zajištěna v zařízeních, která uzavřela smlouvu o poskytování těchto 

služeb. Mezi tyto služby patří ambulantní péče a návštěvy u pacienta v případě, že 

není schopen dostavit se do ordinace. Adresy a telefonní čísla zařízení, která zajišťují 

24hodinovou pohotovost, jsou k dispozici u poskytovatelů základní zdravotní péče. 

 

Pacienti, kteří potřebují konzultovat odborného lékaře, musí mít obvykle předpis od 

lékaře, který provozuje svoji lékařskou praxi v systému zdravotního pojištění (od 

praktického lékaře). Lékařský předpis není vyžadován pro návštěvu těchto odborných 

lékařů: gynekologů, porodníků, zubních lékařů, dermatologů, venerologů, onkologů, 

očních lékařů a psychiatrů. Doporučení též není požadováno pro osoby trpící 

tuberkulózou, osoby nakažené virem HIV, válečné invalidy, oběti politických represí a 

osoby závislé na alkoholu, drogách a psychoaktivních látkách, pokud podstupují 

odvykací léčbu. V případě nehody, úrazu, otravy nebo ohrožení života se oprávněné 

osobě dostane potřebné lékařské péče i bez předpisu.  

 

Pacienti, kteří potřebují nemocniční péči, musí mít předpis od lékaře. 
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

Nemocenské pojištění zaručuje peněžité dávky v případě nemoci či těhotenství 

pojištěnce nebo jeho rodinného příslušníka.  

 

Z nemocenského pojištění se vyplácí tyto dávky: příspěvek v nemoci, příspěvek na 

rehabilitaci, vyrovnávací příspěvek, příspěvek v mateřství a příspěvek na péči. 

Příspěvek v nemoci (Zasiłek chorobowy) 

Příspěvek v nemoci je základní dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění. Počínaje 

34. dnem nemoci (nebo počínaje 15. dnem nemoci, jestliže zaměstnanec dosáhl věku 

50 let) vzniká nárok na tuto dávku každému pojištěnci, který onemocní v době, kdy je 

jeho nemocenské pojištění v platnosti. Pojištěnci mají na příspěvek v nemoci nárok po 

uplynutí 30 po sobě jdoucích dnů účasti na nemocenském pojištění, jsou-li pojištěni 

povinně, nebo po uplynutí 90 po sobě jdoucích dnů účasti na nemocenském pojištění, 

jsou-li pojištěni dobrovolně. 

 

Nárok na příspěvky v nemoci vyplácené již od 1. dne nemocenského pojištění mají 

tyto osoby: 

▪ absolventi středních nebo vysokých škol, kteří jsou kryti nemocenským pojištěním 

nebo kteří uzavřeli nemocenské pojištění do 90 dnů po ukončení studia nebo po 

obdržení diplomu, 

▪ osoby, jejichž pracovní neschopnost byla způsobena úrazem na cestě do nebo ze 

zaměstnání, 

▪ pojištěnci krytí povinným nemocenským pojištěním po dobu nejméně 10 let, 

▪ poslanci a senátoři, kteří uzavřeli nemocenské pojištění do 90 dnů po ukončení 

výkonu své funkce. 

 

Příspěvky v nemoci jsou přiznány na základě lékařského osvědčení vyhotoveného na 

formuláři ZLA ústavu ZUS, které potvrzuje dočasnou pracovní neschopnost. 

Příspěvek na péči (Zasiłek opiekuńczy) 

Příspěvek na péči je vyplácen každému pojištěnci osvobozenému od povinnosti 

pokračovat ve výdělečné činnosti z důvodu nezbytnosti osobně pečovat o zdravé dítě 

mladší 8 let, nemocné dítě mladší 14 let nebo o jiného nemocného rodinného 

příslušníka. Za děti jsou považovány: vlastní děti zaměstnance/zaměstnankyně nebo 

jeho manželky/manžela, jejich adoptované děti a další děti, které 

zaměstnanec/zaměstnankyně nebo jeho manželka/manžel živí. Výraz „rodinný 

příslušník“ zahrnuje: manžela/manželku, rodiče, tchána a tchyni, prarodiče, vnoučata, 

sourozence a děti do 14 let, pokud v době poskytování péče žijí ve stejné domácnosti 

jako pojištěná osoba. Na tento příspěvek má stejný nárok matka i otec dítěte, je však 

vyplácen pouze jednomu z rodičů, a to tomu, který předloží žádost o jeho vyplácení 

pro dané období. Příspěvek se přiznává pouze tehdy, pokud v domácnosti nežijí jiné 

osoby, které by se mohly o dítě nebo nemocného člena rodiny postarat. Tyto jiné 

osoby ve společné domácnosti však nezahrnují mimo jiné: osoby plně práce 

neschopné, nemocné osoby, tělesně nebo duševně postižené osoby kvůli svému věku, 

osoby provozující zemědělský podnik nebo vykonávající hospodářskou činnost mimo 

zemědělství, které nemohou volně řídit svou pracovní dobu. 
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Příspěvek na rehabilitaci (Zasiłek rehabilitacyjny) 

Příspěvek na rehabilitaci je přiznán pojištěncům, kteří již nemají nárok na příspěvek 

v nemoci, ale jejichž pracovní neschopnost nadále trvá. Lze ho přiznat po dobu 

potřebnou pro opětovné získání pracovní schopnosti, která je však časově omezena 

maximálně na dobu 12 měsíců. O přiznání příspěvku na rehabilitaci na základě 

posudku lékaře schváleného ZUS rozhoduje příslušná pobočka ZUS.  

Vyrovnávací příspěvek (Zasiłek wyrównawczy) 

Vyrovnávací příspěvek se vyplácí výhradně pojištěncům, kteří jsou zaměstnanými 

osobami. Přiznává se osobám, jejichž měsíční mzda byla snížena z důvodu účasti na 

rekvalifikačním programu. Nezbytnost této rekvalifikace je posouzena centrem 

pracovního lékařství daného vojvodství (voivodship) nebo lékařem schváleným ZUS. 

Co je kryto? 

Příspěvek v nemoci 

Během prvních 33 dnů nemoci má zaměstnanec nadále nárok na mzdu vyplácenou 

jeho zaměstnavatelem. Příspěvek se vyplácí za každý den pracovní neschopnosti, 

včetně svátků. Rovná se jedné třicetině měsíční mzdy. Vyplácí se po dobu pracovní 

neschopnosti, která však nesmí být delší než 182 dnů nebo 270 dnů v případě, že je 

způsobena tuberkulózou nebo k ní došlo během těhotenství.  

 

Výše příspěvku v nemoci může činit až 80 % vyměřovacího základu a 70 % 

vyměřovacího základu po dobu hospitalizace. V případě, že pracovní neschopnost 

vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, došlo-li k ní v průběhu 

těhotenství nebo v případě, že si osoba přeje darovat buňky, tkáně nebo orgány, a 

musí proto podstoupit potřebná vyšetření, nebo v okamžiku, kdy jí jsou tyto buňky, 

tkáně nebo orgány odebrány, vzniká nárok na příspěvek v nemoci a je vyplácen ve 

výši 100 % vyměřovacího základu (stejně tak po dobu hospitalizace). 

Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je vyplácen po dobu dovolené vyplývající z nezbytnosti osobně 

pečovat o dítě, je však časově omezen na maximální dobu 60 dnů v jednom 

kalendářním roce v případě, že je pečováno o dítě mladší 8 let nebo o nemocné dítě 

mladší 14 let, a na maximální dobu 14 dnů v jednom kalendářním roce, jedná-li se o 

dítě starší 14 let nebo o jiného nemocného rodinného příslušníka. Celková doba 

vyplácení příspěvku na péči, který je z různých důvodů přiznán za účelem péče o děti 

nebo jiné rodinné příslušníky, nezávisí na počtu rodinných příslušníků, o něž je nutno 

pečovat, a nemůže být delší než 60 dnů v jednom kalendářním roce. Výše příspěvku 

činí 80 % vyměřovacího základu. Pro zaměstnané osoby je vyměřovacím základem 

průměrná měsíční mzda v průběhu posledních 12 měsíců před začátkem pracovní 

neschopnosti. 

Příspěvek na rehabilitaci 

Maximální výše příspěvku na rehabilitaci odpovídá 90 % vyměřovacího základu 

v prvních 90 dnech pobírání dávky a 75 % vyměřovacího základu po zbývající dobu. V 

případě, že je pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání nebo k ní došlo během těhotenství, je tato dávka vyplácena ve výši 100 % 

vyměřovacího základu určeného pro výpočet příspěvku v nemoci. 
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Vyrovnávací příspěvek 

Během odborné rekvalifikace vzniká nárok na vyrovnávací příspěvek, který je však 

časově omezen maximálně na dobu 24 měsíců. Vyrovnávací příspěvek se rovná rozdílu 

mezi průměrnou měsíční mzdou vyplácenou za posledních 12 měsíců před rekvalifikací 

a sníženou měsíční mzdou. 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?  

Pracovní neschopnost potvrzuje od prvního dne nemoci smluvní lékař. Je možné, že 

bude vyžadováno přezkoumání zdravotního stavu schváleným lékařem systému 

sociálního zabezpečení.  

 

Pojištěnec je ze zákona povinen předložit plátci pojistného lékařské potvrzení do 7 dnů 

od data, kdy potvrzení obdrží. Jestliže tato povinnost není dodržena, snižuje se částka 

příspěvku v nemoci a příspěvku na péči o 25 % počínaje 8. dnem po datu, kdy 

pojištěnec potvrzení obdrží. 
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Příspěvek v mateřství (zasiłek macierzyński) je vyplácen všem pojištěným osobám, 

které v době platnosti nemocenského pojištění nebo v době mateřské dovolené: 

▪ porodily dítě, 

▪ převzaly do péče dítě mladší 7 let a předložily žádost o jeho osvojení, 

▪ převzaly do pěstounské péče dítě mladší 7 let. 

 

Nárok na příspěvek v mateřství může být uplatněn i otcem dítěte v případě, že je 

pojištěn a že si matka dítěte vzala mateřskou dovolenou v délce nejméně 14 týdnů. 

V takovém případě může matka převést zbytek své dovolené na otce, který má nárok 

na mateřskou dovolenou nebo který přerušil výdělečnou činnost, aby mohl o dítě 

osobně pečovat. V případě, že si otec nepřeje využít zbytek mateřské dovolené, matka 

dítěte nemůže svou dovolenou zkrátit a je povinna si ji vybrat až do konce. 

 

Nárok na příspěvek v mateřství může být přiznán otci dítěte, je-li pojištěn, nebo 

jinému pojištěnému rodinnému příslušníkovi také tehdy, pokud: 

▪ matka dítěte zemřela nebo dítě opustila anebo 

▪ daná osoba přestala vykonávat své zaměstnání nebo jakoukoli jinou výdělečnou 

činnost, aby mohla o dítě pečovat. 

Co je kryto? 

Příspěvek v mateřství je vyplácen po dobu trvání mateřské dovolené. Délka jeho 

vyplácení závisí na počtu dětí narozených při jednom porodu a činí: 

▪ 20 týdnů v případě porodu jednoho dítěte, 

▪ 31 týdnů v případě porodu dvou dětí, 

▪ 33 týdnů v případě porodu tří dětí, 

▪ 35 týdnů v případě porodu čtyř dětí, 

▪ 37 týdnů v případě porodu pěti a více dětí. 

 

Od 1. ledna 2010 má pojištěná žena, která porodila dítě, nárok na příspěvek 

v mateřství i po dobu, kterou zákoník práce definuje jako dobu dodatečné mateřské 

dovolené, a to v této délce: 

▪ v případě porodu jednoho dítěte: nejvýše 2 týdny, 

▪ v případě vícečetného porodu: nejvýše 3 týdny. 

 

Výše příspěvku v mateřství odpovídá 100 % vyměřovacího základu. U zaměstnaných 

osob je vyměřovacím základem průměrná základní mzda za posledních 12 

kalendářních měsíců před vznikem pracovní neschopnosti.  

Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Příspěvek v mateřství vyplácí ústav ZUS nebo zaměstnavatel a financuje jej Fond 

sociálního pojištění. 
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Příspěvek v mateřství se přiznává na základě potvrzení o očekávaném datu porodu na 

dobu před porodem a na základě rodného listu na dobu po porodu. Jestliže má 

příspěvek vyplácet ZUS, je třeba použít formulář Z-3. 
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Důchodové pojištění pro případ invalidity zaručuje peněžité dávky v případě ztráty 

peněžních příjmů v důsledku vzniku invalidity (pracovní neschopnosti). V tomto 

případě je osobám, které na toto pojištění přispívají, přiznán invalidní důchod jako 

náhrada za ušlý příjem.  

 

Dávky vyplácené z důchodového pojištění pro případ invalidity jsou: 

▪ invalidní důchod v důsledku pracovní neschopnosti (renta z tytułu niezdolności do 

pracy), 

▪ důchod na odbornou přípravu (renta szkoleniowa), 

▪ pozůstalostní důchod (renta rodzinna)  

 

Invalidní důchod z důvodu vzniklé pracovní neschopnosti je přiznán osobám, které 

byly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu uznané za částečně nebo plně neschopné 

výkonu jakékoli výdělečné činnosti. Osoba je uznána za práce neschopnou v případě, 

že pozbyla schopnost vykonávat práci jakéhokoli druhu. Za částečně práce 

neschopnou je uznána v případě, že do značné míry pozbyla schopnosti vykonávat 

práci, která odpovídá její odborné kvalifikaci.  

