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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 

Szwedzki powszechny system zabezpieczenia społecznego składa się z następujących 

działów: 

 ubezpieczenie zdrowotne; 

 świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

 świadczenia z tytułu inwalidztwa; 

 emerytury i renty rodzinne; 

 ubezpieczenie od utraty pracy; 

 świadczenia rodzinne i ubezpieczenie rodzicielskie. 

Kogo obejmuje zabezpieczenie społeczne? 

Powszechny system zabezpieczenia społecznego jest obowiązkowy, z wyjątkiem 

ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w części zależnej od wynagrodzenia. 

 

System zabezpieczenia społecznego obejmuje ubezpieczenie uzależnione od miejsca 

zamieszkania, w którym przewidziano gwarantowany minimalny poziom świadczeń, 

oraz ubezpieczenie powiązane z wynagrodzeniem, pokrywające utratę dochodów. 

System obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące lub pracujące w Szwecji. Za osobę 

zamieszkującą w Szwecji uznaje się osobę, która w Szwecji ma faktyczne miejsce 

zamieszkania. 

 

Zasadniczo każda osoba, która zamieszka w Szwecji, uważana jest za mieszkającą w 

tym kraju, jeśli można przypuszczać, że długość jej pobytu przekroczy rok. Każda 

osoba mieszkająca w Szwecji, która opuszcza kraj, jest nadal uważana za zamieszkałą 

w Szwecji, jeśli można przypuszczać, że długość jej pobytu za granicą wyniesie nie 

więcej niż rok. 

 

W Szwecji system zabezpieczenia społecznego zasadniczo opiera się na zasadzie 

ubezpieczenia państwowego. W związku z tym grupa osób objętych ochroną nie jest 

definiowana ze względu na status społeczny oraz nie ma większego rozróżnienia na 

pracowników najemnych i osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek korzystają zatem z ochrony socjalnej w 

ramach systemu powszechnego. 

Warunki kwalifikujące 

Wypłata niektórych świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest poprzedzona okresem 

oczekiwania. Aby skorzystać z niektórych świadczeń, należy wypełnić pewne warunki. 

Ubezpieczenie rodzicielskie i ubezpieczenie od utraty pracy podlegają pewnym 

warunkom związanym z okresem ubezpieczenia; świadczenia z tytułu inwalidztwa oraz 

emerytury i renty rodzinne są uzależnione albo od pewnego okresu zamieszkania, albo 

od wysokości dochodów. 

Odwołania 
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Osoby niezadowolone z decyzji podjętej przez instytucję ubezpieczeniową lub kasę 

ubezpieczeń od utraty pracy mogą wystąpić o rewizję decyzji. Jeżeli nowa decyzja jest 

w dalszym ciągu niesatysfakcjonująca, można ją zaskarżyć do sądu 

administracyjnego. Od decyzji podjętych przez ten sąd można pod pewnymi 

warunkami odwołać się do administracyjnego sądu apelacyjnego. W niektórych 

przypadkach od orzeczeń tego sądu można odwołać się do najwyższego sądu 

administracyjnego. 

Organizacja ochrony socjalnej 

Szwedzki system zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia od utraty 

pracy i pomocy finansowej dla studentów, podlega jurysdykcji ministerstwa zdrowia i 

spraw społecznych (Socialdepartementet). Podstawowe części ubezpieczenia obejmują 

ubezpieczenie zdrowotne i rodzicielskie (sjuk- och föräldraförsäkring), emerytury 

(ålderspension), renty rodzinne (efterlevandepension), dodatek chorobowy 

(sjukersättning) i dodatek z tytułu utraty aktywności (aktivitetsersättning) oraz 

ubezpieczenie od wypadków przy pracy (arbetsskadeförsäkring). 

 

Zgodnie z kodeksem zabezpieczenia społecznego, który wszedł w życie w dniu 1 

stycznia 2011 r., system zabezpieczenia społecznego obejmuje ubezpieczenie 

uzależnione od miejsca zamieszkania, w którym przewidziano gwarantowane kwoty i 

świadczenia, oraz ubezpieczenie uzależnione od wynagrodzenia, pokrywające utratę 

dochodów. Obie kategorie stosują się w równym stopniu do wszystkich osób, które 

mieszkają na stałe lub pracują w Szwecji. Obywatelstwo szwedzkie nie jest już jednym 

z warunków ubezpieczenia. 

 

Szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego (Försäkringskassan) odpowiada za 

zarządzanie systemem zabezpieczenia społecznego z wyjątkiem emerytur i rent 

rodzinnych, którymi zarządza szwedzki zakład emerytalny (Pensionsmyndigheten).. 

 

Za opiekę zdrowotną odpowiadają rady hrabstw lub regiony (w jednym przypadku 

gmina) w Szwecji, które mają prawo do ustalania wysokości pobieranego podatku. 

 

Ubezpieczenie od utraty pracy podlega jurysdykcji ministerstwa zatrudnienia 

(Arbetsmarknadsdepartementet). Składa się z ubezpieczenia podstawowego i 

opcjonalnego ubezpieczenia zależnego od dochodów. Ubezpieczenie podstawowe 

obejmuje osoby, które ukończyły 20 lat i nie są objęte ubezpieczeniem opcjonalnym. 

Opcjonalne ubezpieczenie zależne od dochodów jest dobrowolne. Ubezpieczenie od 

utraty pracy jest zapewniane przez kasy ubezpieczeń od utraty pracy. 

 

Pomoc społeczna, która nie jest uznawana za część zabezpieczenia społecznego w 

Szwecji, podlega jurysdykcji ministerstwa zdrowia i spraw społecznych. Nadzór nad 

pomocą społeczną sprawuje narodowa rada ds. zdrowia i opieki społecznej 

(Socialstyrelsen). Za zarządzanie pomocą społeczną na szczeblu lokalnym, w tym za 

opiekę i usługi na rzecz dzieci i rodzin oraz opiekę nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, odpowiadają władze lokalne. 

 

Pomoc finansowa dla studentów jest przyznawana przez szwedzka radę pomocy 

studentom (Centrala studiestödsnämnden, CSN). 
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Finansowanie 

System jest finansowany z podatków i składek, których wysokość zależy od dochodów. 

Większość kosztów pokrywają składki odprowadzane przez pracodawców, stanowiące 

ogółem 31,42% podstawy wynagrodzenia. Osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek opłacają składki wynoszące 28,97% ich dochodów. Składki osób 

prowadzących działalność na własny rachunek mogą zostać nieznacznie obniżone, 

jeżeli zaakceptują one dłuższy okres oczekiwania w przypadku ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

 

Ponadto niedawno wprowadzono składki osób ubezpieczonych w celu częściowego 

sfinansowania systemu emerytalnego. Składki pokrywają około 60% wszystkich 

wydatków z ubezpieczeń. Pozostała część jest finansowana z zysków z funduszy lub 

z podatków za pośrednictwem budżetu państwa. 

 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe są potrącane z wynagrodzenia i 

odprowadzane bezpośrednio do organów podatkowych. Osoby należące do kasy 

ubezpieczeń od utraty pracy muszą samodzielnie odprowadzać składki do tej kasy. 

 

Składki należne od pracodawców są niższe w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat. 

 

Regionalny system opieki zdrowotnej jest finansowany z podatków regionalnych oraz, 

do pewnego stopnia, z dotacji państwowych i opłat użytkowników. 

 

Pomoc społeczna jest finansowana głównie z podatków lokalnych. 
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Rozdział II: Opieka zdrowotna 

Kiedy masz prawo do opieki zdrowotnej? 

Wszystkie osoby zamieszkujące w Szwecji są uprawnione do opieki zdrowotnej. Nie 

obowiązuje żaden okres oczekiwania.  

 

W Szwecji funkcjonuje regionalny system opieki zdrowotnej, który w dużej części jest 

niezależny od systemu zabezpieczenia społecznego. Każda rada hrabstwa (landsting) 

lub regionu (region) oraz w jednym przypadku rada gminy (kommun) jest 

zobowiązana do zapewnienia wszystkim osobom zamieszkującym w danym hrabstwie 

lub regionie dostęp do opieki zdrowotnej odpowiedniej jakości. 

 

Za opiekę zdrowotną odpowiadają w większości rady hrabstw lub regionów, ale istnieją 

również lekarze prywatni, którzy zawarli kontrakty z radami hrabstw. 

 

Władze lokalne odpowiadają za część świadczeń z opieki zdrowotnej, głównie za 

opiekę medyczną udzielaną w domach opieki osobom w podeszłym wieku. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Opieka zdrowotna obejmuje ogólną pomoc medyczną (w tym wizyty u lekarza i opiekę 

specjalisty), hospitalizację, fizjoterapię i każde inne leczenie, opiekę dentystyczną oraz 

leki. 

 

Instytucja odpowiedzialna za świadczenie usług medycznych musi zwrócić koszty 

transportu związane z niektórymi świadczeniami i formami opieki zdrowotnej; każda 

instytucja organizuje swój własny system zwrotu kosztów. 

 

Po spełnieniu określonych warunków rady hrabstw lub regionów zapewniają sprzęt 

medyczny (takie jak protezy, aparaty słuchowe itp.). 

W jaki sposób można skorzystać z opieki zdrowotnej? 

Opieka medyczna  

Jeżeli ubezpieczony zachoruje i wymaga konsultacji lekarskiej, rada hrabstwa pokryje 

większość kosztów, ale ubezpieczony będzie musiał uiścić opłatę w wysokości od 100 

SEK (11 EUR) do 200 SEK (23 EUR) (maksymalnie 400 SEK (46 EUR) w nagłych 

przypadkach). Opłata za opiekę specjalistyczną wynosi od 230 SEK (26 EUR) do 320 

SEK (37 EUR). 

 

Większość lekarzy jest zatrudniana bezpośrednio przez radę hrabstwa, ale istnieje też 

wielu lekarzy prywatnych, głównie w dużych miastach. W przypadku konsultacji z 

lekarzem prywatnym związanym z publiczną opieką zdrowotną należy uiścić opłatę 

porównywalną z opłatą w systemie publicznym. 

 

Opłata podstawowa (0-100 SEK (0-11 EUR)) jest również pobierana za usługi 

świadczone przez innych pracowników służby zdrowia, np. pielęgniarki środowiskowe 

lub fizjoterapeutów. 
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Pacjenci w szpitalach uiszczają dzienną opłatę zryczałtowaną, która obecnie wynosi 

(maksymalnie) 80 SEK (9,18 EUR). 

 

Te podstawowe opłaty stanowią wkład własny pacjenta i nie są refundowane. 

