
 
 
 
 

 

ZASIŁEK NA DZIECKO 
 

Informacja dla krajów: NIEMCY i AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

NIEMCY 3 

ZASIŁEK NA DZIECKO  Familienkasse 3 
Co to jest „zasiłek na dziecko“? 3 
Jaką kwotę można otrzymać? 4 
Czy możesz równocześnie otrzymać zasiłek na dziecko zarówno ze swojego 
rodzinnego jak i obcego kraju? 4 
Jaka jest górna granica wieku dziecka? 4 
Kto może otrzymać zasiłek na dziecko w Niemczech? 4 
Który rodzic może ubiegać się o zasiłek rodzinny? 4 
Jak udowodnisz, gdzie mieszka twoje dziecko? 4 
Co zrobić, jeśli adres Twojego stałego pobytu w Twoim ojczystym kraju jest inny niż 
adres Twojego współmałżonka? 5 
Co jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą, a Twoja rodzina jest w innym kraju? 5 
Jak udowodnić, że mieszkałeś za granicą, jeśli nie byłeś tam zameldowany? 5 
Ile lat wstecz mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? 5 
Czy istnieje termin składania wniosków w ciągu roku? 5 
Jaka jest minimalna liczba miesięcy do złożenia wniosku? 5 
Jak oblicza się sumę zasiłków rodzinnych? 6 
Jak długo trwa otrzymanie zasiłku rodzinnego? 6 
Jaka jest opłata za usługę? 6 

 

1 
 



 

AUSTRIA 7 

ZASIŁEK NA DZIECKO  - FAMILIENBEIHILFE 7 
Co to jest „zasiłek na dziecko“? 8 
Jaką kwotę można otrzymać? 8 
Czy możesz równocześnie otrzymać zasiłek na dziecko zarówno ze swojego 
rodzinnego jak i obcego kraju? 8 
Kto może otrzymać zasiłek na dziecko w Austrii? 8 
Który rodzic może ubiegać się o zasiłek rodzinny? 8 
Jak udowodnisz, gdzie mieszka twoje dziecko? 9 
Co zrobić, jeśli adres Twojego stałego pobytu w Twoim ojczystym kraju jest inny niż 
adres Twojego współmałżonka? 9 
Co jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą, a Twoja rodzina jest w innym kraju? 9 
Jak udowodnić, że mieszkałeś za granicą, jeśli nie byłeś tam zameldowany? 9 
Jaka jest górna granica wieku dziecka? 9 
Ile lat wstecz mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? 9 
Czy istnieje termin składania wniosków w ciągu roku? 9 
Jaka jest minimalna liczba miesięcy do złożenia wniosku? 10 
Jak oblicza się sumę zasiłków rodzinnych? 10 
Jak długo trwa otrzymanie zasiłku rodzinnego? 10 
Jaka jest opłata za usługę? 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 
Informacja dotycząca kraju: NIEMCY 

Usługa Zasiłek Na Dziecko 

 

 

 

 

NIEMCY 

ZASIŁEK NA DZIECKO 

Familienkasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

1. Co to jest „zasiłek na dziecko“? 

Zasiłek na dziecko to kwota pieniędzy przyznawana rodzicom na ich dzieci, niezależnie 
od tego, czy rodzic jest zatrudniony, czy też niezależnie od wysokości jego dochodów. 

2. Jaką kwotę można otrzymać? 

2018 
(miesięcznie) 

Od lipca 2019 
(miesięcznie) 

na 1sze i 2gie dziecko 
194 Euro 

na 1sze i 2gie dziecko 
204 Euro 

na 3cie dziecko 
200 Euro 

na 3cie dziecko 
210 Euro 

na każde następne  
225 EUR 

na każde następne  
235 EUR 

 

3. Czy możesz równocześnie otrzymać zasiłek na dziecko zarówno ze swojego 
rodzinnego jak i obcego kraju?  

Tak, możesz otrzymywać zasiłek rodzinny w swoim kraju, a także ubiegać się o niego za 
granicą. Świadczenia z zagranicy będą obliczane w taki sposób, aby ostateczna suma 
świadczeń z obu krajów była równa maksymalnej kwocie w obcym kraju. 

4. Jaka jest górna granica wieku dziecka? 

Maksymalny wiek wynosi 18 lat, ale może być kontynuowany do 25 roku życia, jeśli 
dziecko jest jeszcze w szkole. 

5. Kto może otrzymać zasiłek na dziecko w Niemczech? 

 
Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i 
Hercegowiny, Algierii, Kosowa, Maroka, Tunezji i Turcji. Rodzice mają prawo do zasiłku 
rodzinnego, jeśli ich centrum życia znajduje się w Niemczech, a ich dziecko (które może 
być również dzieckiem adoptowanym, zastępczym, pasierbem) mieszka razem z nimi 
w tym samym gospodarstwie domowym. 

