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Kto mieszka i jest zameldowany w Niemczech, ten pod pewnymi warunkami ma 
prawo do pa!stwowych "wiadcze! rodzinnych. Dotyczy to te# tak zwanych pracow-
ników przygranicznych, którzy pracuj$ w Niemczech, a ze swoj$ rodzin$ mieszkaj$ 
w innym kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). 

Pracownikom delegowanym do Niemiec nie przys%uguj$ "wiadczenia rodzinne. 
 Nadal podlegaj$ oni przepisom prawa kraju deleguj$cego. 

Zasi!ek rodzinny (Kindergeld)  

W!a"ciwa instytucja: Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse (Federalna Agencja 
Pracy/Kasa Rodzinna)

Kindergeld nale#y do najwa#niejszych "wiadcze! dla rodzin w Niemczech. Otrzy-
muj$ go wszystkie rodziny niezale#nie od ich dochodów.  Co do zasady wyp%acany 
jest za wszystkie dzieci do 18. roku #ycia. Aby pobiera& Kindergeld za dzieci po-
wy#ej 18 lat nale#y spe%ni& dodatkowe przes%anki.  

Od lipca 2019 r. zasi%ek Kindergeld wynosi miesi'cznie za pierwszych dwoje dzieci 
po 204 euro, za trzecie dziecko 210 euro, a za ka#de kolejne dziecko 235 euro. 
Równie# obywatele UE/EOG, mieszkaj$cy i/lub pracuj$cy w Niemczech, mog$ 
otrzymywa& ten zasi%ek. Czyli równie# pracownicy przygraniczni, których dzieci 
mieszkaj$ w innym kraju UE/EOG. Wniosek o Kindergeld sk%adasz we w%a"ciwej dla 
Ciebie kasie rodzinnej Federalnej Agencji Pracy. Pracownicy przygraniczni lub pra-
cownicy, których dzieci nie mieszkaj$ w Niemczech, musz$ wnioskowa& o Kinder-
geld w kasie rodzinnej w%a"ciwej dla swego kraju. 

Uwaga: Kindergeld wyp%acany jest wstecz tylko za ostatnie 6 miesi'cy poprze-
dzaj$ce pocz$tek miesi$ca, w którym wp%yn$% wniosek o ten zasi%ek.

Szczegó!owe informacje i formularze w ró#nych j$zykach mo#na znale%& pod 
adresem: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads- 
kindergeld-kinderzuschlag   



Kraj Dane kontaktowe w!a"ciwej kasy rodzinnej

Belgia
Bu%garia
Luksemburg
Holandia
W'gry

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
55149 Mainz (NIEMCY)
Faks:  +49 (681) 944 910 5324
E-Mail: Familienkasse-Rheinland-Pfalz-Saarland@ 
arbeitsagentur.de

Francja
Szwajcaria
Republika Czeska

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Baden-Württemberg West
76088 Karlsruhe (NIEMCY)
Faks:  (dla Francji) +49 (781) 9393 697
Faks:  (dla Szwajcarii) +49 (7621) 178 260 585
E-Mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@ 
arbeitsagentur.de

Austria
Chorwacja

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Süd
93013 Regensburg (NIEMCY)
Faks:  +49 (851) 508 617
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de 

Polska Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz (NIEMCY)
Faks:  +49 (3591) 661 878
E-Mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

wszystkie inne 
pa!stwa cz%on-
kowskie UE/EOG

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Nord
90316 Nürnberg (NIEMCY)
Faks:  +49 (911) 529 3997
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Nord@arbeitsagentur.de



Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag)

W!a"ciwa instytucja: Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse (Federalna  Agencja 
Pracy/Kasa Rodzinna)

Dodatek na dziecko jest uzupe%niaj$cym "wiadczeniem pieni'#nym. Mog$ o nie 
dodatkowo wnioskowa& rodzice lub opiekunowie otrzymuj$cy zasi%ek rodzinny 
(Kindergeld). Dodatek na dziecko wyp%acany jest razem z zasi%kiem rodzinnym. 

Dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 185 euro na dziecko i miesi$c. Od 1 
stycznia 2020 r. zlikwidowano górn$ granic' dochodów. Ponadto tylko 45 procent 
dochodów rodziców, przekraczaj$cych kwot' potrzebn$ na pokrycie potrzeb w%a-
snych, jest obecnie uwzgl'dniane do wyliczenia przys%ugiwania dodatku, zamiast 
dotychczasowych 50 procent.

Dodatek na dziecko zapewnia wsparcie finansowe rodzinom o niskich dochodach. 
By go otrzyma&, trzeba spe%ni& poni#sze warunki:

–  Twoje dziecko mieszka w Twoim gospodarstwie domowym, jest w wieku 
poni#ej 25 lat, stanu wolnego czy te# nie jest w zarejestrowanym zwi$zku 
partnerskim.

–  Na dane dziecko otrzymujesz Kindergeld (lub porównywalne "wiadczenie).
–  Dochód brutto Twojej rodziny wynosi co najmniej 900 euro (rodzice) lub 

600 euro (samotnie wychowuj$cy).
–  Mieliby"cie wi'cej pieni'dzy na utrzymanie rodziny, gdyby"cie dodatkowo 

do swych zarobków otrzymywali dodatek na dziecko i ewentualnie zasi%ek 
mieszkaniowy (Wohngeld).

Tak#e pracownikom przygranicznym przys%uguje dodatek na dziecko, je#eli spe%-
niaj$ wszystkie warunki.

Wszystkie informacje na temat dodatku na dziecko oraz formularze wniosków 
znajdziesz pod adresem www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ 
downloads-kindergeld-kinderzuschlag.



Ochrona macierzy'stwa

Przysz%e i karmi$ce matki ciesz$ si' szczególn$ ochron$ i wzgl'dami w pracy, 
podczas nauki oraz na studiach. Przepisy dotycz$ce ochrony macierzy!stwa chro-
ni$ matk' i dziecko zarówno w okresie ci$#y, jak te# po porodzie i w okresie kar-
mienia piersi$. Obejmuje to m.in. zabezpieczenie dochodów w okresie obowi$zy-
wania zakazu zatrudnienia, zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy oraz 
szczególn$ ochron' przed zwolnieniem. 

Twój lekarz/ Twoja lekarka mo#e wtedy za"wiadczy&, #e jako przysz%a matka nie 
mo#esz ju# wykonywa& pewnych czynno"ci. Ten indywidualny zakaz zatrudnienia 
s%u#y ochronie zdrowia Twojego i Twojego dziecka i podlega jedynie ocenie lekar-
skiej. 

Uwaga: Indywidualne lekarskie zakazy zatrudnienia nie stanowi$ jednocze"nie 
za"wiadczenia o niezdolno"ci do pracy!  

Je#eli oddelegowane pracownice zajd$ w ci$#' w Niemczech, maj$ do nich zasto-
sowanie niemieckie przepisy dotycz$ce ochrony macierzy!stwa. Wynagrodzenie 
z tytu%u ochrony macierzy!stwa musi by& wyp%acane przez deleguj$cego praco-
dawc'.

Informacja i doradztwo: Sakso!ska Dyrekcja Krajowa, Dzia% BHP (Landesdirek-
tion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz) – odpowiednio do Twojego miejsca pracy, 
w trzech lokalizacjach: Chemnitz, Drezno i Lipsk.

Zasi!ek macierzy'ski

W!a"ciwa instytucja: Twoja kasa chorych

W przypadku porodu mnogiego i przedwczesnego zasi%ek macierzy!ski zostaje 
przed%u#ony z o"miu do dwunastu tygodni od daty porodu. Wyp%ata zasi%ku ma-
cierzy!skiego zostaje równie# przed%u#ona o cztery tygodnie, je#eli w ci$gu 



pierwszych o"miu tygodni po porodzie lekarz stwierdzi u dziecka niepe%nospraw-
no"&, a wniosek o przed%u#enie okresu ochrony macierzy!stwa zostanie z%o#ony 
do w%a"ciwej kasy chorych. 

Zasi%ek macierzy!ski wynosi maksymalnie 13 euro za dzie!.