Leki i inne produkty farmaceutyczne 

Pacjenci ponoszą pełne koszty leków do wysokości 1 100 SEK (126 EUR) w ciągu 12 

miesięcy; po tym okresie stawka składki wynosi 50% w odniesieniu do kosztów w 

zakresie od   101 SEK (126 EUR) do 2 100 SEK (241 EUR), 25% w odniesieniu do 

kosztów w zakresie od 2 101 SEK (241 EUR) do 3 900 SEK (448 EUR) oraz 10% 

w przypadku kosztów w zakresie od 3 901 SEK (448 EUR) do 4 400 SEK ( 505 EUR). 

Oznacza to, że jeśli całkowita kwota wydatków poniesionych na leki, tj. koszty własne 

plus dotacje, przekraczają w ciągu dwunastu miesięcy kwotę 4 400 SEK (505 EUR), 

wszystkie leki niezbędne po tym okresie będą zapewniane nieodpłatnie. Innymi słowy, 

określono pułap kosztów, tak aby koszty częściowe leków ponoszone przez pacjenta 

nie przekraczały 2 200 SEK (252 EUR) rocznie. Pułap ten ma również zastosowanie do 

produktów leczniczych przepisanych przez lekarza po zespoleniu omijającym 

żołądkowo-jelitowym. Artykuły konsumpcyjne konieczne do podawania leków do 

organizmu są bezpłatne. 

 

W przypadku leków nieobjętych systemem opieki zdrowotnej i leków sprzedawanych 

bez recepty pacjent ponosi całość kosztów. 

 

Niektóre dietetyczne produkty spożywcze przeznaczone dla dzieci poniżej 16 lat, na 

przykład w przypadku alergii na gluten, można kupić po niższej cenie. 

 

Opłata uiszczana w aptece stanowi wkład własny ubezpieczonego i nie podlega 

refundacji. 

Leczenie dentystyczne 

Jeśli potrzebujesz leczenia dentystycznego, możesz zwrócić się do prywatnego lekarza 

stomatologa lub higienisty stomatologicznego bądź skierować się do publicznej opieki 

stomatologicznej. Opieka dentystyczna jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży (do 

ukończenia 19. roku życia, włączając rok kalendarzowy, w którym taka osoba kończy 

19 lat). 

 

Ubezpieczenie obejmuje system ochrony przed wysokimi kosztami wraz z kuponem na 

opiekę dentystyczną, aby zachęcić do odbywania regularnych przeglądów 

dentystycznych. Rekompensata w ramach systemu ochrony przed wysokimi kosztami 

opiera się na „cenach bazowych”, tj. 50% kosztów poniesionych przez pacjenta w 

zakresie od 3 000 SEK (344 EUR) do 15 000 SEK (1 721 EUR) oraz 85% kosztów 

powyżej 15 000 SEK (1 721 EUR). 

 

Cena, jaką pacjent płaci za różne zabiegi, może być zróżnicowana, ponieważ personel 

dentystyczny (np. lekarze stomatolodzy, higieniści stomatologiczni itp.) sam ustala 

własne stawki. 

 

Koszty opieki dentystycznej zwracane są lekarzowi tylko za zabiegi wykonane przez 

uprawnionego dentystę lub higienistę dentystycznego, który nie ukończył 70 lat. 

 Można wystąpić o zastosowanie wyjątku od tej granicy wieku. 
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Rozdział III: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby 

Kiedy masz prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby? 

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby (sjukpenning) lub wynagrodzenie za czas 

choroby (sjuklön) mają zrekompensować utratę dochodów, jeżeli ubezpieczony nie 

może pracować z powodu choroby. 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie jest wymagane w przypadku pracowników najemnych 

oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, którzy chcą korzystać ze 

świadczeń z tytułu choroby. W odniesieniu do każdej z grup mają zastosowanie nieco 

odmienne przepisy dotyczące choroby: o ile okres oczekiwania wynoszący jeden dzień 

jest wymagany w przypadku pracowników najemnych w odniesieniu do świadczeń 

przyznawanych od drugiego dnia choroby; o tyle osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek mogą wybrać między różnymi kategoriami ubezpieczeń, które 

określają okres oczekiwania wynoszący 7, 14, 30, 60 lub 90 dni.  

 

Pracownik najemny, który nie może pracować z powodu choroby, otrzymuje 

wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę od drugiego do 

czternastego dnia włącznie. Po tym okresie ze szwedzkiej kasy ubezpieczenia 

społecznego wypłacane jest świadczenie pieniężne z tytułu choroby. 

 

Bezrobotni zarejestrowani jako poszukujący pracy w szwedzkiej publicznej agencji 

zatrudnienia otrzymują zasadniczo świadczenie pieniężne z tytułu choroby wypłacane 

przez szwedzką kasę ubezpieczenia społecznego od drugiego dnia choroby, natomiast 

osoby prowadzące działalność na własny rachunek – od pierwszego dnia po wybranym 

okresie oczekiwania. Studenci również mogą, w pewnych przypadkach, otrzymać 

świadczenie pieniężne z tytułu choroby. 

Warunki kwalifikujące 

Otrzymanie wynagrodzenia za czas choroby nie jest zależne od kryterium minimalnego 

dochodu, ale osoba zatrudniona przez okres krótszy niż jeden miesiąc musi figurować 

na liście płac przez co najmniej dwa tygodnie, aby mieć prawo do rekompensaty. 

 

Warunkiem otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest uzyskanie 

wynagrodzenia w wysokości co najmniej 24% obowiązującej kwoty bazowej 

indeksowanej cenami oraz utrata zdolności do pracy, z powodu choroby, o co najmniej 

25%. 

Rehabilitacja 

Czasami konieczne jest zapewnienie usług rehabilitacyjnych osobom, które były chore, 

aby umożliwić im powrót do pracy. Różne instytucje publiczne i organizacje są 

odpowiedzialne za różne rodzaje pomocy, której mogą potrzebować ubezpieczeni. 

Szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego uczestniczy w koordynowaniu środków 

rehabilitacyjnych uznanych za konieczne dla osób niezdolnych do pracy. Może również 

wypłacić zasiłek z tytułu utraconych dochodów w okresie rehabilitacji. 

 

W pierwszym przypadku pracodawca jest odpowiedzialny za różne środki 

rehabilitacyjne. Pracodawca ma obowiązek wybrać wraz z pracownikiem najemnym 

rodzaj rehabilitacji. 
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W okresie rehabilitacji osoby poddające się rehabilitacji są uprawnione do zasiłku na 

rehabilitację (rehabiliteringsersättning). 

 

Szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego wypłaca ten zasiłek w dwóch częściach. 

Pierwsza to rekompensata za utratę dochodu w tym okresie i może być wypłacana w 

całości bądź w ratach (jedna czwarta, jedna druga lub trzy czwarte pełnej kwoty); 

stawka odpowiada stawce świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. Drugą część 

zasiłku stanowi specjalny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z 

rehabilitacją. 

Co obejmuje ubezpieczenie?  

Rekompensata nie jest wypłacana za pierwszy dzień choroby („okres oczekiwania”). 

Dotyczy to zarówno wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego przez pracodawcę, 

jak i świadczenia pieniężnego z tytułu choroby wypłacanego przez szwedzką kasę 

ubezpieczenia społecznego. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą 

wybrać jeden z okresów oczekiwania (zob. powyżej „Kiedy masz prawo do świadczeń 

pieniężnych z tytułu choroby?”). 

 

Wynagrodzenie za czas choroby jest obliczane na podstawie wynagrodzenia, które 

ubezpieczony otrzymywałby, gdyby nie był chory, i wynosi co najmniej 80% tej kwoty. 

 

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby jest obliczane na podstawie dochodu 

kwalifikującego do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (dochodu 

bazowego), który odpowiada rocznemu dochodowi pieniężnemu, jaki ubezpieczony 

może uzyskać z własnej pracy przez okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy lub 

z regularnej pracy sezonowej lub podobnej, do wysokości stawki rocznej, która wynosi 

7,5-krotność kwoty bazowej indeksowanej cenami lub 330 000 SEK (37 868 EUR) (7,5 

x 44 000 SEK (5 049 EUR)).. 

 

Dochód ten musi być zadeklarowany w szwedzkiej kasie ubezpieczenia społecznego w 

chwili składania wniosku o świadczenie z tytułu choroby. 

 

Świadczenie może być wypłacane w całości lub w ratach (1/4, 1/2 lub 3/4), w 

zależności od tego, w jakim stopniu zainteresowany musi zaprzestać działalności 

zawodowej z powodu choroby. 

 

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby wynoszące 80% dochodu bazowego 

pomnożone przez 0,97 może być wypłacane przez 364 dni w okresie 450-dniowym. 

Okres ten określa się mianem „okresu ramowego”. Jeżeli choroba trwa dłużej niż 364, 

można ubiegać się o wydłużone świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Takie 

wydłużone świadczenie może być wypłacane przez maksymalnie 550 dni. Wydłużone 

świadczenie pieniężne z tytułu choroby wynosi 75% dochodu bazowego pomnożone 

przez 0,97. 

 

Osoby poważnie chore mogą się ubiegać o kontynuowanie świadczenia pieniężnego z 

tytułu choroby. Do przykładów takich poważnych chorób należą niektóre choroby 

nowotworowe, choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie zanikowe boczne, lub w 

przypadku oczekiwania na przeszczep kluczowego organu. Nie limitu okresu 

wypłacania kontynuowanego świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. Rekompensata 

jest taka sama jak w trakcie pierwszych 364 dni (około 80%).  
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Po 550 dniach pobierania wydłużonego świadczenia pieniężnego z tytułu choroby 

ubezpieczony może otrzymać propozycję ze strony szwedzkich publicznych służb ds. 

zatrudnienia dotyczącą udziału w indywidualnym programie wprowadzających, które 

ma umożliwić im powrót na rynek pracy. Jeżeli osoba jest zbyt choroba, aby 

uczestniczyć w programie, może ubiegać się o „wydłużone świadczenie pieniężne z 

tytułu choroby w niektórych przypadkach”. Świadczenie może być wypłacane przez 

czas nieokreślony i wynosi około 75%. 

 

Jeśli ubezpieczony jest zmuszony zrezygnować z pracy, ponieważ jest nosicielem 

choroby zakaźnej, chociaż sam nie jest chory, lub jeśli cierpi na chorobę zakaźną, 

która nie przeszkadzałaby w wykonywaniu pracy, może otrzymać „zasiłek dla nosiciela 

zarazków” zamiast świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. 

 

Jeśli osoba otrzymała tymczasowy dodatek chorobowy (tidsbegränsad sjukersättning) 

na maksymalną liczbę miesięcy i nie posiada dochodu kwalifikującego ją do uzyskania 

świadczenia pieniężnego z tytułu choroby lub dochód jest niski, w szczególnych 

przypadkach może otrzymać świadczenie pieniężne z tytułu choroby (sjukpenning i 

särskilda fall). 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń pieniężnych z tytułu 
choroby? 