6. Który rodzic może ubiegać się o zasiłek rodzinny? 

 
Zasadniczo, mogą to być następujące sytuacje:  
- jeśli jesteście małżeństwem, każde z was - rodzice mogą ubiegać się o to świadczenie 
- jeśli nie jesteś zamężna lub rozwiedziona, tylko matka może złożyć wniosek 
- jeśli jesteś rozwiedziony ORAZ dziecko mieszka z ojcem (ojciec jest jedynym prawnym 
opiekunem), tylko ojciec może złożyć wniosek 
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7. Jak udowodnisz, gdzie mieszka twoje dziecko? 

 
Jeśli twoja rodzina mieszka w innym kraju (podczas gdy ty mieszkasz i pracujesz za 
granicą), będziesz musiał otrzymać formularz E401. Potwierdza on stan rodziny (np. nie 
jesteś rozwiedziony i dziecko nie mieszka tylko z matką) oraz adres zamieszkania 
dziecka. Dokument ten jest wypełniany i stemplowany przez urząd miasta. 
 

8. Co zrobić, jeśli adres Twojego stałego pobytu w Twoim ojczystym kraju jest 
inny niż adres Twojego współmałżonka? 

 
Dokument E401 będzie musiał być wypełniony i ostemplowany przez ratusz. 
 

9. Co jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą, a Twoja rodzina jest w innym kraju? 

 
Możesz złożyć wniosek nawet w tym przypadku. Będziesz musiał udowodnić, że 
rzeczywiście mieszkasz w obcym państwie. Aby udowodnić, że mieszkasz za granicą, 
musisz przedstawić potwierdzenie, że jesteś tymczasowo zarejestrowany w tym 
konkretnym kraju. Potwierdzenie to wydawane jest przez urząd miasta. Powinieneś być 
zameldowany od początku swojego pobytu za granicą. 

10. Jak udowodnić, że mieszkałeś za granicą, jeśli nie byłeś tam zameldowany? 

 
Jeśli nie zameldowałeś się w obcym kraju, po przyjeździe do niego, aby tam mieszkać i 
pracować, będziesz musiał udowodnić swój pobyt rachunkami z nim związanymi. 
Mogą to być: umowa najmu, rachunki za media, np. przez firmę energetyczną/gazową. 

11. Ile lat wstecz mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? 

Możesz złożyć wniosek o 6 miesięcy wstecz.. 

12. Czy istnieje termin składania wniosków w ciągu roku? 

Nie, możesz aplikować o każdej porze roku, nawet jeśli nadal mieszkasz w kraju i 
planujesz mieszkać tam dalej. 

13. Jaka jest minimalna liczba miesięcy do złożenia wniosku? 

Minimum wynosi jeden miesiąc i jest obliczane jako cały miesiąc. Na przykład, jeśli 
przybyłeś do kraju w połowie listopada, możesz ubiegać się o to w danym roku od 1 
grudnia. 
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14. Jak oblicza się sumę zasiłków rodzinnych? 

Ubiegamy się o zasiłek rodzinny w urzędzie zagranicznym. Urząd pocztą wysyła list 
potwierdzający z podaniem kwoty do zapłaty. 

15. Jak długo trwa otrzymanie zasiłku rodzinnego? 

Zajmuje to średnio od 6 do 9 miesięcy 

16. Jaka jest opłata za usługę? 

To ryczałt w wysokości 99 EUR + 9 % od całkowitej kwoty, którą otrzymasz. Płatne w 
momencie otrzymania kwoty zasiłku rodzinnego. 
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1. Co to jest „zasiłek na dziecko“? 

Zasiłek na dziecko to kwota pieniędzy przyznawana rodzicom na ich dzieci, niezależnie 
od tego, czy rodzic jest zatrudniony, czy też niezależnie od wysokości jego dochodów. 
 

2. Jaką kwotę można otrzymać? 

2016-2017 
miesięcznie 

2018 
miesięcznie 

od urodzenia do 3 roku życia 
111,80 EUR 

od urodzenia do 3 roku życia 
114 EUR  

ponad 3 lata 
119,60 EUR  

ponad 3 lata 
121,90 EUR  

ponad 10 lat  
138,80 EUR  

ponad 10 lat  
141,50 EUR  

ponad 19 lat  
162 EUR  

ponad 19 lat  
165,10 EUR  

 

3. Czy możesz równocześnie otrzymać zasiłek na dziecko zarówno ze swojego 
rodzinnego jak i obcego kraju?  

Tak, możesz otrzymywać zasiłek rodzinny w swoim kraju, a także ubiegać się o niego za 
granicą. Świadczenia z zagranicy będą obliczane w taki sposób, aby ostateczna suma 
świadczeń z obu krajów była równa maksymalnej kwocie w obcym kraju. 
 