 

Základní podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je situace, kdy dojde k celkové 

nebo částečné ztrátě schopnosti výkonu výdělečné činnosti z důvodu snížení fyzických 

nebo duševních schopností a kdy pomocí rehabilitace není možné znovu nabýt 

schopnosti pracovat. Pracovní neschopnost je posuzována na dobu nepřesahující 5 let, 

vyjma situace, kdy na základě nejnovějších lékařských poznatků nelze předpokládat, 

že daná pracovní neschopnost zanikne před uplynutím tohoto období a kdy je 

posuzována na dobu delší.  

 

Invalidní důchod z důvodu vzniklé pracovní neschopnosti je vyplácen osobě, která 

splňuje tyto podmínky: 

▪ je práce neschopná, 

▪ je schopna prokázat požadované příslušné období (příspěvkové a nepříspěvkové), 

▪ pracovní neschopnost vznikla v průběhu období, které je zákonem výslovně 

stanoveno –  například během pojistného období, během pracovní činnosti 

vykonávané v zaměstnaneckém poměru, během pobírání dávek v nezaměstnanosti, 

během pobírání příspěvků ze sociálního pojištění (v nemoci nebo na péči) nebo 

nejpozději do 18 měsíců po ukončení výše jmenovaných období. 

 

Požadovaná délka příspěvkového a nepříspěvkového období se liší v závislosti na věku 

pojištěnce, který se stal neschopný výkonu práce: 

▪ 1 rok v případě pracovní neschopnosti, která vznikla před dosažením věku 20 let, 

▪ 2 roky v případě pracovní neschopnosti, která vznikla ve věku od 20 do 22 let, 

▪ 3 roky v případě pracovní neschopnosti, která vznikla ve věku od 22 do 25 let, 

▪ 4 roky v případě pracovní neschopnosti, která vznikla ve věku od 25 do 30 let, 

▪ 5 let v případě pracovní neschopnosti, která vznikla po dosažení věku 30 let. 

 

U osob, u kterých ke vzniku pracovní neschopnosti došlo po dosažení věku 30 let, 

musí požadované 5leté období spadat do 10letého období předcházejícího podání 
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žádosti o invalidní důchod nebo musí být splněno do dne, kdy pracovní neschopnost 

vznikla. 

Důchod na odbornou přípravu (renta szkoleniowa) 

Nárok na důchod na odbornou přípravu je přiznán každému, kdo splní požadované 

podmínky pro pobírání invalidního důchodu a kdo obdržel lékařský posudek, který se 

vyjadřuje ve prospěch změny odborné kvalifikace z důvodu neschopnosti vykonávat 

současné povolání. Po přiznání důchodu na odbornou přípravu penzijní instituce 

odkáže dotčenou osobu na úřad práce v příslušném okrese (poviat), který by jí měl 

zprostředkovat rekvalifikaci, která ji připraví na výkon nového povolání. Důchod na 

odbornou přípravu se přiznává na dobu 6 měsíců, kterou lze zkrátit i prodloužit. 

 

Toto období se zkracuje, jestliže starosta (odpovědný úředník okresu) informuje 

penzijní instituci: 

▪ že neexistuje možnost rekvalifikovat určitou osobu pro nové povolání, 

▪ že daná osoba nechce rekvalifikaci podstoupit. 

 

Stanovené období lze prodloužit o dobu potřebnou k absolvování odborné 

rekvalifikace, v žádném případě však ne o více než 30 měsíců. To znamená, že důchod 

na odbornou přípravu lze pobírat po dobu nejvýše 36 měsíců. 

Co je kryto? 

Výše invalidního důchodu se vypočítá takto: 

▪ invalidní důchod z důvodu plné pracovní neschopnosti:  

i. 24 % základní částky, 

ii. 1,3 % z vyměřovacího základu za každý rok příspěvkového období,  

iii. 0,7 % z vyměřovacího základu za každý rok nepříspěvkového období,  

iv. 0,7 % z vyměřovacího základu za každý rok, který zbývá do 25 

odpracovaných let, a to ode dne předložení žádosti o invalidní důchod až do 

dne, kdy příjemce invalidního důchodu dosáhne věku 60 let, 

▪ invalidní důchod z důvodu částečné pracovní neschopnosti: 75 % invalidního 

důchodu z důvodu plné pracovní neschopnosti, 

▪ invalidní důchod z důvodu plné pracovní neschopnosti a neschopnosti samostatného 

života, s doplňkovým příspěvkem na péči, 

▪ důchod na odbornou přípravu: 75 % vyměřovacího základu pro invalidní důchod, 

nesmí se však jednat o částku nižší, než je částka nejnižšího invalidního důchodu z 

důvodu částečné pracovní neschopnosti. 

Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Pracovní neschopnost je posouzena lékařem schváleným Ústavem sociálního pojištění 

(ZUS) a má formu oficiálního lékařského posudku, který umožní příslušné penzijní 

instituci učinit rozhodnutí o dávkách, jejichž výše závisí na míře zjištěné pracovní 

neschopnosti.  

 

Dotčená osoba může do 2 týdnů od vydání posudku ze strany lékaře schváleného ZUS 

podat odvolání u posudkové komise ZUS. Toto odvolání je třeba podat příslušné 

pobočce ZUS v závislosti na místě bydliště dotčené osoby.   
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Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Reforma systému sociálního pojištění, která v Polsku proběhla v roce 1999, zavedla 

různé podmínky pro přiznání starobního důchodu v závislosti na věku pojištěnce. 

Existují tedy různá pravidla pro tři různé věkové skupiny: 

▪ osoby narozené před 1. lednem 1949, 

▪ osoby narozené mezi 1. lednem1949 a 31. prosincem 1968, 

▪ osoby narozené po 31. prosinci 1968. 

 

Osobám narozeným před 1. lednem 1949 vzniká nárok na starobní důchod od 

okamžiku, kdy splní tyto podmínky: 

▪ dosáhnou důchodového věku, to znamená 60 let u žen a 65 let u mužů, 

▪ mohou doložit pojistné období v požadované délce, to znamená 20 let u žen a 25 let 

u mužů. 

 

Od 1.ledna 2013 se bude důchodový věk postupně zvyšovat pro každou věkovou 

skupinu o jeden měsíc za každé tři měsíce do doby, než dosáhne 67 let pro muže i 

ženy. Toto navýšení se týká osob narozených v roce 1953 (u žen) a v roce 1949 (u 

mužů). 

 

Nárok na starobní důchod může vzniknout i v případě, že je prokázáno pojistné období 

v délce 15 let u žen a 20 let u mužů. Pokud je však starobní důchod těchto osob nižší 

než minimální penze garantovaná pojistným systémem, nebude starobní důchod 

navýšen na úroveň minimální penze. 

 

Osobám narozeným před 1. lednem 1949 rovněž vzniká nárok na předčasný důchod 

při splnění těchto podmínek: 

▪ všem ženám, které dosáhly věku 55 let a které mohou prokázat příspěvková a 

nepříspěvková období v délce minimálně 30 let, nebo minimálně 20 let 

příspěvkových a nepříspěvkových období v případě, že jsou uznány za plně 

pracovně neschopné, 

▪ všem mužům, kteří dosáhli věku 60 let a kteří mohou prokázat příspěvková a 

nepříspěvková období v délce minimálně 35 let nebo minimálně 25 let 

příspěvkového a nepříspěvkového období a kteří jsou uznáni za plně pracovně 

neschopné. 