Powiadomienie o chorobie 

Osoby uprawnione do wynagrodzenia za czas choroby muszą powiadomić swojego 

pracodawcę o chorobie w dniu zachorowania; osoby uprawnione do świadczenia 

pieniężnego z tytułu choroby muszą powiadomić szwedzką kasę ubezpieczenia 

społecznego. 

 

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć począwszy od ósmego dnia choroby. 

 

Jeżeli pracownik najemny otrzymujący wynagrodzenie za czas choroby jest chory 

przez dłużej niż dwa tygodnie, pracodawca musi powiadomić o tym szwedzką kasę 

ubezpieczenia społecznego piętnastego dnia choroby. 

Powiadomienie o powrocie do pracy 

Osoby pobierające wynagrodzenie za czas choroby lub świadczenie pieniężne z tytułu 

choroby muszą powiadomić o swoim powrocie do pracy pracodawcę oraz szwedzką 

kasę ubezpieczenia społecznego. 
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Rozdział IV: Świadczenia z tytułu macierzyństwa i 
ojcostwa 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa lub ojcostwa? 

Opieka nad matką i dzieckiem 

Wszystkie kobiety zamieszkujące w Szwecji są uprawnione do opieki zdrowotnej z 

tytułu ciąży i urodzenia dziecka. 

Świadczenie pieniężne z tytułu ciąży 

Kobieta w ciąży ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu ciąży, jeżeli jest 

zatrudniona przy ciężkiej pracy fizycznej, której nie może dalej wykonywać z powodu 

ciąży, zaś pracodawca nie jej w stanie przydzielić jej do mniej wymagających zadań. 

Świadczenie to może być wypłacane od sześćdziesiątego dnia przed wyznaczonym 

terminem porodu. 

 

Kobiety mają również prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu ciąży, jeżeli 

wykonują pracę, której nie wolno wykonywać kobietom w ciąży, a nie mogą zostać 

przeniesione na inne stanowisko pracy. Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień, 

którego dotyczy ten zakaz. 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne jest wypłacane rodzicowi z tytułu narodzin lub 

adopcji dziecka. Rodzicielskie świadczenie pieniężne z tytułu narodzin dziecka jest 

wypłacane przez łączny okres 480 dni. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża 

się o 180 dni na każde kolejne dziecko. 

 

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie pieniężne w wysokości powyżej 180 SEK 

(21 EUR) dziennie, rodzic musi wykazywać się ubezpieczeniem zdrowotnym, z którego 

przysługują świadczenia pieniężne, ze składką powyżej 180 SEK (21 EUR) 

odprowadzaną przez co najmniej 240 kolejnych dni przed porodem. Wymóg ten ma 

zastosowanie wyłącznie do pierwszych 180 dni pobierania świadczenia (nie dotyczy 

pozostałych dni). 

 

Nie ma konieczności pobierania świadczenia rodzicielskiego przez okres ciągły; można 

je rozłożyć na kilka okresów, aż do ukończenia przez dziecko 8 lat lub do zakończenia 

pierwszego roku nauki w szkole, jeśli dziecko kończy w tym roku 8 lat. Rodzice 

adopcyjni mogą rozłożyć pobieranie rodzicielskiego świadczenia pieniężnego na kilka 

okresów w ciągu ośmiu lat, począwszy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem. 

Świadczenie nie jest wypłacane, jeżeli adoptowane dziecko ma ukończone 10 lat. 

 

Jeżeli rodzice wspólnie sprawują opiekę nad dzieckiem, każde z nich ma prawo do 

połowy całkowitego okresu wypłacania świadczenia rodzicielskiego. Każde z rodziców 

może jednak zrezygnować z prawa do swojej części świadczenia rodzicielskiego na 

rzecz drugiego z rodziców, z wyjątkiem jednego okresu 60-dniowego. 
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Jeśli rodzice wspólnie sprawują opiekę nad dzieckiem, ale jedno z nich nie jest 

uprawnione do rodzicielskiego świadczenia pieniężnego, drugie z rodziców ma prawo 

do pełnych 480 dni. 

 

Matka jest uprawniona do pobierania rodzicielskiego świadczenia pieniężnego 

począwszy od sześćdziesiątego dnia poprzedzającego wyznaczony termin porodu. 

Obydwoje rodzice mogą pobierać rodzicielskie świadczenie pieniężne w tym samym 

czasie, aby móc uczestniczyć w kursach przygotowawczych prenatalnych lub 

perinatalnych dla rodziców. Rodzice mogą również jednocześnie korzystać z 30 dni 

świadczeń, żeby razem opiekować się dzieckiem. Z tych 60 dni (30 dni na każdego 

z rodziców) można skorzystać tylko w pierwszym roku życia dziecka. 

 

Po narodzinach dziecka rodzicielskie świadczenie pieniężne jest wypłacane temu z 

rodziców, które rezygnuje z pracy zawodowej, aby zająć się dzieckiem. Matka ma 

jednak zawsze prawo do świadczenia rodzicielskiego przez cztery tygodnie po 

porodzie, nawet jeśli sama nie opiekuje się dzieckiem. 

 

Ponadto ojciec ma prawo do dziesięciu dodatkowych dni świadczenia z tytułu narodzin 

lub adopcji dziecka. Świadczenie to należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia przybycia dziecka do domu ze szpitala lub przekazania dziecka rodzicom 

adopcyjnym. W szczególnych sytuacjach te dodatkowe dni świadczenia mogą zostać 

przyznane osobie innej niż ojciec. 

 

Tymczasowe rodzicielskie świadczenie pieniężne (tillfällig föräldrapenning) jest 

wypłacane, jeżeli dziecko jest chore i rodzic musi przerwać pracę zawodową, aby się 

nim zająć. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Opieka nad matką i dzieckiem 

Opieka profilaktyczna dla matki i dzieci oraz konsultacje z zakresu planowania rodziny 

są zasadniczo bezpłatne. 

Świadczenie pieniężne z tytułu ciąży 

Świadczenie pieniężne z tytułu ciąży jest wypłacane przez maksimum 50 dni w ciągu 

ostatnich 60 dni przed wyznaczonym terminem porodu. W przypadku kobiet w ciąży, 

którym nie wolno pracować, świadczenie pieniężne z tytułu ciąży może być wypłacane 

przez więcej niż 50 dni. 

 

Kwota świadczenia jest równa świadczeniu pieniężnemu z tytułu choroby, które 

przysługuje tej kobiecie, tj. 97% z 80% dochodu kwalifikującego do świadczenia 

pieniężnego z tytułu choroby. Świadczenie pieniężne z tytułu choroby jest wypłacane 

do wysokości pułapu wynoszącego 7,5-krotność kwoty bazowej indeksowanej cenami, 

tj. 330 000 SEK (37 868 EUR). 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne jest wypłacane przez łącznie 480 dni na dziecko. 

Przez 390 dni kwota świadczenia jest równa świadczeniu pieniężnemu z tytułu 

choroby, tj. 97% z 80% dochodu kwalifikującego do świadczenia pieniężnego z tytułu 

choroby. Kwota minimalna wynosi 180 SEK (21 EUR) dziennie (gwarantowane 

świadczenie minimalne); kwota maksymalna wynosi dziesięciokrotność kwoty bazowej 
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indeksowanej cenami, tj. 440 000 SEK (50 491 EUR). Przez pozostałe 90 dni 

wypłacana jest kwota minimalna. 

 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne może wynosić 12,5, 25, 50, 75 lub 100% pełnej 

stawki, zależnie od tego, w jakim stopniu rodzic zrezygnował z pracy zawodowej, aby 

zająć się dzieckiem. 

 

Tymczasowe rodzicielskie świadczenie pieniężne może zostać przyznane na 

maksymalnie 120 dni w roku, do ukończenia przez dziecko 12 lat (w niektórych 

przypadkach świadczenie może zostać wydłużone). 

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

Należy złożyć wniosek do szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego. 
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Rozdział V: Świadczenia z tytułu inwalidztwa 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu inwalidztwa? 

Dodatek chorobowy i dodatek z tytułu utraty aktywności 

Osoba, która utraciła zdolność do pracy na stałe w co najmniej 25% w wyniku choroby 

lub jakiejkolwiek innej niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, może uzyskać 

dodatek z tytułu choroby (sjukersättning) lub dodatek z tytułu utraty aktywności 

(aktivitetsersättning). Aby uzyskać dodatek z tytułu utraty aktywności, osoba musi być 

długotrwale niezdolna do pracy. 

 

Świadczenie z tytułu choroby i dodatek z tytułu utraty aktywności musi składać się z 

dwóch części: 

 dodatek chorobowy i dodatek z tytułu utraty aktywności uzależnione od dochodów 

finansowane ze składek odprowadzanych przez populację aktywną zawodowo 

(pracowników najemnych i osoby prowadzące działalność na własny rachunek); 

 finansowane z podatków świadczenie z tytułu choroby i dodatek z tytułu utraty 

aktywności w formie dodatku gwarantowanego, dostępne dla wszystkich osób 

zamieszkujących w Szwecji, które pobierają niskie lub niepowiązane z dochodami 

świadczenie z tytułu choroby lub dodatek z tytułu utraty aktywności. 

 

Dodatek chorobowy i dodatek z tytułu utraty aktywności uzależnione od dochodów 

Wszystkie osoby pracujące w Szwecji są ubezpieczone w zakresie uprawniającym do 

świadczeń uzależnionych od dochodów i uzyskują dochód uprawniający do emerytury, 

a tym samym są uprawnione do świadczeń z tytułu choroby i dodatku z tytułu utraty 

aktywności uzależnionych od dochodów (pod warunkiem uzyskiwania dochodu 

uprawniającego do emerytury przez co najmniej jeden rok w okresie bazowym). 

 

Świadczenie z tytułu choroby jest przyznawane osobom w wieku od 30 do 64 lat, zaś 

dodatek z tytułu utraty aktywności osobom w wieku od 19 do 29 lat.  

 

Dodatek gwarantowany 

Osoby nieuprawnione do świadczenia z tytułu choroby lub dodatku z tytułu utraty 

aktywności uzależnionych od dochodów mogą otrzymać dodatek gwarantowany 

odpowiadający odpowiedniemu poziomowi gwarancji; świadczenie uzależnione od 

dochodów, które jest niższe od wyznaczonego poziomu, zostanie uzupełnione 

dodatkiem gwarantowanym. Dodatek gwarantowany jest zależny od miejsca 

zamieszkania. Każda osoba zamieszkująca w Szwecji od co najmniej trzech lat jest 

uprawniona do tego świadczenia. 