Ró#nica pomi'dzy maksymaln$ kwot$ 13 euro a wynagrodzeniem netto jest wy-
p%acana przez pracodawc' jako dodatek do zasi%ku macierzy!skiego dla osób z 
ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zasi%ek macierzy!ski przys%uguje kobietom, które s$ dobrowolnie lub obowi$z-
kowo ubezpieczone w ustawowej kasie chorych i którym przys%uguje zasi%ek cho-
robowy. Zasi%ek macierzy!ski wyp%acany jest równie# w przypadku minijob. W 
zale#no"ci od rodzaju ubezpieczenia, pracownicy zatrudnieni w wymiarze zwal-
niaj$cym z obowi$zkowego ubezpieczenia spo%ecznego (geringfügig Beschäftigte) 
mog$ ubiega& si' o zasi%ek macierzy!ski w kasie chorych lub w Federalnym Urz'-
dzie Ubezpiecze!.

Dalsze wymogi:
–  Istnieje stosunek pracy lub stosunek pracy nak%adczej (Heimarbeitsverhältnis);
– stosunek pracy zosta% wypowiedziany w sposób dopuszczalny w trakcie 

ci$#y lub
– stosunek pracy zostanie nawi$zany po rozpocz'ciu okresu ochronnego.

Musisz z%o#y& wniosek o zasi%ek macierzy!ski do w%a"ciwej kasy chorych i przed-
stawi& za"wiadczenie lekarskie z podaniem przewidywanej daty porodu.

Dalsze informacje na temat zasi!ku macierzy'skiego mo#na znale%& na stronie 
internetowej w!a"ciwej kasy chorych.



Urlop rodzicielski/zasi!ek rodzicielski/krajowy 
 zasi!ek wychowawczy

Urlop rodzicielski

W!a"ciwa instytucja: Twój pracodawca

Urlop rodzicielski (Elternzeit) daje Ci mo#liwo"&, by opiekowa& si' swym dziec-
kiem, a równocze"nie nie straci& kontaktu z #yciem zawodowym.

Jako pracownikowi/ pracownicy przys!uguje Ci urlop rodzicielski do trzecich uro-
dzin Twojego dziecka. W tym czasie nie musisz pracowa& - Twoje miejsce pracy 
pozostaje i nie mo#e zosta& wypowiedziane przez pracodawc'. Urlop rodzicielski 
mog$ bra& matki i ojcowie sami lub wspólnie. Wa#ne jest, #e musisz #y& z dziec-
kiem w jednym gospodarstwie domowym, g%ównie samemu opiekowa& si' dziec-
kiem i je wychowywa&, a w trakcie urlopu rodzicielskiego nie mo#esz pracowa& 
wi'cej ni# 30 godzin tygodniowo. Wniosek o urlop rodzicielski do uko!czenia trze-
ciego roku #ycia musisz z%o#y& u swego pracodawcy najpó(niej siedem tygodni 
przed rozpocz'ciem tego urlopu. Po urlopie rodzicielskim Twój pracodawca musi 
zaoferowa& Ci równowarto"ciowe miejsce pracy. 

Zasi!ek rodzicielski

W!a"ciwa instytucja: Dzia% do spraw zasi%ku rodzicielskiego (Elterngeldstelle) 
w%a"ciwego dla Ciebie urz'du miasta lub w%a"ciwego dla Ciebie starostwa powia-
towego.

Zasi!ek rodzicielski (Elterngeld) jest pa!stwowym wsparciem dla rodziców, któ-
rzy po urodzeniu dziecka przez pewien czas chcieliby sami si' nim opiekowa& i 
dlatego w tym czasie nie pracuj$ lub pracuj$ w niepe%nym wymiarze. Zasi%ek ro-
dzicielski mog$ otrzyma& tak#e rodzice, którzy przed urodzeniem dziecka nie pra-
cowali.



Dla porodów po dniu 1 lipca 2015 r. zasi%ek rodzicielski istnieje w dwóch warian-
tach: jako zasi%ek podstawowy (Basiselterngeld), odpowiadaj$cy dotychczasowej 
regulacji, oraz jako ElterngeldPlus. W przypadku ElterngeldPlus matki i ojcowie 
mog$ %$czy& pobieranie zasi%ku rodzicielskiego i prac' na niepe%nym etacie. Ro-
dzice, którzy wcze"niej wracaj$ do pracy na niepe%nym etacie, otrzymuj$ zasi%ek 
rodzicielski d%u#ej.