 

Odchod do předčasného důchodu může být přiznán i osobám, které mohou prokázat 

20 let pojistného období (ženy) či 25 let (muži), z nichž minimálně 15 let (v určitých 

případech 10 let) vykonávaly práci v mimořádných podmínkách nebo práci zvláštní 

povahy. Osoby, které tyto podmínky splňují, mohou odejít do důchodu ve věku, který 

pro zvláštní profesní kategorie stanovuje nařízení o věku odchodu do důchodu 

zaměstnaných osob pracujících v mimořádných podmínkách nebo vykonávajících práci 

zvláštní povahy.  

 

Zvýhodněných podmínek pro pobírání starobního důchodu požívají rovněž některé 

zvláštní kategorie pojištěnců, například váleční invalidé nebo vojáci, zaměstnanci 

veřejného sektoru, učitelé, horníci a železničáři. 
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Osobám narozeným mezi 1. lednem 1949 a 31. prosincem 1968 vzniká nárok na 

odchod do předčasného důchodu za týchž podmínek, jaké jsou uvedeny výše, musí 

však zároveň splňovat obě tyto podmínky: 

▪ nejsou pojištěny u žádného otevřeného penzijního fondu, 

▪ zákonné podmínky požadované pro pobírání starobního důchodu splnily 

k 31. prosinci 2008. 

 

Pojištěnci narození po 31. prosinci 1948, kteří k 31. prosinci 2008 nedosáhli věku 

požadovaného pro pobírání starobního důchodu (v souvislosti s výkonem práce 

v mimořádných podmínkách nebo práce zvláštní povahy či v souvislosti s výkonem 

tvořivé nebo umělecké činnosti), pro pobírání starobního důchodu pro horníky, 

starobního důchodu v souvislosti s výkonem hornických prací v určitých obdobích nebo 

starobního důchodu pro železničáře, mohou odejít do důchodu ve věku 60 let (ženy) a 

65 let (muži), pokud k 1. lednu mohou doložit: 

▪ období výkonu práce v mimořádných podmínkách nebo práce zvláštní povahy 

v délce, na jejímž základě vzniká nárok na odchod do starobního důchodu před 

dosažením věku 60 let (pro ženy) a 65 let (pro muže), 

▪ příspěvková a nepříspěvková období v délce minimálně 20 let pro ženy a 25 let pro 

muže. 

 

Od roku 2009 mohou mít někteří zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni před 1. lednem 

1999 anebo po 31. prosinci 2008 za zvláštních podmínek nebo k výkonu práce zvláštní 

povahy, nárok na překlenovací důchod (emerytura pomostowa). O překlenovací 

důchod mohou požádat osoby, které mimo jiné dosáhly věku 55 let (ženy) a 60 let 

(muži) a byly pojištěny alespoň 20 let (ženy) a 25 let (muži), včetně doby zaměstnání 

za zvláštních podmínek nebo výkonu práce zvláštní povahy v trvání nejméně 15 let. 

Doplňkovou podmínkou pro přiznání důchodu je ukončení pracovního poměru. Výše 

důchodu se vypočítává podobným způsobem jako výše „nového“ starobního důchodu. 

Bez ohledu na skutečný věk dané osoby při odchodu do důchodu je však vždy také 

zohledňována průměrná naděje dožití osob starších 60 let. Právo na překlenovací 

důchod končí v den předcházející dni získání práva na starobní důchod nebo (pokud 

dotčená osoba nemá právo na starobní důchod) v den předcházející zákonnému 

důchodovému věku. 

 

Osobám narozeným po 31. prosinci 1968 vzniká nárok na starobní důchod, jakmile 

dosáhnou minimálního věku pro odchod do důchodu (tj. 60 let pro ženy a 65 let pro 

muže). V tomto případě nemusí pro přiznání nároku na starobní důchod dokládat 

žádné minimální pojistné období. Pro tuto kategorii pojištěnců bude výše starobního 

důchodu stanovena tak, že vyměřovací základ bude vydělen průměrnou nadějí dožití 

osob věku, ve kterém se pojištěnec rozhodne k odchodu do důchodu. 

Co je kryto? 

Výše starobních důchodů, které jsou uvedeny výše, závisí na těchto činitelích: 

▪ výše vyměřovacího základu, 

▪ počet příspěvkových a nepříspěvkových období, která může pojištěnec doložit, 

▪ základní částka platná ke dni vzniku nároku na důchod. 

 

Výše starobního důchodu se odvíjí od příspěvků na sociální zabezpečení nebo na 

důchodové pojištění pro případ stáří, které pojištěnec v souladu s polskými zákony 
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odváděl během 10 po sobě jdoucích kalendářních let z posledních 20 let, které přímo 

předcházely roku, ve kterém zažádal o důchod.  

 

Za účelem stanovení vyměřovacího základu pro starobní důchod může pojištěnec 

rovněž udat průměr příspěvků na sociální pojištění v průběhu 20 kalendářních let 

svobodně vybraných z celého pojistného období.  

 

Tento vyměřovací základ pro starobní důchod se stanoví vynásobením individuálního 

koeficientu vyměřovacího základu základní částkou.  

 

Základní částka činí 100 % průměrné mzdy snížené o odvedené přípěvky na sociální 

zabezpečení v předchozím kalendářním roce. Výše základní částky je stanovena na 

ročním základě a zůstává v platnosti od 1. března každého kalendářního roku do 

posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku. 

 

Výše starobního důchodu odpovídá: 

▪ 24 % základní částky stanovené tak, jak je vysvětleno výše, 

▪ 1,3 % vyměřovacího základu za každý rok příspěvkového období, 

▪ 0,7 % vyměřovacího základu za každý rok nepříspěvkového období, přičemž se 

zohledňují zvláštní předpisy. 

 

Zákonný minimální důchod činí 799,18 PLN (189 EUR) a maximální důchod odpovídá 

100 % referenční mzdy. 

 

Počet zohledněných nepříspěvkových období odpovídá maximálně jedné třetině 

dotčených příspěvkových období. 

 

Pro osoby narozené po 31. prosinci 1968 je vyměřovacím základem pro starobní 

důchod celková výše pojistného, které uhradily až do konce měsíce předcházejícího 

měsíci, ve kterém jim vznikl nárok na starobní důchod. Tato částka v sobě zahrnuje 

příspěvky na důchodové pojištění pro případ stáří, každoroční valorizaci a řádně 

valorizovaný původní kapitál (v případě, že byl pojištěnec kryt pojištěním před 1. 

lednem 1999).  

 

Věk pojištěnce ke dni odchodu do důchodu je vyjádřen v letech a v měsících. 

Průměrná naděje dožití je statistické číslo, které slouží k určení průměrného počtu 

měsíců, během kterých budou nové starobní důchody vypláceny. Překročení tohoto 

počtu měsíců v žádném případě neovlivní výši nebo valorizaci důchodu vypláceného 

v budoucnosti.  

Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

Žádost týkající se sociálního zabezpečení musí každý pojištěnec předložit do 7 dnů od 

okamžiku vzniku pojišťovací povinnosti (to znamená od podpisu pracovní smlouvy, 

jedná-li se o zaměstnanou osobu, nebo od zahájení vlastní výdělečné činnosti, jedná-li 

se o osobu samostatně výdělečně činnou). Tuto žádost jsou povinny předložit všechny 

osoby kryté povinným důchodovým pojištěním pro případ stáří a pro případ invalidity.  

 

Osoby kryté dobrovolným sociálním pojištěním mohou svou žádost předložit v 

okamžiku, kdy to samy uznají za vhodné. Žádost týkající se sociálního zabezpečení 

musí být ústavu ZUS předložena formou zvláštního formuláře ZUS určeného osobám 

odvádějícím pojistné, a to buď v elektronické podobě, nebo v kvalitní tištěné podobě. 
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Pozůstalostní důchod (renta rodzinna) je vyplácen rodinným příslušníkům zesnulé 

osoby, která v okamžiku smrti pobírala starobní nebo invalidní důchod z důvodu 

pracovní neschopnosti, nebo splňovala všechny podmínky k možnému nárokování 

starobního důchodu nebo invalidního důchodu z důvodu pracovní neschopnosti. Při 

posuzování nároku na pozůstalostní důchod se předpokládá, že zesnulý byl plně práce 

neschopný. 

 

Pozůstalostní důchod si mohou nárokovat tyto osoby: 

▪ děti, včetně dětí pojištěnce, manžela/manželka a osvojené děti, které nedosáhly 

věku 16 let nebo 25 let, věnují-li se ještě studiu. Pozůstalostní důchod je vyplácen 

bez ohledu na věk u dětí, které byly prohlášené za práce neschopné před dosažením 

věku 16 let nebo před dosažením věku 25 let, pokud se v té době dosud věnovali 

studiu, 

▪ vnoučata, sourozenci a další děti přijaté do péče pojištěncem před dosažením 

plnoletosti, splní-li obě dvě z těchto podmínek:  

i. do rodiny byly přijaty nejméně 1 rok před smrtí zaměstnané osoby nebo 

důchodce, pokud ke smrti nedošlo následkem úrazu, 

ii. po smrti svých rodičů nemají nárok na žádný důchod; jejich rodiče je 

nejsou schopni vyživovat; nebo zaměstnaná osoba, důchodce/důchodkyně 

nebo její manžel / jeho manželka jsou zákonným poručníkem, kterého určil 

soud, 

▪ vdovy a vdovci, jestliže jejich manžel/manželka v okamžiku úmrtí dosáhl/a věku 50 

let nebo byl/a práce neschopný/á. V případě, že tohoto věku nedosáhli, ale 

vychovávají nejméně jedno dítě, vnouče nebo sourozence mladší 16 let, kteří si 

mohou nárokovat pozůstalostní důchod po zesnulém, mají na tento důchod rovněž 

nárok. V případě, že dítě, vnouče nebo sourozenec zesnulé osoby pokračuje ve 

studiu, vdovec/vdova si může pozůstalostní důchod rovněž nárokovat, a to do doby, 

než dítě dosáhne věku 18 let. Tento důchod si mohou nárokovat i v případě, že se 

starají o dítě plně práce neschopné. Nárok na pozůstalostní důchod mají rovněž 

vdovy či vdovci, kteří dosáhli věku 50 let nebo kteří byli prohlášeni za plně práce 

neschopné do 5 let po smrti své manželky / svého manžela nebo kteří se přestali 

starat o dítě mladší 16 let (18 let, pokračuje-li dítě ve studiu) nebo o dítě, které bylo 

prohlášeno za plně práce neschopné. Rozvedené osoby a vdovy a vdovci, kteří se 

zesnulou osobou nežili v okamžiku úmrtí ve společné domácnosti, si mohou 

nárokovat pozůstalostní důchod v případě, že splňují podmínky, které se vztahují na 

vdovy a vdovce v okamžiku úmrtí jejich manžela/manželky, a zesnulý jim na 

základě soudního rozhodnutí nebo dohody uzavřené před soudem vyplácel výživné, 

▪ rodiče si mohou nárokovat pozůstalostní důchod v případě, že splňují stejné 

podmínky jako vdovy a vdovci, nebo v případě, že se jejich zesnulé dítě významnou 

měrou podílelo na jejich výživě. 

 

V případě (opětovného) sňatku vdova, vdovec nebo dítě neztrácí nárok na 

pozůstalostní důchod. 
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Pohřebné (Zasiłek pogrzebowy) 

Pohřebné je přiznáno v případě úmrtí: 

▪ pojištěnce, 

▪ osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, 

▪ osoby, která v okamžiku své smrti starobní nebo invalidní důchod nepobírala, ale 

splňovala všechny podmínky pro jeho přiznání, 

▪ rodinného příslušníka jedné z osob uvedených výše v prvních dvou bodech. 

Co je kryto? 

Výše pozůstalostního důchodu odpovídá: 

▪ pro jednoho příjemce: 85 % důchodu, na který měla zesnulá osoba nárok, 

▪ pro dva příjemce: 90 % důchodu, na který měla zesnulá osoba nárok, 

▪ pro tři a více příjemců: 95 % důchodu, na který měla zesnulá osoba nárok. 

 

Zákonný minimální důchod činí 799,18 PLN (189 EUR). Všichni rodinní příslušníci, kteří 

si mohou nárokovat pozůstalostní důchod, dostávají jeden společný pozůstalostní 

důchod, který je v případě potřeby mezi všechny příjemce spravedlivě rozdělen. 

 

Pohřebné se vyplácí pouze jednorázově. Lze jej přiznat osobě, která uhradila náklady 

související s vypravením pohřbu, nebo zaměstnavateli, centru sociální péče, obci, 

okresu (poviat) či představiteli katolické nebo jiné církve pod podmínkou, že uhradil(a) 

náklady na pohřeb. Výše pohřebného ve formě paušální platby činí 4 000 PLN (948 

EUR). Nárok na pohřebné zaniká v případě, že žádost není předložena do 12 měsíců 

ode dne úmrtí osoby, v souvislosti s kterou může být pohřebné přiznáno. 

Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Rozhodnutí o přiznání starobního nebo pozůstalostního důchodu provede příslušná 

penzijní instituce v závislosti na místě bydliště žadatele. Postup týkající se přiznání 

důchodu začíná předložením žádosti dotčenou osobou. Penzijní instituce v každém 

případě rozhodne do 30 dnů po splnění poslední z požadovaných podmínek pro 

přiznání nároku na důchod. 

 

Žadatel se může proti rozhodnutí důchodového orgánu odvolat. Do 1 měsíce po 

obdržení oznámení o rozhodnutí má každá osoba, která s vydaným rozhodnutím 

nesouhlasí, právo se proti němu odvolat u pracovního soudu a na oddělení sociálního 

pojištění daného okresu. Odvolání musí být podáno prostřednictvím důchodového 

orgánu, který rozhodnutí vydal. 
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Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a 
nemocech z povolání 

Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání? 