Renta inwalidzka 

Renta inwalidzka (handikappersättning) przysługuje w przypadku trwałego 

zmniejszenia stopnia sprawności funkcjonalnej. 

 

Może być wypłacana wraz z zasiłkiem z tytułu utraty dochodów, np. dodatkiem z 

tytułu choroby lub dodatkiem z tytułu utraty aktywności lub jako świadczenie odrębne. 
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Aby być uprawnionym do tego świadczenia, należy mieć ukończone 19 lat i doznać, 

przed ukończeniem 65 lat, ograniczenia sprawności funkcjonalnej na co najmniej rok, 

powodującego: 

 konieczność opieki przez większość czasu oraz korzystania z pomocy przy 

wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności; 

 konieczność korzystania z pomocy przy wykonywaniu działalności zawodowej lub 

uczeniu się; lub 

 konieczność ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów, obecnie lub w niedalekiej 

przyszłości, w związku z niepełnosprawnością. 

Dodatek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko 

W przypadku gdy ubezpieczony opiekuje się jako rodzic dzieckiem chorym lub 

niepełnosprawnym może otrzymać dodatek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 

(vårdbidrag), jeżeli dziecko szczególnego wymaga nadzoru i opieki przez co najmniej 

sześć miesięcy lub jeżeli musi ponosić dodatkowe wydatki.  

Dodatek na opiekę zewnętrzną (opiekę prywatną) 

Osoba z ciężką niepełnosprawnością, która wymaga codziennej pomocy innej osoby, 

może być uprawniona do dodatku na opiekę zewnętrzną (assistansersättning) lub 

opiekę prywatną (personlig assistans). 

 

Osoba, która potrzebuje ponad 20 godzin tygodniowo pomocy w podstawowych 

czynnościach, może korzystać z przyznawanego przez państwo dodatku na opiekę 

zewnętrzną. Jeśli potrzebuje mniej niż 20 godzin tygodniowo pomocy, za dodatek 

odpowiadają gminy w ramach opieki prywatnej. 

 

Pomoc w podstawowych czynnościach oznacza pomoc: 

  w higienie osobistej; 

 w ubieraniu się; 

 w odżywianiu się; 

 w porozumiewaniu się z innymi; oraz 

 przy innych czynnościach wymagających dogłębnego zapoznania się z 

niepełnosprawnością danej osoby. 

 

Aby móc korzystać z tych dodatków na opiekę, osoba musi należeć do jednej z niżej 

wymienionych kategorii: 

 osoby cierpiące na upośledzenie umysłowe, autyzm lub podobne schorzenie; 

 osoby cierpiące na głębokie i trwałe upośledzenie umysłowe, wynikające z urazu 

mózgu w wieku dorosłym spowodowanego przemocą albo chorobą fizyczną lub 

 osoby cierpiące na inne upośledzenie umysłowe lub fizyczne, które nie są normalną 

konsekwencją starzenia się, jeśli te upośledzenia są poważne i powodują znaczące 

utrudnienia w życiu codziennym. 

Dodatek na samochód dla osób z zaburzeniami funkcjonalnymi 

Aby otrzymać dodatek, osoba niepełnosprawna musi odczuwać poważne trudności z 

samodzielnym przemieszczaniem się lub z korzystaniem z środków transportu 

publicznego. Z tego dodatku można skorzystać tylko raz na siedem lat. 
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Co obejmuje ubezpieczenie? 

Dodatek chorobowy i dodatek z tytułu utraty aktywności 

 

Dodatek chorobowy i dodatek z tytułu utraty aktywności uzależnione od 

dochodów 

Świadczenia te oblicza się na podstawie dochodu hipotetycznego opartego na 

dochodach dających prawo do świadczeń emerytalnych uzyskanych w Szwecji w ciągu 

okresu odniesienia poprzedzającego moment, w którym zdolność ubezpieczonego do 

pracy została zmniejszona o co najmniej jedną czwartą na okres co najmniej jednego 

roku. 

 

Pełne świadczenie z tytułu choroby lub dodatek z tytułu utraty aktywności uzależnione 

od dochodów wynosi 64% dochodu hipotetycznego. 

 

Dochód hipotetyczny opiera się na średniej z najwyższych dochodów brutto za trzy 

lata w okresie odniesienia, który wynosi od pięciu do ośmiu lat w zależności od wieku 

ubezpieczonego. 

 

Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu choroby lub dodatku z tytułu utraty 

aktywności uzależnionych od dochodów wynosi 17 600 SEK (2 020 EUR) miesięcznie. 

 

Świadczenie z tytułu choroby jest przyznawane na czas nieokreślony. Jeżeli osoba 

ukończyła 65 lat, świadczenie to zastępuje emerytura. Dodatek z tytułu utraty 

aktywności jest zawsze ograniczony w czasie i za każdym razem jest przyznawany na 

maksymalnie trzy lata. 

 

Dodatek gwarantowany 

W przypadku dodatku z tytułu utraty aktywności poziom gwarantowany jest związany 

z wiekiem do ukończenia przez beneficjenta 30. roku życia. Dla osób poniżej 21 lat 

wynosi 2,10-krotność kwoty bazowej indeksowanej cenami. Następnie poziom 

zwiększa się o 0,05-krotność kwoty bazowej indeksowanej cenami co dwa lata aż do 

ukończenia 30 lat. 

 

W przypadku świadczenia z tytułu choroby poziom gwarantowany odpowiada 2,40-

krotności wysokości kwoty bazowej indeksowanej cenami. Kwota bazowa indeksowana 

cenami wynosi 44 000 SEK (5 049 EUR), zaś poziom gwarantowany – 105 600 SEK 

(12 118 EUR) (2,40 x 44 000 SEK (5 049 EUR)).  

 

Wysokość świadczenia gwarantowanego zależy od okresu ubezpieczenia. Oblicza się ją 

na podstawie liczby lat faktycznego zamieszkania w Szwecji po ukończeniu 16. roku 

życia oraz długości okresu pozostałego ubezpieczenia hipotetycznego aż do ukończenia 

65. roku życia. Aby taki przyszły okres ubezpieczenia został zaliczony, osoba musi 

mieszkać w Szwecji przez pewien okres między ukończeniem 16 lat a końcem roku 

poprzedzającego wystąpienie ryzyka.  

 

Aby nabyć prawo do pełnego świadczenia gwarantowanego, okres ubezpieczenia musi 

wynosić co najmniej czterdzieści lat. W przypadku krótszych okresów świadczenie jest 

zmniejszane o jedną czterdziestą za każdy brakujący rok do osiągnięcia 

czterdziestoletniego okresu ubezpieczenia. Pełne świadczenie z tytułu choroby w 

formie świadczenia gwarantowanego po 40 latach zamieszkiwania w Szwecji wynosi 

8 800 SEK (1 010 EUR) miesięcznie. 
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Świadczenie gwarantowane jest zmniejszane w stosunku do świadczenia z tytułu 

choroby lub dodatku z tytułu utraty aktywności uzależnionych od dochodów i jest 

wypłacane zgodnie z jednym z czterech poziomów niezdolności do pracy. 

Renta inwalidzka 

Przy ustalaniu wysokości renty inwalidzkiej uwzględnia się ogólną sytuację osoby 

niepełnosprawnej, różne formy wymaganej pomocy oraz ponoszone dodatkowe 

koszty. Renta jest wypłacana w jednej z trzech stawek, tj. 36, 53 lub 69% kwoty 

bazowej indeksowanej cenami. 

 

Maksymalna wysokość wynosi 30 360 SEK (3 484 EUR). 

Dodatek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko 

Dodatek opiekuńczy ma zrównoważyć dodatkową pracę wynikającą z wymogu 

sprawowania ciągłego nadzoru i szczególnej opieki lub dodatkowe koszty ponoszone z 

powodu choroby lub niepełnosprawności dziecka. Przy określaniu wysokości renty 

uwzględnia się potrzebę opieki i dodatkowe koszty. Świadczenie może wynosić 25, 50, 

75 lub 100% pełnej stawki. 

 

Maksymalna wysokość odpowiada 250% kwoty bazowej indeksowanej cenami, tj. 

110 000 SEK (12 623 EUR) rocznie. 

 

Renta jest wypłacana od narodzin dziecka do końca czerwca roku, w którym dziecko 

ukończy 19 lat. 

Dodatek na opiekę zewnętrzną (opiekę prywatną) 

Osoba, której przyznano dodatek na opiekę zewnętrzną (opiekę prywatną) przed 

ukończeniem 65 lat, może nadal otrzymywać świadczenie po osiągnięciu tego wieku. 

 

Beneficjent może wybrać sposób korzystania z opieki; może na przykład: 

 wynająć jedną osobę lub więcej osób do pomocy, lub 

 zwrócić się o pomoc za pośrednictwem władz lokalnych, lub 

 zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem lub organizacją, która świadczy takie usługi. 

 

Dodatek na opiekę zewnętrzną wynosił 267 SEK (31 EUR) za godzinę. 

Dodatek na samochód dla osób z zaburzeniami funkcjonalnymi 

Osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci niepełnosprawnych poniżej 18. roku życia 

mogą otrzymać dodatek na zakup i adaptację samochodu, motoru lub motoroweru. W 

pewnym zakresie może być również przyznana pomoc na sfinansowanie nauki jazdy 

samochodem.  

 

Dodatek ma być wykorzystany na zakup samochodu do użytku osobistego. Dodatek 

podstawowy wynosi 60 000 SEK (6 885 EUR). Dodatkowa kwota wynosząca 

maksymalnie 40 000 SEK (4  590 EUR) jest wypłacana na podstawie oceny zasobów 

finansowych. Wszelkie koszty zaadaptowania samochodu do fizycznych potrzeb 

beneficjenta są pokrywane bez limitu. 
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W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu inwalidztwa? 

Należy złożyć wniosek do Szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego. Opiekę 

prywatną zapewniają gminy. 
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Rozdział VI: Emerytury i świadczenia z tytułu 
podeszłego wieku 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu podeszłego wieku? 

Nowy system emerytalny w Szwecji wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1999 r. wraz z 

pewnymi przepisami przejściowymi.  

 

Osoby urodzone w roku 1954 lub później są całkowicie objęte nowym systemem.  

 

Osoby urodzone w latach 1938–1953 objęte są częściowo starym systemem, a 

częściowo nowym, zgodnie ze skalą ruchomą: osoby urodzone w 1938 r. są objęte w 

4/20 nowym systemem i w 16/20 starym; osoby urodzone w 1939 r. są objęte w 5/20 

nowym systemem i w 15/20 starym i tak dalej.  

 

Osoby urodzone w roku 1937 lub wcześniej są całkowicie objęte starym systemem. 

Nowy system emerytalny 

Ochronę osób w wieku starszym zapewniają dwa systemy: emerytura uzależniona od 

dochodów oraz emerytura gwarantowana. 