Zasi%ek rodzicielski wynosi oko%o dwóch trzecich dotychczasowego dochodu – co 
najmniej 300 euro i maksymalnie 1.800 euro. Zasi%ek rodzicielski wyp%acany jest 
przez dwana"cie miesi'cy. Je#eli matka i ojciec dziel$ si' urlopem rodzicielskim, 
otrzymuj$ %$cznie maksymalnie 14 miesi'cy podstawowego zasi%ku rodziciel-
skiego. Przy czym jeden rodzic mo#e pobiera& zasi%ek rodzicielski przez co naj-
mniej dwa i maksymalnie dwana"cie miesi'cy. 

ElterngeldPlus oblicza si' tak jak Basiselterngeld, ale wynosi maksymalnie po%ow' 
kwoty zasi%ku rodzicielskiego, który przys%ugiwa%by rodzicom po urodzeniu bez 
dochodu z niepe%nego etatu. Za to wyp%acany jest on za podwójny okres: jeden 
miesi$c Basiselterngeld = dwa miesi$ce ElterngeldPlus.

By otrzyma& zasi%ek rodzicielski, musisz spe%ni& nast'puj$ce warunki:
– Po urodzeniu opiekujesz si' swym dzieckiem i wychowujesz je osobi"cie.
– Mieszkasz ze swym dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym.
– Pracujesz nie wi'cej ni# 30 godzin tygodniowo.
– Masz w Niemczech swe miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk%ego pobytu.

Uwaga: Obywatelom pa!stw cz%onkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii 
i Szwajcarii równie# przys%uguje zasi%ek rodzicielski, je#eli pracuj$ w Niemczech 
lub mieszkaj$ w Niemczech.

Obywatele innych krajów mog$ otrzyma& zasi%ek rodzicielski, je#eli posiadaj$ ze-
zwolenie na osiedlenie si', zezwolenie na pobyt sta%y w UE lub zezwolenie na po-
byt uprawniaj$ce do pracy zarobkowej.



Wi$cej informacji znajdziesz na portalu www.familie.sachsen.de. W!a"ciwy 
dla Ciebie dzia! ds. zasi!ku rodzicielskiego oraz formularze wniosków znaj-
dziesz pod adresem https://amt24.sachsen.de/.

Krajowy zasi!ek wychowawczy  
(Landeserziehungsgeld) 

W!a"ciwa instytucja: Dzia% do spraw zasi%ku rodzicielskiego/zasi%ku wychowaw-
czego (Eltern-/Erziehungsgeldstelle) w%a"ciwego dla Ciebie urz'du miasta lub 
w%a"ciwego dla Ciebie starostwa powiatowego. 

Rodzice mieszkaj$cy w Saksonii mog$ w drugim lub trzecim roku #ycia swego 
dziecka otrzyma& krajowy zasi%ek wychowawczy.

Zasi%kiem tym Saksonia wspiera w szczególno"ci tych rodziców, którzy zdecydo-
wali si' na samodzieln$ d%u#sz$ domow$ opiek' nad dzieckiem i na przyk%ad 
chcieliby wykorzysta& pe%ne trzy lata ustawowego urlopu rodzicielskiego. Je#eli 
korzystasz dla swego dziecka z dofinansowanego przez pa!stwo miejsca w #%obku 
czy przedszkolu lub z pa!stwowego dofinansowania opieki dziennej, to krajowy 
zasi%ek wychowawczy z regu%y jest wykluczony.

Wi$cej informacji na temat krajowego zasi!ku wychowawczego (uprawnienia, 
okres pobierania, wysoko"& itd.) znajdziesz na portalu www.familie.sachsen.de.

Zaliczka alimentacyjna (Unterhaltsvorschuss)

W!a"ciwa instytucja: Urz$d do spraw m%odzie#y (Jugendamt) w%a"ciwego dla 
Ciebie urz'du miasta lub w%a"ciwego dla Ciebie starostwa powiatowego. 