Většina výdělečně činných osob má povinnost uzavřít povinné pojištění pro případ 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Tento druh pojištění není možné uzavřít 

dobrovolně. 

 

Z úrazového pojištění jsou vypláceny dávky v nemoci, invalidní důchody a odškodná 

spojená s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání. 

Dávky v nemoci 

▪ Příspěvek v nemoci (zasiłek chorobowy) je vyplácen pojištěnci, který je práce 

neschopný v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Je přiznán od 1. 

dne pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

nezávisle na době účasti na pojištění pro případ pracovního úrazu. 

▪ Dávka na rehabilitaci (świadczenie rehabilitacyjne) je vyplácena pojištěnci, který je 

nadále neschopen práce, i když již nemá nárok na příspěvek v nemoci, ale u něhož 

se v případě, že bude pokračovat v léčení nebo v léčebné rehabilitaci zvyšuje naděje 

na opětovné nabytí pracovní schopnosti. Tuto dávku lze pobírat maximálně po dobu 

12 měsíců. 

▪ Vyrovnávací příspěvek (zasiłek wyrównawczy) je vyplácen pojištěnci, jehož mzda 

byla snížena z důvodu trvalého nebo dlouhodobého poškození zdraví. 

Další informace o těchto dávkách naleznete v kapitole o příspěvcích v nemoci. 

Invalidní důchod (Renta) 

▪ Důchod na odbornou přípravu (renta szkoleniowa) a pozůstalostní důchod (renta 

rodzinna) je vyplácen rodinným příslušníkům pojištěnce nebo osoby pobírající 

invalidní důchod v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, další 

informace viz kapitola o dávkách pro pozůstalé. 

▪ Invalidní důchod v důsledku pracovní neschopnosti (renta z tytułu niezdolnosci do 

pracy) je vyplácen pojištěnci, který se stal práce neschopným v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Příspěvky (Zasiłki) 

▪ Jednorázové odškodnění (jednorazowe odszkodowanie) je vypláceno pojištěnci, 

který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání utrpěl trvalé nebo 

dlouhodobé poškození zdraví. 

▪ Jednorázové odškodnění (jednorazowe odszkodowanie) je vypláceno také rodinným 

příslušníkům pojištěnce zesnulého v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, nebo osobě pobírající invalidní důchod v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání. 

▪ Náklady spojené se stomatologickou péčí, preventivním očkováním a ortopedickými 

pomůckami jsou hrazeny v rozsahu stanoveném zákonem. 
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Co je kryto? 

Výše invalidního důchodu v důsledku pracovní neschopnosti činí:  

▪ 24 % základní částky, 

▪ 1,3 % z vyměřovacího základu za každý rok příspěvkového období,  

▪ 0,7 % z vyměřovacího základu za každý rok nepříspěvkového období,  

▪ 0,7 % z vyměřovacího základu za každý rok, který zbývá do 25 let příspěvkových a 

nepříspěvkových období, a to ode dne předložení žádosti o invalidní důchod až do 

dne, kdy příjemce invalidního důchodu dosáhne věku 60 let (tj. „hypotetické 

odpracované roky“). 

 

Výše invalidního důchodu v důsledku pracovní neschopnosti a důchodu na odbornou 

přípravu související s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nemůže být nižší než: 

▪ 0 % vyměřovacího základu pro invalidní důchod pro osobu s částečnou pracovní 

neschopností, 

▪ 80 % vyměřovacího základu pro invalidní důchod pro osobu s plnou pracovní 

neschopností, 

▪ 100 % vyměřovacího základu pro invalidní důchod pro osobu, která má nárok na 

důchod na odbornou přípravu. 

Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání?  

V případě nemoci z povolání, onemocnění způsobeného pracovním úrazem nebo 

nemoci vzniklé během těhotenství vyplácí Ústav sociálního pojištění 100 % referenční 

mzdy. Jestliže byla oběť nemoci z povolání vystavena riziku u více než jednoho 

zaměstnavatele, vyplácí tento příspěvek poslední zaměstnavatel. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

O rodinné dávky mohou žádat osoby, které splňují tyto podmínky: 

▪ v době, kdy budou pobírat dávky, budou mít bydliště v Polsku, 

▪ jejich rodinný měsíční příjem nesmí přesáhnout 504 PLN (119 EUR)na osobu nebo 

583 PLN (138 EUR) na osobu (v případě, že se jedná o rodinu, která vychovává 

zdravotně postižené dítě). 

Co je kryto? 

Základní rodinnou dávkou je rodinný přídavek (zasiłek rodzinny) a doplňkové 

příspěvky (dodatki).  

 

Rodinný přídavek se vyplácí ode dne narození dítěte až do doby, kdy dosáhne věku 

18 let, nebo do doby, než dostuduje, maximálně však do věku 21 let nebo 24 let, 

pokračuje-li dítě ve studiu a je-li středně či těžce zdravotně postižené. Vyplácí se na 

měsíčním základě. Souběžně s rodinným přídavkem lze přiznat i určité příplatky: 

▪ porodné v podobě paušální částky (dodatek z tytułu urodzenia dziecka), který může 

být poskytnut do jednoho roku věku dítěte, 

▪ příspěvek na péči o dítě, který je vyplácen osobě na rodičovské dovolené (dodatek 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), a to 

pod podmínkou, že bezprostředně předtím, než získala nárok na tuto dovolenou, 

pracovala po dobu minimálně 6 měsíců. Tento příspěvek může být přiznán na dobu 

maximálně 24 měsíců, či 36 měsíců, pokud se dotčená osoba stará o více dětí 

narozených při stejném vícečetném porodu, nebo 72 měsíců v případě, že je dítě 

zdravotně postižené, 

▪ příspěvek pro rodiče samoživitele (dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka) se poskytuje matce samoživitelce či otci samoživiteli, skutečnému 

poručíkovi nebo zákonnému poručníkovi bez rozhodnutí soudu přiznávajícího 

výživné od druhého rodiče dítěte z důvodu úmrtí tohoto rodiče nebo proto, že je 

otec dítěte neznámý. Tento doplňkový příspěvek může být přiznán osobě pokračující 

ve studiu v případě, že oba její rodiče zemřeli. Výše částky tohoto doplňkového 

příspěvku je navýšena v případě, že rodina vychovává zdravotně postižené dítě 

nebo pokud rodinné příjmy na osobu nepřesahují 50 % stanovené maximální 

částky, 

▪ příspěvek pro rodiny s velkým počtem dětí (dodatek z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej), který je vyplácen měsíčně na třetí a každé další dítě, na 

které lze tento příspěvek nárokovat, 

▪ příspěvek na odbornou přípravu a rehabilitaci zdravotně postiženého dítěte (dodatek 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) se poskytuje do 16 let 

života dítěte, pokud je zdravotní postižení dítěte úředně potvrzeno nebo pokud je 

úředně potvrzeno střední nebo těžké zdravotní postižení dítěte (v případě dítěte ve 

věku od 16 do 24 let), 

▪ příspěvek na začátek školního roku (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego), 

který je vyplácen jednou ročně na začátku školního roku, 

▪ příspěvek na studium dítěte mimo místo bydliště (dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki poza miejscem zamieszkania), který je vyplácen za účelem pokrytí 
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nákladů na ubytování a cestovních nákladů do místa školní docházky. Tento 

doplňkový příspěvek se vyplácí 10 měsíců v roce. 