 

Emerytura gwarantowana jest związana wyłącznie z faktem zamieszkiwania w 

Szwecji, w związku z czym rozróżnienie na pracowników najemnych i osób 

prowadzących działalność na własny rachunek nie ma znaczenia. Jest to emerytura 

minimalna dla osób, które nie pracowały wystarczająco długo, aby uzyskać 

odpowiednią emeryturę uzależnioną od dochodów. 

 

Emerytura uzależniona od dochodów jest natomiast odrębnym dodatkowym 

systemem ubezpieczeniowym opartym na działalności zarobkowej. Jest ona dostępna 

zarówno dla pracowników najemnych, jak i osób prowadzących działalność na własny 

rachunek. Emerytura uzależniona od dochodów obliczana jest na podstawie 

wykazanych w systemie dochodów uzyskanych przez ubezpieczonego w ciągu całego 

życia. Kwalifikująca składka emerytalna wynosi 18,5% dochodów bazowych na każdy 

rok. System emerytur uzależnionych od dochodów obejmuje świadczenia finansowane 

na zasadzie repartycyjnej (emerytura uzależniona od dochodów oraz emerytura 

uzupełniająca uzależniona od dochodów) oraz system finansowany z kontami 

indywidualnymi (emerytura składkowa). 

 

Każda osoba urodzona w roku 1938 lub później może otrzymać dwa rodzaje 

emerytury uzależnionej od dochodów, tj. podstawową emeryturę uzależnioną od 

dochodów oraz emeryturę składkową. Osoby urodzone w latach 1938-1953 mogą 

również otrzymać emeryturę uzupełniającą, która jest obliczana zgodnie z zasadami 

starego systemu emerytalnego. 

Uprawnienia emerytalne 

Zasadniczo cały dochód podlegający opodatkowaniu daje prawo do emerytury, tj. 

wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej, dochody z tytułu działalności zawodowej 

prowadzonej na własny rachunek (praca niezależna) oraz świadczenia zabezpieczenia 

społecznego (dodatek chorobowy uzależniony od dochodów czy świadczenie z tytułu 
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choroby, świadczenie z tytułu bezrobocia itp.). Składka na fundusz emerytalny jest 

potrącana od wszystkich dochodów dających prawo do emerytury, również od 

świadczeń zabezpieczenia społecznego. 

 

Dochody dające prawo do emerytury są ograniczone dolną i górną granicą. Dolna 

granica odpowiada progowi, od którego stosuje się obowiązek deklaracji, tj. 42,3% 

kwoty bazowej indeksowanej cenami, czyli 18 612 SEK (2 136 EUR). Jeśli dochody są 

wyższe od tego progu, prawo do emerytury obliczane jest już od pierwszej korony. 

Górna granica odpowiada 7,5-krotności kwoty bazowej indeksowanej cenami, czyli 

409 500 SEK (46 991 EUR). 

 

Poza rzeczywistymi dochodami istnieje również szereg innych czynników, które, ze 

względu na zasadę sprawiedliwości, dają prawo do emerytury. Prawa te są wówczas 

obliczane na podstawie dochodów hipotetycznych. Kwoty takie oblicza się dla: 

 rodziców małych dzieci; 

 osób odbywających obowiązkową służbę wojskową; 

 osób odbywających studia wyższe i otrzymujących dodatek edukacyjny; 

 osób otrzymujących dodatek chorobowy uzależniony od dochodów lub rentę 

inwalidzką. 

Każda osoba, która pracowała w Szwecji i nabyła prawa do emerytury, ma prawo do 

emerytury uzależnionej od dochodów niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Warunki kwalifikujące 

Nie istnieje okres oczekiwania w przypadku emerytury uzależnionej od dochodów oraz 

emerytury składkowej. Natomiast wymagane są trzy lata uzyskiwania dochodów 

uprawniających do emerytury w przypadku emerytury uzupełniającej uzależnionej od 

dochodów oraz trzy lata zamieszkiwania w Szwecji w przypadku emerytury 

gwarantowanej. 

 

Istnieje elastyczny system emerytalny dla osób powyżej 61. roku życia oraz możliwe 

jest kontynuowanie pracy po ukończeniu 67 lat za zgodą pracodawcy. Emerytura 

gwarantowana nie może być jednak wypłacana przed ukończeniem 65 lat. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Emerytura uzależniona od dochodów 

Podstawowa składka emerytalna odpowiada 16% dochodów dających prawo do 

emerytury. Kapitał zgromadzony w ten sposób na indywidualnym koncie emerytalnym 

jest co roku korygowany w zależności od zmian średniego wynagrodzenia w Szwecji, 

od części „nadwyżek” emerytur pozostawionych przez osoby zmarłe, do których 

ubezpieczony ma prawo oraz od kosztów administracyjnych. 

 

Wysokość emerytury podstawowej oblicza się w wyniku podziału całkowitego 

zgromadzonego kapitału emerytalnego przez współczynnik, określany głównie na 

podstawie średniej długości życia w chwili przejścia na emeryturę dla określonej grupy 

wieku wynikającej z danych statystycznych dotyczących średniej długości życia kobiet 

i mężczyzn z ostatnich pięciu lat. 

 

Emerytura uzależniona od dochodów może być zrealizowana najwcześniej w miesiącu, 

w którym beneficjent ukończy 61 lat. 
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 Im dłużej odkłada się moment przejścia na emeryturę, tym będzie ona wyższa. 

Zasadniczo im osoba jest starsza w momencie przejścia na emeryturę, tym krócej 

będzie ją otrzymywała. Opóźnienie przejścia na emeryturę prowadzi do niższego 

współczynnika, a tym samym do wyższej rocznej emerytury. 

Emerytura uzupełniająca uzależniona od dochodów 

Część emerytury osób urodzonych w latach 1938–1953 oblicza się w formie emerytury 

uzupełniającej według starych zasad. Wysokość emerytury uzupełniającej wynosi 60% 

średnich dochodów dających prawo do emerytury uzyskanych w ciągu piętnastu lat, w 

których dochody były najwyższe. Do pełnej emerytury wymaganych jest 30 lat 

dochodów dających prawo do emerytury. 

 

Do emerytur uzupełniających mają zastosowanie takie same zasady dotyczące 

opóźnienia przejścia na emeryturę jak w przypadku emerytury podstawowej. 

Emerytura składkowa 

Emerytura składkowa opiera się na składkach odpowiadających 2,5% dochodów 

dających prawo do emerytury oraz na zyskach netto ze zgromadzonego w ten sposób 

kapitału zainwestowanego w fundusze inwestycyjne wybrane przez osobę 

odprowadzającą składki. Ostateczna wysokość kapitału jest zależna od zysku z 

wybranych funduszy, części „nadwyżek” emerytur pozostawionych przez osoby 

zmarłe, do których ubezpieczony ma prawo, oraz kosztów administracyjne. Ze 

względów ubezpieczeniowych wysokość tej emerytury oblicza się zasadniczo w taki 

sam sposób jak emeryturę podstawową. 

Emerytura gwarantowana 

Gwarancja stanowi siatkę bezpieczeństwa dla osób, które nie są uprawnione do 

emerytury zależnej od dochodów lub których emerytura jest bardzo niska. Zapewnia 

im emeryturę minimalną, która stanowi 2,13-krotność kwoty bazowej indeksowanej 

cenami (czyli 93 720 SEK (10 755 EUR) rocznie) dla osoby samotnej oraz 1,90-

krotność kwoty bazowej (czyli 83 600 SEK (9 593 EUR) rocznie) dla osoby 

zamężnej/żonatej. 

 

Emerytura gwarantowana jest wypłacana wyłącznie osobom zamieszkującym w 

Szwecji lub innym państwie UE/EOG bądź w państwie, z którym Szwecja podpisała 

konwencję. 

 

Warunkiem otrzymania pełnej emerytury jest zamieszkiwanie w Szwecji przez 40 lat w 

okresie od ukończenia 25 lat do osiągnięcia wieku 64 lat. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu podeszłego 
wieku? 

Należy złożyć wniosek do szwedzkiego zakładu emerytalnego. 
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Rozdział VII: Renty rodzinne 

Kiedy masz prawo do renty rodzinnej? 

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego ochrona osób pozostałych przy 

życiu nie jest uzależniona od statusu społecznego. W systemie emerytur 

gwarantowanych osoby prowadzące działalność na własny rachunek są ubezpieczone 

na podstawie faktu zamieszkiwania w Szwecji, w związku z czym objęte są ochroną w 

ramach systemu emerytur uzależnionych od dochodów w taki sam sposób, jak 

pracownicy najemni. 

 

Renta rodzinna może przyjąć formę: 

 renty sierocej lub zasiłku dla dzieci pozostałych przy życiu; 

 renty dostosowawcza i renty gwarantowanej; 

 renty wdowia i renty gwarantowanej. 

Renta sieroca lub zasiłek dla dzieci pozostałych przy życiu 

Dzieci poniżej 18 lat mają prawo do renty sierocej lub do zasiłku dla dzieci pozostałych 

przy życiu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców. Świadczenia te mogą 

również otrzymać dzieci powyżej 18. roku życia, które uczęszczają do szkoły 

podstawowej lub średniej w trybie dziennym, ale nie dłużej niż do czerwca roku, w 

którym ukończą 20 lat. 

Renta dostosowawcza i renta gwarantowana 

Pozostały przy życiu współmałżonek (mężczyzna lub kobieta) w wieku poniżej 65 lat 

może otrzymać rentę dostosowawczą i rentę gwarantowaną, jeżeli mieszkał na stałe z 

ubezpieczonym w czasie śmierci ubezpieczonego oraz: 

 mieszkał na stałe z dzieckiem znajdującym się pod opieką jednego lub obojga 

rodziców; lub 

 mieszkał z ubezpieczonym przez okres co najmniej pięciu lat bez przerw. 

Renta wdowia i renta gwarantowana 

Mimo że renta wdowia została zasadniczo zlikwidowana w trakcie reformy systemu 

rent rodzinnych przeprowadzonej w 1990 r., w dalszym ciągu jest wypłacana pod 

pewnymi warunkami. 

 

Kobieta urodzona w roku 1944 lub później (o ile nie ukończyła 65 lat) może otrzymać 

rentę wdowią i rentę gwarantowaną, jeżeli na koniec 1989 r. była w związku 

małżeńskim z ubezpieczonym i pozostawała w nim do chwili śmierci ubezpieczonego 

oraz jeżeli wówczas spełniała warunki otrzymania renty wdowiej. 

 

Kobieta urodzona w roku 1945 lub później może otrzymać rentę wdowią, jeżeli na 

koniec 1989 r. była w związku małżeńskim z ubezpieczonym i pozostawała w nim do 

chwili śmierci ubezpieczonego oraz jeżeli zarówno na koniec 1989 r., jak i w chwili 

śmierci ubezpieczonego spełniała warunki otrzymania renty wdowiej. 
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Co obejmuje ubezpieczenie? 