Zaliczka alimentacyjna przys%uguje dzieciom, które mieszkaj$ z jednym samotnie 
wychowuj$cym rodzicem i nie otrzymuj$ #adnych lub nie otrzymuj$ regularnych 



alimentów od drugiego rodzica. Przy czym nie ma limitu dochodów dla samotnie 
wychowuj$cego rodzica. Orzeczenie s$du w sprawie "wiadcze! alimentacyjnych 
przeciwko drugiemu rodzicowi nie jest konieczne. Je"li drugi z rodziców jest w 
stanie w pe%ni lub cz'"ciowo wyp%aca& alimenty, pa!stwo b'dzie dochodzi& od 
niego kwoty wyp%aconej zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczka alimentacyjna przys%uguje osobie, która:
–  nie uko!czy%a jeszcze 12. roku #ycia, 
–  w zakresie obowi$zywania ustawy mieszka u jednego ze swoich rodziców, 

który jest stanu wolnego, owdowia%y, rozwiedziony lub w separacji oraz 
–  nie otrzymuje lub nieregularnie otrzymuje alimenty od drugiego rodzica lub, 

je#eli drugi rodzic nie #yje, otrzymuje "wiadczenia dla sierot co najmniej w 
wysoko"ci zaliczek alimentacyjnych. 

–  Cudzoziemcy bez prawa do swobodnego przemieszczania si' potrzebuj$ 
zezwolenia na osiedlenie si' lub pozwolenia na pobyt uprawniaj$cego do 
podejmowania pracy zarobkowej; w przypadku pozwolenia na pobyt, w 
ka#dym indywidualnym przypadku nale#y zbada& dodatkowe wymogi.  

Uwaga: Dzieci w wieku od 12 do uko!czonych 18 lat (18. urodziny) mog$ równie# 
otrzymywa& zaliczk' alimentacyjn$. Warunkiem jest, aby nie by%y one uzale#-
nione od "wiadcze! zgodnie z drug$ ksi'g$ kodeksu socjalnego (SGB II) lub aby 
samotnie wychowuj$cy rodzic pobieraj$cy SGB II zarabia% co najmniej 600 euro 
brutto.

Wysoko"& zaliczki alimentacyjnej od 1 stycznia 2020 r. wynosi miesi'cznie:
–  dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat maksymalnie 165 euro,
– dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat maksymalnie 220 euro,
– dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat maksymalnie 293 euro.

Wszystkie informacje na temat zaliczki alimentacyjnej oraz formularze wnio-
sku znajdziesz na portalu www.amt24.sachsen.de.



Pa'stwo mog( nas osi(gn(&:

Placówka doradcza w Dre%nie J$zyki
Volkshaus Drezno -  
Schützenplatz 14 (1. pi$tro), 01067 Dresden

Leona Bláhová 
niemiecki, czeski, 
 s%owacki, angielski

Tel.: +49 351 85092728

E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu 
 
Paulína Bukaiová

niemiecki, s%owacki, 
 polski, czeski, angielski

Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu 
 

Placówka doradcza w Lipsku
Listhaus Lipsk – Rosa-Luxemburg-Str. 27 (parter), 
04103 Leipzig

Paulina Krimmling (Sokolowska)
niemiecki, polski, 
 angielski

Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
 
Ünige Albert

niemiecki, rumu!ski, 
 w'gierski, angielski

Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
 

Zarz(dzanie biurami w Dre%nie i Lipsku
Melanie Claus niemiecki, angielski
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu 



Wykluczenie odpowiedzialno!ci: Niniejsza publikacja zawiera ogólne 

informacje s!u"#ce orientacji. Autorzy nie przejmuj# odpowiedzialno$ci 

za poprawno$% wszystkich zawartych danych, które nie mog# by% pod-

staw# roszcze& prawnych.

Poradnia dla zagranicznych pracowników w Saksonii (BABS) jest ini-

cjatyw" Sakso#skiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu i 

jest finansowana z podatków w oparciu o bud$et uchwalony przez 

pos%ów do Sakso#skiego Landtagu. 
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