 

Mezi rodinné dávky se rovněž počítají dávky na poskytnutí péče, to znamená 

příspěvek na lékařskou péči a příspěvek na ošetřovatelskou péči.  

Příspěvek na lékařskou péči (Zasiłek pielęgnacyjny)  

Na příspěvek na lékařskou péči mají nárok zdravotně postižené děti mladší 16 let nebo 

osoby starší 16 let s těžkým nebo středním zdravotním postižením, které je úředně 

potvrzeno a které vzniklo před dosažením věku 21 let. Tento příspěvek je rovněž 

přiznán osobám starším 75 let, které nemají nárok na příspěvek na péči jako doplněk 

starobního nebo invalidního důchodu. Tento příspěvek je vyplácen bez ohledu na 

příjem rodiny.  

Příspěvek na ošetřovatelskou péči (Świadczenie pielęgnacyjne) 

Příspěvek na ošetřovatelskou péči je vyplácen osobám, které jsou z důvodu péče o 

dítě nuceny opustit své zaměstnání. Může být vyplácena matce, otci, skutečnému 

poručníkovi dítěte nebo jiné osobě, která je povinna platit výživné, v případě, že tato 

osoba nepracuje nebo zanechala svého zaměstnání či jiné výdělečné činnosti za 

účelem péče o dítě: 

▪ jemuž byl vydán úřední doklad, který potvrzuje jeho zdravotní postižení a uvádí 

nezbytnost trvalé nebo dlouhodobé péče nebo asistence poskytované jinou osobou 

z důvodu značně snížené schopnosti samostatného života a potřeby nepřetržité a 

každodenní účasti poručníka na léčbě, rehabilitaci a výchově dítěte, nebo  

▪ jemuž byl vydán úřední doklad potvrzující těžké zdravotní postižení. 

▪ Tento příspěvek je vyplácen bez ohledu na příjem rodiny.  

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

O rodinné dávky mohou zažádat: 

▪ oba rodiče, 

▪ jeden z rodičů, 

▪ zákonný poručník dítěte, 

▪ skutečný poručník dítěte, to znamená osoba, která o dítě pečuje a která u soudu 

podala žádost o jeho osvojení, 

▪ osoba, která dosáhla plnoletosti a pokračuje ve studiu, ale která není vyživována ze 

strany rodičů, protože zemřeli, nebo která na základě soudního rozhodnutí pobírá od 

svých rodičů výživné pod podmínkou, že o výživném bylo rozhodnuto dříve, než 

studující osoba dosáhla plnoletosti. 
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

V Polsku je pojištění pro případ ztráty zaměstnání povinné a je spravováno státem. 

Kryje jak osoby zaměstnané, tak osoby samostatně výdělečně činné. Osoby 

samostatně výdělečně činné platí pojistné do pracovního fondu samy, zatímco pojistné 

zaměstnaných osob je do pracovního fondu odváděno v plné výši zaměstnavatelem. 

Podmínkou pro to, aby se na dotčenou osobu vztahovalo pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání, je, aby její měsíční plat dosahoval přinejmenším výše minimální mzdy. 

 

Nezaměstnaná osoba má nárok na dávku v nezaměstnanosti za každý kalendářní den, 

počínaje 7. dnem ode dne, kdy se zaregistrovala na příslušném úřadě práce daného 

okresu (poviat), pokud: 

 

▪ není k dispozici žádná, pro nezaměstnanou osobu vhodná pracovní nabídka, nabídka 

na odbornou přípravu, stáž, odbornou přípravu u zaměstnavatele nebo nabídka 

veřejných prací a 

▪ nezaměstnaná osoba byla v průběhu posledních 18 měsíců před svou registrací na 

úřadě práce zaměstnána minimálně po dobu 365 dnů a obdržela mzdu ve výši, 

která nebyla nižší než minimální mzda, ze které bylo odváděno pojistné do 

pracovního fondu, nebo splnila požadované podmínky tím, že prokázala jiné období, 

které jí umožní nárokovat si dávku v nezaměstnanosti (zasiłek dla bezrobotnych). 

Dávka předčasného důchodu (Świadczenie przedemerytalne) 

Dávky předčasného důchodu jsou určeny osobám, které byly propuštěny a které 

nesplňují podmínky pro nástup do důchodu. Mají na něj nárok osoby, které brzy 

dosáhnou důchodového věku a které byly propuštěny z důvodů, které lze přičíst 

zaměstnavateli. Dávky předčasného důchodu mohou být přiznány rovněž 

nezaměstnané osobě, která: 

▪ pobírala dávky v nezaměstnanosti po dobu alespoň 6 měsíců a na konci tohoto 

období zůstala stále zaregistrovaná jako osoba nezaměstnaná, 

▪ po dobu, po kterou pobírala dávky v nezaměstnanosti, neopodstatněně neodmítla 

nabídku vhodného zaměstnání, nabídku na jinou výdělečnou činnost, na dotovanou 

práci nebo na práci ve veřejném sektoru, 

▪ předloží žádost o dávku předčasného důchodu v zákonem stanovené lhůtě. 

Co je kryto? 

Hrubá výše základní částky dávky v nezaměstnanosti v současné době činí 794,20 PLN 

(188 EUR)měsíčně po dobu prvních 3 měsíců a následně 623,60 PLN (148 EUR). Je-li 

rozhodné období kratší než 5 let, má nezaměstnaná osoba nárok na dávku ve výši 80 

% základní částky. Je-li rozhodné období minimálně 20 let, vzniká nezaměstnané 

osobě nárok na dávku ve výši 120 % základní částky. 

 

Doba vyplácení dávek v nezaměstnanosti závisí zejména na míře nezaměstnanosti 

v regionu, ve kterém daná osoba žije, a může činit 6 nebo 12 měsíců, tj: 

▪ 6 měsíců v regionu, kde je míra nezaměstnanosti menší než 150 % průměru v zemi, 

▪ 12 měsíců v regionu, kde je míra nezaměstnanosti alespoň 150 % průměru v zemi 

nebo pokud žadatel splnil minimální dobu pojištění 20 let a je starší 50 let nebo 
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pokud je manžel/manželka žadatele nezaměstnaný/nezaměstnaná, nemá nárok na 

příspěvek a mají alespoň jedno nezaopatřené dítě do 15 let. 

Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Žadatelé se musí zaregistrovat jako nezaměstnaní na úřadu práce. Je stanovena 

karenční lhůta v délce 7 kalendářních dnů. Každá nezaměstnaná osoba, která 

nesouhlasí s vydaným rozhodnutím týkajícím se přiznání dávky v nezaměstnanosti, 

má právo se do 14 dnů po obdržení oznámení o tomto rozhodnutí proti němu odvolat 

u soudu vyšší instance. 

 

Dávky předčasného důchodu jsou přiznávány na základě žádosti ze strany žadatele. 

Žádost musí být předložena u příslušné pobočky ZUS v závislosti na bydlišti žadatele. 

Proti rozhodnutí vydanému penzijní institucí je možné se odvolat, a to stejným 

způsobem jako v případě starobního a invalidního důchodu. 
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Zákon o sociální pomoci přiznává právo na určité nepříspěvkové dávky jednotlivcům a 

rodinám, jejichž příjem nepřesahuje stanovený minimální příjem.  

Co je kryto? 

Nabídka sociální pomoci mimo jiné zahrnuje peněžité dávky, věcné dávky a sociální 

práci. Základní dávky sociální pomoci jsou tyto: 

▪ stálý příspěvek (zasiłek stały) určený k doplnění příjmů osob plně neschopných 

výkonu výdělečné činnosti z důvodu jejich věku nebo zdravotního postižení, 

▪ pravidelný příspěvek (zasiłek okresowy) pro jednotlivce a rodiny, které jsou bez 

příjmů, nebo jejichž příjem je nižší než zákonem stanovená mez a jejichž peněžité 

prostředky nejsou dostatečné pro pokrytí základních životních potřeb. V případě 

chronické nemoci, zdravotního postižení nebo nezaměstnanosti je jednotlivcům a 

rodinám v prvé řadě ponechána možnost udržet si nebo získat nárok na dávky z 

jiných systémů sociálního zabezpečení, 

▪ příspěvek na zvláštní potřeby (zasiłek celowy) a zvláštní osobní příspěvek jsou 

paušální dávky, které se přiznávají jednotlivcům a rodinám za účelem pokrytí jejich 

specifických životních potřeb. 

▪ příspěvek a půjčka na dosažení finanční nezávislosti, 

▪ pomoc pěstounským rodinám, 

▪ pomoc na dosažení samostatnosti a pokračování ve vzdělávání, 

▪ peněžitá dávka pro uprchlíky určená na hrazení životních nákladů a výdajů 

spojených se studiem polštiny. 

 

Sociální pomoc nabízí také podporu ve věcné formě, jako jsou poukázky, příspěvky na 

zdravotní pojištění, příspěvky na sociální pojištění, vypravení pohřbu a odborné 

poradenství. 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Organizaci věcných dávek zajišťují orgány ústřední a místní správy ve spolupráci 

s různými organizacemi, jako jsou nadace, sdružení, katolická církev, jiné církve a 

náboženské skupiny, odborové svazy, zaměstnavatelé a fyzické a právnické osoby. 

Správu peněžitých dávek zajišťují místní centra sociální pomoci, u nichž se také 

podávají žádosti o tyto dávky. 
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

V rámci zdravotního pojištění je dlouhodobá péče zajištěna pro pacienty upoutané na 

lůžko a trpící chronickými nemocemi, kteří – ačkoli nevyžadují hospitalizaci – nejsou 

schopni se o sebe plně postarat a potřebují 24hodinovou odbornou intenzivní péči a 

ošetřování a pokračování v léčbě. 

 

Na dávky na dlouhodobou péči mají nárok osoby všech věkových skupin (děti i 

dospělí). Hlavním kritériem způsobilosti pro přiznání tohoto druhu péče je zdravotní 

stav vyplývající ze stupně zdravotního postižení, invalidity nebo věku. 

 

Sociální důchod (Renta socjalna) je vyplácen osobám, které byly uznány jako plně 

práce neschopné z důvodu poškození tělesných funkcí, k němuž došlo: 

▪ před dosažením věku 18 let, nebo 

▪ během studií ve škole nebo vysokoškolském zařízení před dosažením věku 25 let, 

nebo 

▪ během doktorandského studia nebo postgraduálního programu (aspirantura). 

Co je kryto? 

V rámci dlouhodobé péče jsou prostřednictvím právních předpisů upravujících řadu 

dalších rizik (včetně důchodového pojištění pro případ stáří, důchodového pojištění pro 

případ invalidity, pozůstalostního pojištění a zdravotního pojištění) a rovněž právních 

předpisů v oblasti sociální pomoci zajištěny postupně přiznávané věcné dávky a 

peněžité dávky.  

 

Peněžité dávky jsou podmíněny výší příjmu (příjmy z výdělečné činnosti, důchody a 

jinými dávkami a příspěvky). Obvykle neexistuje možnost volby mezi věcnými a 

peněžitými dávkami. Peněžité dávky však obvykle nejsou spojeny s možností získat 

dávky věcné.  

 

Formy finanční pomoci vyplácené přímo osobám vyžadujícím dlouhodobou péči: 

▪ příspěvek na lékařskou péči, 

▪ dodatečný příspěvek na lékařskou péči: na tento příspěvek mají nárok osoby 

posouzené jako plně práce a samostatného života neschopné (bez ohledu na jejich 

věk) a osoby starší 75 let, 

▪ příspěvek na ošetřovatelskou péči. 

 

Osoby vyžadující dlouhodobou péči, které se dostanou do obtížné finanční situace, 

mohou obdržet finanční pomoc v rámci systému sociální pomoci, zejména trvalý 

příspěvek, pravidelný příspěvek a příspěvek na zvláštní potřeby. 

 

Sociální důchod se vyplácí jako paušální částka a odpovídá 84 % minimálního 

invalidního důchodu.  
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Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

V případě dávek v invaliditě vyhotoví posudek oprávněný lékař Ústavu sociálního 

pojištění. V případě ostatních dávek zajišťují posudek pro vydání osvědčení o stupni 

zdravotního postižení orgány okresu (poviat) či vojvodství (voivodship). 
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Příloha I: Užitečné kontaktní údaje a internetové 
stránky 

 

Přejete-li si zjistit informace o otázkách sociálního zabezpečení, které se týkají více 

než jedné země EU, máte možnost vyhledat příslušnou kontaktní instituci v seznamu 

institucí spravovaném Evropskou komisí. Tento seznam je k dispozici na internetové 

stránce http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Žádosti o informace o vlivu pojištění ve dvou nebo několika členských státech na 

dávky zasílejte na tyto adresy: 

 

Ministerstvo práce a sociální politiky 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

http://www.mpips.gov.pl/ 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

http://www.mz.gov.pl/ 

 

Ústav sociálního pojištění  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 

ul. Szamocka 3,5 

01-748 Warszawa 

http://www.zus.pl/ 

 

Státní fond pro rehabilitaci zdravotně postižených osob 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

ul. J. Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

http://www.pfron.org.pl/ 

 

Státní zdravotní fond  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

http://www.nfz.gov.pl/ 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.mpips.gov.pl/
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