Renta sieroca lub zasiłek dla dzieci pozostałych przy życiu 

Renta sieroca jest świadczeniem uzależnionym od dochodów. Zależy od kapitału 

emerytalnego zgromadzonego na koncie emerytalnym ubezpieczonego. Ponadto 

oblicza się hipotetyczny kapitał dodatkowy za pozostałe lata dzielące rok śmierci od 

roku, w którym zmarły skończyłby 64 lata.  

Dziecko otrzymuje 30 lub 35% hipotetycznej emerytury zmarłego ubezpieczonego. 

Jeśli zmarły miał więcej niż jedno dziecko, każde z nich otrzymuje 20 lub 25%. 

Całkowita kwota dzielona jest między dzieci po równo. Nie może ona przekroczyć 

100% emerytury hipotetycznej. 

 

Jeśli dziecko nie otrzymuje renty sierocej, ponieważ zmarły nie nabył praw do 

emerytury lub jeśli renta sieroca jest niska, może mu być wypłacany zasiłek sierocy. 

Wynosi on 40% kwoty bazowej indeksowanej cenami (17 600 SEK (2 020 EUR)). 

Każda korona wypłacana w postaci renty sierocej jest potrącana z zasiłku z tytułu 

renty. Zasada ta stosowana jest również wówczas, gdy zasiłek sierocy wypłacany jest 

przez inne państwo. 

Renta dostosowawcza i renta gwarantowana 

Renta dostosowawcza wypłacana jest przez dwanaście miesięcy i może zostać 

przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy, jeżeli osoba pozostała przy życiu mieszka 

z dzieckiem małoletnim, nad którym sprawuje opiekę, a które mieszkało na stałe w 

domu małżonków w chwili śmierci ubezpieczonego. Renta dostosowawcza jest 

wypłacana do końca miesiąca, w którym najmłodsze z dzieci ukończyło 12 lat. 

 

Renta dostosowawcza wynosi 55% hipotetycznej emerytury zmarłego. 

 

Pozostały przy życiu współmałżonek, który nie otrzymuje renty dostosowawczej, 

ponieważ zmarły nie nabył praw do emerytury lub którego renta dostosowawcza jest 

bardzo niska, może otrzymać rentę rodzinną równą 2,13-krotności kwoty bazowej 

indeksowanej cenami, jeśli ubezpieczony uzyskał czterdziestoletni okres 

ubezpieczeniowy w Szwecji; w przeciwnym razie gwarantowana kwota jest 

zmniejszana o 1/40 za każdy rok brakujący do osiągnięcia 40 lat. Każda korona 

wypłacona w postaci renty dostosowawczej jest potrącana z renty gwarantowanej. 

Każda renta rodzinna wypłacana przez inne państwo, a która nie jest porównywalna z 

rentą gwarantowaną, może również być potrącana. 

W jaki sposób można skorzystać z renty rodzinnej? 

Należy złożyć wniosek do szwedzkiego zakładu emerytalnego. 
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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? 

Jest to obowiązkowy system zabezpieczenia społecznego, finansowany głównie ze 

składek odprowadzanych przez populację aktywną zawodowo (pracowników 

najemnych i osoby prowadzące działalność na własny rachunek), oferujący 

świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne uzależnione od dochodów. 

 

Wszyscy pracownicy najemni, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz 

pracownicy kontraktowi, wykonujący pracę stałą lub tymczasową, są objęci 

ubezpieczeniem od wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  Obejmuje ono 

również studentów, jeśli program kształcenia niesie ze sobą szczególne ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu. 

 

Wypadek przy pracy (choroba zawodowa) jest to szkoda powstała w wyniku wypadku 

w miejscu pracy lub spowodowana innym szkodliwym czynnikiem związanym 

z wykonywaną pracą, w tym wypadki w drodze do pracy. Aby można było uznać 

szkodę za powstałą w wyniku takiego wypadku czy takiego czynnika, przesłanki 

potwierdzające powinny być silniejsze niż wykluczające. Choroby spowodowane 

szkodliwymi czynnikami obecnymi w miejscu pracy można uznać za choroby 

zawodowe. Do szkodliwych czynników należą: ciężka i monotonna praca, hałas, 

drgania i różne substancje chemiczne. 

 

Niektóre choroby zakaźne mogą być uznane za choroby związane z wykonywaniem 

pracy, jeśli zakażenie nastąpiło wskutek infekcji wynikającej z pracy w szpitalu, 

laboratorium lub innym podobnym miejscu, np. zakażenie żółtaczką i MRSA. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Możliwe są następujące świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych: 

 świadczenia pieniężne z tytułu choroby; 

 opieka zdrowotna; 

 rehabilitacja; 

 zasiłek mający na celu zapobieganie wypadkom i chorobom; 

 renta; 

 świadczenie z tytułu śmierci. 

 

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby zawodowej jest wypłacane na takich samych 

warunkach i w takiej samej wysokości, jak w przypadku każdej innej choroby. 

 

Pomoc medyczna również jest świadczona na takich samych warunkach, jak w 

przypadku każdej innej choroby. Ponadto zwracane są wszystkie wydatki wynikające z 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w formie opieki medycznej za granicą, 

opieki dentystycznej i sprzętu medycznego (na przykład kule i protezy). Aby otrzymać 
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zwrot kosztów leczenia dentystycznego, leczenie musi być prowadzone przez lekarza 

stomatologa czy innego świadczeniodawcę z sektora publicznego związanego umową z 

powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. 

 

Jeżeli z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dalsze wykonywanie 

dotychczasowej pracy nie jest możliwe, ubezpieczony może skorzystać ze środków 

rehabilitacyjnych oraz może otrzymać zasiłek obejmujący okres rehabilitacji. Jeżeli 

pracownik jest zmuszony na jakiś czas zaprzestać wykonywania pracy, aby uniknąć 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo zapobiec pogorszeniu stanu po 

wypadku lub pogłębieniu istniejącej choroby, może mieć prawo do świadczenia 

pieniężnego z tytułu choroby. 

 

Pracownik, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał utraty 

zdolności do pracy o co najmniej 1/15, może otrzymać rentę rekompensującą 

ewentualną utratę dochodów wynikającą z takiego wypadku lub choroby. Wysokość tej 

renty odpowiada różnicy między dochodem, jaki pracownik uzyskiwałby, gdyby nie 

doznał szkody lub nie zapadł na chorobę, a dochodem, jaki może uzyskać pomimo 

zaistniałego wypadku lub choroby. Renta może być tymczasowa lub dożywotnia. 

 

W przypadku śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

z ubezpieczenia wypłacany jest dodatek na pokrycie części kosztów pogrzebu. Można 

również otrzymać rentę rodzinną. 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych? 

Pracownik, który odniósł wypadek przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, musi 

powiadomić o tym pracodawcę, który następnie musi zgłosić takie zdarzenie do 

szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego. Osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek muszą same zgłosić zaistniałe zdarzenie szwedzkiej kasie ubezpieczenia 

społecznego. Studenci muszą powiadomić swoją uczelnię, która następnie zgłasza 

wypadek lub chorobę do szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego. 
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Rozdział IX: Świadczenia rodzinne 

Kiedy masz prawo do świadczeń rodzinnych? 

Świadczenia rodzinne 

Zasiłek rodzinny (barnbidrag) wypłacany jest na wszystkie dzieci zamieszkujące w 

Szwecji. Dostępny jest również przedłużony zasiłek rodzinny (förlängt barnbidrag) 

oraz dodatek dla rodziny wielodzietnej (flerbarnstillägg). Świadczenia te nie są zależne 

od oceny zasobów finansowych. 

Dodatek mieszkaniowy (bostadsbidrag), zależny od oceny zasobów finansowych, mogą 

otrzymać rodziny posiadające dzieci na utrzymaniu oraz małżeństwa bezdzietne. 

Dodatek mieszkaniowy składa się z trzech części. Pierwsza część zależy od kosztów 

mieszkania i może być wypłacana tylko w przypadku stałego zamieszkania w Szwecji. 

Druga część, o której mowa poniżej, to dodatek na dzieci, które mieszkają z rodzicami. 

Trzecia część to dodatek na dzieci mieszkające z rodzicami okresowo. Tę część 

również opisano poniżej.  

 

Dodatek na naukę (studiehjälp) może być również wypłacany na dzieci powyżej 16 lat, 

które uczą się w pełnym wymiarze godzin. 

Zasiłek wychowawczy 

Szwedzkie ustawodawstwo daje władzom lokalnym prawo do wprowadzania 

i finansowania lokalnych zasiłków opiekuńczych (vårdnadsbidrag) oraz zarządzania 

nimi. W związku z tym można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie w 

przypadku, gdy władze lokalne podjęły decyzję, na podstawie obowiązujących 

przepisów, o wprowadzeniu zasiłku opiekuńczego. 

 

Rodzice mogą ubiegać się o zasiłek, jeżeli zamieszkują w danej gminie i sprawują 

opiekę prawną nad dzieckiem. Prawo do zasiłku mają rodzice, którzy pobierali 

rodzicielskie świadczenie pieniężne przez co najmniej 250 dni. 

 

Zasiłek można łączyć z zatrudnieniem za wynagrodzeniem, ale nie można go łączyć z 

innymi świadczeniami zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia, choroby, 

rodzicielstwa lub starości. 

Pozostałe świadczenia 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne może być wypłacane z tytułu narodzin lub adopcji 

dziecka, aby umożliwić rodzicowi sprawowanie nad dzieckiem opieki w domu przez 

stosunkowo długi czas. 

 

Tymczasowe rodzicielskie świadczenie pieniężne może być wypłacane za krótkie 

okresy urlopu, np. na opiekę nad chorym dzieckiem. 

 

Rodzicielskie świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne z tytułu ciąży opisano w 

części dotyczącej świadczeń z tytułu macierzyństwa i ojcostwa.  
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Co obejmuje ubezpieczenie? 

Świadczenia rodzinne 

Zasiłek rodzinny  

Zasiłki rodzinne wypłacane są od miesiąca następującego po urodzeniu dziecka, aż do 

końca trymestru, w którym dziecko ukończy 16 lat. Zasiłek rodzinny wynosi 1 050 SEK 

(120 EUR) miesięcznie. 

 

Przedłużony zasiłek rodzinny 

Przedłużony zasiłek rodzinny wypłacany jest na dziecko w wieku powyżej 16 lat, które 

kontynuuje edukację podstawową lub inną w pełnym wymiarze godzin. Świadczenie 

jest wypłacane do końca miesiąca, w którym dziecko kończy naukę. 