4. Kto może otrzymać zasiłek na dziecko w Austrii? 

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i 
Hercegowiny, Algierii, Kosowa, Maroka, Tunezji i Turcji. Rodzice mają prawo do zasiłku 
rodzinnego, jeśli ich centrum życia znajduje się w Austrii, a ich dziecko (które może być 
również dzieckiem adoptowanym, zastępczym, pasierbem) mieszka razem z nimi w 
tym samym gospodarstwie domowym. 
 

5. Który rodzic może ubiegać się o zasiłek rodzinny? 

Zasadniczo, mogą to być następujące sytuacje:  
- jeśli jesteście małżeństwem, każde z was - rodzice mogą ubiegać się o to świadczenie 
- jeśli nie jesteś zamężna lub rozwiedziona, tylko matka może złożyć wniosek 
- jeśli jesteś rozwiedziony ORAZ dziecko mieszka z ojcem (ojciec jest jedynym prawnym 
opiekunem), tylko ojciec może złożyć wniosek 
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6. Jak udowodnisz, gdzie mieszka twoje dziecko? 

Jeśli twoja rodzina mieszka w innym kraju (podczas gdy ty mieszkasz i pracujesz za 
granicą), będziesz musiał otrzymać formularz E401. Potwierdza on stan rodziny (np. nie 
jesteś rozwiedziony i dziecko nie mieszka tylko z matką) oraz adres zamieszkania 
dziecka. Dokument ten jest wypełniany i stemplowany przez urząd miasta. 
 

7. Co zrobić, jeśli adres Twojego stałego pobytu w Twoim ojczystym kraju jest 
inny niż adres Twojego współmałżonka? 

Dokument E401 będzie musiał być wypełniony i ostemplowany przez ratusz. 
 

8. Co jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą, a Twoja rodzina jest w innym kraju? 

Możesz złożyć wniosek nawet w tym przypadku. Będziesz musiał udowodnić, że 
rzeczywiście mieszkasz w obcym państwie. Aby udowodnić, że mieszkasz za granicą, 
musisz przedstawić potwierdzenie, że jesteś tymczasowo zarejestrowany w tym 
konkretnym kraju. Potwierdzenie to wydawane jest przez urząd miasta. Powinieneś być 
zameldowany od początku swojego pobytu za granicą. 
 

9. Jak udowodnić, że mieszkałeś za granicą, jeśli nie byłeś tam zameldowany? 

Jeśli nie zameldowałeś się w obcym kraju, po przyjeździe do niego, aby tam mieszkać i 
pracować, będziesz musiał udowodnić swój pobyt rachunkami z nim związanymi. 
Mogą to być: umowa najmu, rachunki za media, np. przez firmę energetyczną/gazową. 
 

10. Jaka jest górna granica wieku dziecka? 

Gdy dziecko ukończy 18 lat, zasiłek na dziecko będzie wypłacany tylko w pewnych 
okolicznościach, na przykład z powodu niepełnosprawności, studiowania na 
uniwersytecie do 24 roku życia lub szkolenia zawodowego. 

11. Ile lat wstecz mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? 

Możesz złożyć wniosek o 5 lat wstecz. 
 

12. Czy istnieje termin składania wniosków w ciągu roku? 

Nie, możesz aplikować o każdej porze roku, nawet jeśli nadal mieszkasz w kraju i 
planujesz mieszkać tam dalej. 
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13. Jaka jest minimalna liczba miesięcy do złożenia wniosku? 

Minimum wynosi jeden miesiąc i jest obliczane jako cały miesiąc. Na przykład, jeśli 
przybyłeś do kraju w połowie listopada, możesz ubiegać się o to w danym roku od 1 
grudni. 

14. Jak oblicza się sumę zasiłków rodzinnych? 

Ubiegamy się o zasiłek rodzinny w urzędzie zagranicznym. Urząd pocztą wysyła list 
potwierdzający z podaniem kwoty do zapłaty. 

15. Jak długo trwa otrzymanie zasiłku rodzinnego? 

Zajmuje to średnio od 6 do 9 miesięcy. 
 

16. Jaka jest opłata za usługę? 

To ryczałt w wysokości 99 EUR + 9 % od całkowitej kwoty, którą otrzymasz. Płatne w 
momencie otrzymania kwoty zasiłku rodzinnego. 
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