 

Dodatek dla rodziny wielodzietnej 

Dodatek dla rodziny wielodzietnej wypłacany jest automatycznie, jeżeli w rodzinie jest 

co najmniej dwoje dzieci. Pod pewnymi warunkami dzieci w wieku powyżej 16 lat, 

które kontynuują naukę w pełnym wymiarze godzin, co uprawnia je do pobierania 

przedłużonego świadczenia rodzinnego, lub które pobierają dodatek dla uczących się, 

mogą również być uwzględniane przy przyznawaniu tego dodatku. Dodatek dla rodziny 

wielodzietnej jest wypłacany najpóźniej do czerwca roku, w którym osoba ucząca się 

ukończy 20 lat. 

 

Wysokość dodatku zależy od tego, na które dziecko z kolei w rodzinie ma zostać 

przyznany: 

 drugie dziecko: 150 SEK (17 EUR); 

 trzecie dziecko: 454 SEK (52 EUR); 

 czwarte dziecko: 1 010 SEK (116 EUR); 

 piąte i każde następne dziecko: 1 250 SEK (143 EUR). 

 
Dodatek mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy, obliczany wyłącznie na podstawie liczby dzieci w rodzinie, jest 

nazywany dodatkiem specjalnym na dzieci mieszkające z rodzicami. Jest to dodatek 

miesięczny i wynosi maksymalnie 1 300 SEK (149 EUR) dla rodzin z jednym dzieckiem, 

1 750 SEK (201 EUR) dla rodzin z dwojgiem dzieci oraz 2 350 SEK (270 EUR) dla 

rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Dodatek mieszkaniowy, obliczany na podstawie 

liczby dzieci mieszkających z rodzicami okresowo, to dodatek miesięczny wynoszący 

maksymalnie 300 SEK (34 EUR) dla rodzin z jednym dzieckiem, 375 SEK (43 EUR) dla 

rodzin z dwojgiem dzieci oraz 450 SEK (52 EUR) dla rodzin z co najmniej trojgiem 

dzieci. 

Dodatek na naukę 

Miesięczny dodatek na naukę w wysokości 1 050 SEK (120 EUR) może być wypłacany 

na dzieci w wieku 16–20 lat, które uczą się w szkole średniej w pełnym wymiarze 

godzin. Dodatkowe świadczenie uzależnione od dochodów może zostać przyznane, 

jeżeli dochody dziecka lub rodziców nie przekraczają pewnego limitu. 

Zasiłek wychowawczy 

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany na dzieci powyżej pierwszego roku życia, 

ale które nie ukończyły 3 lat. Zasiłek nie podlega opodatkowaniu. W przypadku dzieci 

adoptowanych zasiłek może być wypłacany do ukończenia przez dziecko piątego roku 

życia przez maksymalnie dwa lata. 
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Maksymalna wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 3 000 SEK (344 EUR) na dziecko 

miesięcznie. 

 

Władze lokalne mają prawo zmniejszyć wysokość zasiłku, jeżeli dziecko uczęszcza do 

przedszkola finansowanego ze środków publicznych. W takim przypadku wysokość 

zasiłku zależy od tego, jak długo dziecko przebywa w przedszkolu. 

 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń rodzinnych? 

Należy złożyć wniosek do szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego. Za dodatek na 

naukę odpowiada szwedzka rada pomocy studentom (Centrala studiestödsnämnden, 

CSN), zaś zasiłkami opiekuńczymi zarządzają gminy. 
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Rozdział X: Bezrobocie 

Kiedy masz prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia? 

Jest to ubezpieczenie od utraty pracy, które składa się z dwóch części: 

 ubezpieczenia dobrowolnego mającego rekompensować utratę dochodu 

(inkomstbortfallsförsäkring), które zapewnia osobom aktywnym zawodowo 

świadczenie uzależnione od dochodów, finansowane ze składek pracodawców i opłat 

członkowskich; 

 ubezpieczenia podstawowego (grundförsäkring) finansowanego ze składek 

pracodawców, obejmującego osoby nieubezpieczone dobrowolnie oraz 

zapewniającego świadczenie zryczałtowane. 

 

W przypadku utraty pracy ubezpieczony jest uprawniony, pod pewnymi warunkami, do 

podstawowego świadczenia z tytułu bezrobocia lub świadczenia uzależnionego od 

dochodów. Aby mieć prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia uzależnionego od 

dochodów, osoba musi: 

 należeć od co najmniej dwunastu miesięcy do kasy ubezpieczeń od utraty pracy 

(warunek członkostwa); 

 pracować przez co najmniej sześć miesięcy (w wymiarze co najmniej 80 godzin 

miesięcznie) lub przez co najmniej 480 godzin w okresie sześciu kolejnych miesięcy 

(w wymiarze co najmniej 50 godzin miesięcznie) w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

przed okresem bezrobocia (warunek pracy). 

 

Jeżeli osoba spełnia warunek pracy, ale nie spełnia warunku członkostwa, wówczas 

jest uprawniona do podstawowego świadczenia z ubezpieczenia od dnia ukończenia 

20. roku życia. 

 

Podstawowe warunki kwalifikujące do świadczenia z tytułu bezrobocia (w ramach 

obydwu systemów) są następujące: 

  pozostawanie bez pracy1; 

 zdolność do pracy; 

 możliwość podjęcia pracy; 

 zarejestrowanie jako poszukujący pracy w agencji zatrudnienia; 

 gotowość do przyjęcia odpowiedniej oferty pracy; 

 współpraca z agencją zatrudnienia przy ustalaniu indywidualnego planu działania; 

  aktywne poszukiwanie odpowiedniej pracy. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Od dnia 1 lipca 2002 r. kwota ubezpieczenia podstawowego wynosi 320 SEK (37 EUR) 

dziennie. Kwota ta proporcjonalnie jest proporcjonalnie zmniejszana w przypadku 

osób, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasiłek uzależniony od 

                                           
1 Osoby, które nie prowadzą działalność zarobkowej na własny rachunek lub na rzecz pracodawcy, są zasadniczo uważane za bezrobo tnych. W przypadku osób 

prowadzących działalność na własny rachunek oznacza to, że zakończyły one tę działalność lub czasowo ją zawiesiły. Osoba prowadząca działalność zarobkową w 

określone dni lub godziny w tygodniu, która poszukuje innej pracy, może zostać uznana za bezrobotną przez pozostałą część tygodnia i uzyskać prawo do 

otrzymywania świadczenia w pewnej wysokości.
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dochodów wynosi 80% dochodów uzyskiwanych przed okresem bezrobocia przez 

pierwsze 200 dni pobierana zasiłku, a następnie wynosi 70%. Maksymalny zasiłek 

wynosi 680 SEK (78 EUR). Emerytura, świadczenia chorobowe itp. potrącane są z 

zasiłku. Zasiłek jest wypłacany przez pięć dni w tygodniu. 

 

Zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez 300 dni (okres zasiłkowy). Osoby 

ubiegające się o świadczenie, które mają dziecko w wieku poniżej 18. roku życia, które 

pobierały zasiłek przez 300 dni, mają prawo do dodatkowych 150 dni. 

Bezrobocie z winy pracownika  

Świadczenie z tytułu bezrobocia jest zawieszane na pewien okres, jeżeli ubezpieczony: 

 odejdzie z pracy bez ważnego powodu lub 

 zostanie zwolniony dyscyplinarnie. 

 

Wysokość świadczeń dziennych wypłacanych ubezpieczonemu jest zmniejszana na 

pewien okres: 

 jeżeli ubezpieczony odmawia przyjęcia odpowiedniej oferty pracy bez ważnego 

powodu lub 

 jeżeli oczywiste jest, że ubezpieczony nie może otrzymać danej pracy ze względu na 

swoje zachowanie, mimo braku faktycznej odmowy przyjęcia pracy ze strony 

ubezpieczonego. 

Wypłata świadczenia z tytułu bezrobocia 

Świadczenie z tytułu bezrobocia jest wypłacane przez kasę, do której należy 

ubezpieczony. Osoba, która nie jest członkiem kasy, może otrzymać podstawowe 

świadczenie z kasy ALFA (jak również świadczenie uzależnione od dochodów, jeżeli 

należy do danej kasy). 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń z tytułu bezrobocia? 

Osoby bezrobotne powinny niezwłocznie zarejestrować się w publicznych służbach 

zatrudnienia jako poszukujący pracy. Służby udzielą te informacji na temat dalszych 

działań, jakie należy podjąć. Rejestrujący się bezrobotni otrzymają również formularze 

do wypełnienia (deklarację bezrobocia i zaświadczenie od pracodawcy). Służby 

poinformują o rejestracji właściwą kasę ubezpieczeń od utraty pracy, która prześle 

bezrobotnym dodatkowe informacje i kartę świadczeń. O przyznaniu świadczenia z 

tytułu bezrobocia decyduje kasa ubezpieczeń od utraty pracy. Jeżeli decyzja okaże się 

niesatysfakcjonująca, można poprosić o jej ponowne rozpatrzenie, a następnie wnieść 

od niej odwołanie. 

 

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie z tytułu bezrobocia znajdzie pracę lub przestanie 

szukać pracy, musi poinformować o tym publiczne służby zatrudnienia. 
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Rozdział XI: Świadczenia minimalne z pomocy 
społecznej 

Kiedy masz prawo do świadczeń minimalnych z pomocy społecznej? 

Pomoc społeczna  

Pomoc społeczna jest formą pomocy przyznawaną w ostateczności, kiedy osoba (lub 

rodzina) tymczasowo (przez krótszy lub dłuższy okres) nie posiada środków 

wystarczających do pokrycia podstawowych kosztów utrzymania. Do pomocy 

społecznej są uprawnione wszystkie osoby, które zostaną uznane za potrzebujące tego 

rodzaju wsparcia. 

 

Zasadniczo jest to prawo osobiste. Sytuacja gospodarstwa domowego (par 

małżeńskich lub par żyjących w konkubinacie posiadających małoletnie dzieci) jest 

postrzegana jako całość. Pomoc jest przyznawana rodzinom, pod warunkiem że 

rodzice sprawują opiekę nad dziećmi. Nie ma żadnych warunków dotyczących wieku. 

 

Nie istnieją żadne wymogi dotyczące obywatelstwa. Wszystkie osoby posiadające 

prawo pobytu w Szwecji są uprawnione. Nie jest wymagane zamieszkiwanie w Szwecji 

na stałe. 

Wsparcie finansowe dla osób starszych i dodatek mieszkaniowy dla osób 

pobierających emeryturę 

Są to świadczenia oparte na ocenie zasobów finansowych i służą uzupełnieniu 

dochodów emerytów, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Pomoc społeczna 

Wysokość pomocy społecznej zależy od potrzeb danej osoby i wielkości jej rodziny. 

 

Maksymalne kwoty miesięczne (z uwzględnieniem pozostałych świadczeń, takich jak 

świadczenia rodzinne) na pokrycie różnych wydatków (żywność, ubranie i obuwie, 

rozrywka, artykuły jednorazowego użytku, zdrowie i higiena, codzienna prasa, opłaty 

za abonament telefoniczny i telewizyjny) wynoszą 2 920 SEK (335 EUR) dla jednej 

osoby oraz 5 270 SEK (605 EUR) dla pary. Przewidziano dodatki na dzieci. 

 

Ponadto przysługuje dodatkowa kwota na wspólne wydatki mieszkaniowe w zależności 

od wielkości gospodarstwa domowego. 

 

Oprócz wyżej wymienionych kwot można również uzyskać wsparcie w odniesieniu do 

uzasadnionych wydatków na mieszkanie, energię elektryczną, dojazd do pracy, 

ubezpieczenie mieszkania, członkostwo w związku zawodowym oraz składki na 

ubezpieczenie od utraty pracy. 

 

Koszty opieki zdrowotnej, dentystycznej i okulistycznej są zazwyczaj pokrywane przez 

beneficjentów pomocy społecznej. 
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Wsparcie finansowe dla osób starszych 

Świadczenie to jest wypłacane osobom w wieku powyżej 65 lat, które zamieszkują w 

Szwecji, ale nie mieszkały ani nie pracowały w tym kraju wystarczająco długo, aby być 

uprawnionym do odpowiedniej emerytury. Wsparcie finansowe dla osób starszych 

opiera się na ocenie zasobów finansowych i zasadniczo każdy inny dochód jest 

potrącany od tej formy pomocy. Wsparcie finansowe służy uzupełnieniu dochodów, 

aby zapewnić beneficjentom „przyzwoity poziom życia”, który ustalono, po odliczeniu 

kosztów mieszkania, na 1,3546-krotność kwoty bazowej indeksowanej cenami dla 

osoby samotnej oraz 1,1446-krotność dla osoby zamężnej/żonatej. „Rozsądne koszty 

mieszkania” oznaczają maksymalnie 4 967 SEK (570 EUR) miesięcznie dla osoby 

samotnej oraz 4 197 SEK (482 EUR) miesięcznie dla osoby zamężnej/żonatej. 

Zarówno to świadczenie, jak i dodatek mieszkaniowy są oparte na ocenie zasobów 

finansowych i zasadniczo każdy inny dochód jest potrącany przed wypłatą tych 

świadczeń. 

Dodatek mieszkaniowy dla osób pobierających emeryturę 

Dodatek mieszkaniowy odpowiada 93% kosztów mieszkania do kwoty 5 000 SEK 

( 574 EUR) dla osób zamężnych/żonatych oraz 2 500 SEK ( 287 EUR) dla osób stanu 

wolnego. 

 

Istnieje również specjalny dodatek mieszkaniowy dla emerytów – do kwoty 6 200 SEK 

(711 EUR) dla osób zamężnych/żonatych lub 3 100 SEK (356 EUR) dla osób stanu 

wolnego – jeżeli otrzymują one wsparcie dla osób starszych i borykają się z wyjątkowo 

wysokimi kosztami mieszkania. 

 

Obydwa dodatki są uzależnione od oceny zasobów finansowych. 

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

Wniosek o pomoc społeczną należy złożyć do właściwego pracownika opieki 

społecznej, który oceni wniosek i przeprowadzi wywiad środowiskowy. Ocena wniosku 

opiera się na finansowej analizie aktywów i dochodów wnioskodawcy. Pracownik opieki 

społecznej sprawdza również, czy dana osoba jest w stanie utrzymać się samodzielnie. 

Decyzja powinna zostać podjęta „w rozsądnym terminie”. 
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Rozdział XII: Opieka długoterminowa 

Kiedy masz prawo do opieki długoterminowej? 

Osoby niezdolne do zabezpieczenia własnych potrzeb lub uzyskania ich świadczenia w 

inny sposób są uprawnione do pomocy z komitetu zabezpieczenia społecznego. 

Krajowe prawodawstwo przewiduje, że każda osoba musi mieć zapewniony rozsądny 

poziom życia. W praktyce odbywa się to w różny sposób w zależności od warunków 

lokalnych. 

 

Opieka długoterminowa jest dostępna dla wszystkich osób zamieszkujących w Szwecji 

i nie jest zależna od oceny zasobów finansowych, kryterium wieku lub zakończenia 

okresów oczekiwania. 

 

Niektóre świadczenia z tytułu opieki długoterminowej omówiono w części dotyczącej 

świadczeń z tytułu inwalidztwa, w szczególności dodatek na opiekę zewnętrzną, opiekę 

prywatną i rentę inwalidzką. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Osoba, która wymaga jakiejkolwiek formy pomocy, aby utrzymać rozsądny poziom 

życia, jest uprawniona do tego świadczenia niezależnie od poziomu zależności. 

 

Opieka długoterminowa nie jest oddzielnym systemem. Jeżeli osoba potrzebuje opieki 

medycznej innej niż hospitalizacja, powinna, zgodnie z prawem, otrzymać taką opiekę 

we własnym domu. Pomoc w formie opieki domowej również powinna być świadczona 

w domu beneficjenta. Pobyt w specjalnych ośrodkach lub opieka stacjonarna są 

stosowane głównie w przypadku osób wymagających ciągłego, bezpośredniego 

dostępu do opieki przez 24 godziny na dobę, takich jak osoby z chorobą Alzheimera, 

osoby cierpiące na poważne choroby, napady lękowe lub osoby źle znoszące 

samotność. Władze lokalne nie mogą odmówić opieki domowej żadnej osobie, która 

tego potrzebuje. Współmałżonkowie lub dzieci nie mają obowiązku prawnego 

opiekować się swoimi krewnymi w podeszłym wieku. 

 

Opłaty za korzystanie z opieki są niskie. Ustalono nominalną maksymalną wysokość 

kosztów. Maksymalna opłata za opiekę nad osobami starszymi wynosi 1 760 SEK (202 

EUR) miesięcznie. W przypadku opieki medycznej maksymalny koszt wynosi 1 100 

SEK (126 EUR) rocznie, zaś w odniesieniu do leków – 2 200 SEK (252 EUR) rocznie. 

Beneficjenci są uprawnieni do zarezerwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej na 

czynsz i co najmniej 4 967 SEK (570 EUR) miesięcznie na codzienne koszty 

utrzymania, zanim władze lokalne będą mogły pobrać opłatę za opiekę nad osobami 

starszymi. 

W jaki sposób można skorzystać z opieki długoterminowej? 

Wnioski należy składać do władz lokalnych, które są odpowiedzialne za podejmowanie 

decyzji, finansowanie i świadczenie usług. Władze lokalne mogą wywiązywać się z 

obowiązku świadczenia usług na różne sposoby. Usługi mogą być świadczone przez 

personel zatrudniony przez władze lokalne, organizację wspólną dla kilku władz 

lokalnych oraz przez szereg prywatnych podmiotów świadczących usługi na podstawie 
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kontraktów, w tym organizacje nienastawione na zysk. Taka sytuacja daje zatem 

beneficjentom swobodę wyboru. 

 

Ponieważ opieka nad osobami starszymi jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów 

prawa, władze lokalne mają również obowiązek zapewnienia świadczenia takich usług. 
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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 Szwecji można uzyskać od poniższych organów 

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: 

Ubezpieczenia społeczne poza ubezpieczeniem od utraty pracy 

Szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego (Försäkringskassan) udziela szczegółowych 

informacji na temat zabezpieczenia społecznego.  

 

Försäkringskassan 

(Szwedzka Kasa Ubezpieczenia Społecznego) 

SE-103 51 Stockholm 

Tel.: ++46 771 524 524 

Faks: ++46 8 411 27 89 

http://www.forsakringskassan.se  

 

W sprawach dotyczących emerytur i rent rodzinnych należy kontaktować się 

z: 

Pensionsmyndigheten 

(Szwedzki Zakład Emerytalny) 

Box 38190 

SE-100 64 Stockholm 

Tel.: ++46 771 776 776 

http://www.pensionsmyndigheten.se  

Ubezpieczenie od utraty pracy 

W sprawach dotyczących ubezpieczenia od utraty pracy należy kontaktować się z kasą 

ubezpieczeń od utraty pracy, szwedzkimi publicznymi służbami ds. zatrudnienia lub 

szwedzką inspekcją ubezpieczeń od utraty pracy (Inspektionen for 

arbetslöshetsförsakringen, IAF). 

 

IAF musi upewnić się, że kasy ubezpieczeń od utraty pracy stosują zasady 

przyznawania świadczeń w sposób odpowiedni, tak aby dokumenty osób 

poszukujących pracy były przetwarzane w zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 

przewidzianych w prawie, oraz że agencja zatrudnienia działa prawidłowo, tj. że 

poszukujący pracy znajdujący się w podobnej sytuacji są traktowani w ten sam sposób 

niezależnie od miejsca zamieszkania. 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/


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

Lipiec 2012 r 38 

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF 

(Szwedzka inspekcja ubezpieczeń od utraty pracy) 

Box 210 

SE-641 22 Katrineholm 

Tel.: ++46 150 48 70 00 

Faks: ++46 150 48 70 02 

http://www.iaf.se  

Dodatek na naukę 

W sprawach dotyczących dodatku na naukę wypłacanego na rzecz osób uczących się 

w wieku od 16 do 20 lat należy kontaktować się ze szwedzką radą pomocy studentom. 

 

Szwedzka rada pomocy studentom jest głównym organem odpowiedzialnym za system 

wspierania uczących się. 

 

Centrala studiestödsnämnden 

(Szwedzka rada pomocy studentom)  

SE-85182 Sundsvall 

Tel.: ++771 276 000 

Faks: ++46 60 18 61 93 

http://www.csn.se  

 

Ubezpieczenie społeczne i opieka medyczna 

Narodowa rada ds. zdrowia i opieki społecznej (Socialstyrelsen) to agencja rządowa 

podlegająca ministerstwu zdrowia i spraw społecznych o bardzo szerokim zakresie 

działań i zróżnicowanych obowiązkach w obszarze usług socjalnych, zdrowotnych i 

medycznych, zdrowia środowiskowego, zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób 

zakaźnych i epidemiologii. 

 

Socialstyrelsen 

(Narodowa rada ds. zdrowia i opieki społecznej) 

SE-106 30 Stockholm 

Tel: +46 75 247 30 00 

Faks: +46 (0)75 247 32 52 

http://www.socialstyrelsen.se 

http://www.iaf.se/
http://www.csn.se/
http://www.socialstyrelsen.se/

