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WITAMY
W NIEMCZECH!

VIACTIV – TWOJA KASA
CHORYCH W NIEMCZECH

Planujesz pracę w Niemczech czy masz już obiecane miejsce
pracy? Serdecznie witamy! Na kolejnych stronach znajdziesz
wszystkie informacje, które teraz są dla Ciebie ważne.

700 000 osób ubezpieczonych i ponad 180 lat doświadczenia
w opiece zdrowotnej – VIACTIV należy do największych i najbardziej renomowanych ustawowych kas chorych w Niemczech. Zadowoleni klienci VIACTIV potrafią docenić przede wszystkim doskonały stosunek jakości do ceny oraz wysoką jakość usług.

To, co w kraju Twojego pochodzenia jest całkowicie oczywiste
i proste, być może funkcjonuje w Niemczech na innych zasadach.
Dlatego zasięgnij możliwie jak najlepszych informacji i skorzystaj
z ofert porad – z większości z nich możesz skorzystać nieodpłatnie.
Aby ułatwić Ci start, w tej broszurze zebraliśmy najistotniejsze
informacje na temat życia i pracy w Niemczech. Ponadto znajdziesz
tu również wiele praktycznych porad i list spraw. Specjalnie je
oznaczyliśmy.
Do orientacji niech posłużą Ci następujące symbole:

LISTA SPRAW

WSKAZÓWKI
I PORADY

Dostępni 24 godziny na dobę
Nieważne, czy przebywasz jeszcze w kraju swojego pochodzenia,
czy już znajdujesz się w Niemczech – dla Ciebie jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. W przypadku wszelkich pytań i spraw wystarczy zwrócić się do nas, dzwoniąc pod nasz numer serwisowy
0800 222 12 11 (połączenie bezpłatne z niemieckiej sieci stacjonarnej). Dzwoniąc z zagranicy, należy wybrać numer 0049 234 479-0
według miejscowej taryfy połączeń. Nasi pracownicy czekają na
telefon od Ciebie i w każdej chwili pomogą Ci, zapewniając miłą
i kompetentną obsługę.

Bezpłatny numer serwisowy 24/7

WJAZD DO NIEMIEC

WŁASNE MIESZKANIE

Jako obywatel Polski możesz w każdej chwili wjechać do Niemiec
bez wizy. Jedyne, czego potrzebujesz, to ważny dowód osobisty
lub paszport, a także adres stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. Zatem najpóźniej w momencie przybycia do Niemiec powinnaś / powinieneś poszukać mieszkania, a następnie zameldować
się w wydziale spraw obywatelskich w Twoim miejscu zamieszkania. W wydziale spraw obywatelskich możesz również złożyć wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej, którego potrzebujesz, aby móc pracować w Niemczech.

Wolne mieszkania znajdziesz w miejscowej gazecie codziennej, na
specjalnych portalach w internecie lub z pomocą maklera nieruchomości. Maklerzy pośredniczą w znalezieniu mieszkań lub domów
za opłatą.

Wskazówka: wydział spraw obywatelskich mieści się najczęściej w ratuszu lub urzędzie gminy w miejscu Twojego zamieszkania.
Rzeczy, które musisz zrobić po Twoim przyjeździe
do Niemiec:
 znaleźć mieszkanie
 zameldować się w wydziale spraw obywatelskich
 otworzyć konto w banku
 zawrzeć umowę ubezpieczenia zdrowotnego
VIACTIV: 0800 363 84 20
 znaleźć miejsce pracy i zapewnić sobie
umowę o pracę
 zawrzeć prywatne obowiązkowe ubezpieczenie OC
 zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC dla
Twojego pojazdu
Rada: ucz się języka niemieckiego
Kursy języka niemieckiego znajdują się w ofercie szkół
i uniwersytetów, stowarzyszeń, innych form kształcenia
ustawicznego dla dorosłych (niem. Volkshochschule,
w skrócie VHS) lub ofercie specjalnych szkół językowych.
Przed zgłoszeniem zasięgnij informacji na temat kosztów,
czasu trwania i treści oferowanych kursów. Być może
przysługuje Ci również prawo do finansowanego przez
państwo kursu integracyjnego. Informacje na ten temat
znajdziesz na stronie www.bamf.de/integrationskurs
6

Rada: zasiłek mieszkaniowy
W określonych warunkach możesz wnioskować
o przyznanie mieszkania socjalnego lub zasiłku
mieszkaniowego. Zasięgnij informacji w swoim
urzędzie miasta lub gminy!
Jeśli znalazłaś(-eś) mieszkanie, kolejną czynnością będzie
zawarcie umowy najmu z wynajmującym. To on ustala wysokość
czynszu i dodatkowych kosztów (np. koszty ogrzewania,
opłaty za wywóz śmieci, wodę, przyłącze TV). Ponadto udzieli
informacji odnośnie kaucji, czasu najmu, terminów wypowiedzenia
i zobowiązań do renowacji.

Pamiętaj o tym, aby po przeprowadzce powiadomić wydział
spraw obywatelskich oraz VIACTIV o swoim nowym adresie.

BANKI
I UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
VIACTIV

Dla pomyślnego startu w Niemczech potrzebujesz jeszcze konta
bankowego. Możesz założyć go w wybranej przez Ciebie instytucji
finansowej. Nie zapomnij zabrać ze sobą paszportu lub dowodu
osobistego.

W Niemczech każda osoba objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym.

Niektóre obszary życia wymagają w Niemczech ubezpieczenia prywatnego. Poradź się, jakich ubezpieczeń naprawdę potrzebujesz,
ponieważ każde ubezpieczenie kosztuje. Bardzo ważne jest prywatne ubezpieczenie OC.

Ogromna korzyść: koszty wizyt u lekarza i opieki medycznej w szpitalu z reguły pokrywa Twoja kasa chorych. Wszystko, co musisz
zrobić, to złożyć deklarację przystąpienia w kasie chorych VIACTIV.
Najlepiej zaraz po zameldowaniu się w wydziale spraw obywatelskich nawiąż z nami kontakt, aby wyjaśnić wszelkie pytania
i otrzymać deklarację przystąpienia. Jako członek VIACTIV jesteś objęta(-y) ochroną ubezpieczeniową również podczas pracy,
na wypadek choroby.
NASZE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Kasa chorych VIACTIV oferuje Ci wysoki standard świadczeń na
wypadek choroby. Gwarantujemy kompleksową opiekę z wykorzystaniem najnowszej wiedzy medycznej. Oprócz tego możesz
korzystać z kompleksowej oferty w zakresie profilaktyki oraz najwyższej klasy świadczeń usługowych i doradczych.
Jako klient VIACTIV otrzymasz osobista kartę zdrowia. Do tego potrzebujemy od Ciebie aktualnego zdjęcia paszportowego. Koszty
lekarstw przepisanych przez lekarza, opieki lekarskiej lub pobytów
w szpitalu pokryjemy po okazaniu nam Twojej karty. W razie choroby powinnaś / powinieneś udać się do najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Ten w razie potrzeby skieruje Cię do specjalisty.

Pamiętaj o tym, aby okazać kartę zdrowia VIACTIV
podczas każdej wizyty u lekarza.
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PRACA W NIEMCZECH
Jako obywatel Polski, od 2011 roku, nie potrzebujesz już specjalnego pozwolenia na podjęcie pracy w Niemczech.
Istnieje wiele możliwości znalezienia pracy. Najlepiej poszukiwania
zacząć już w Polsce. W Niemczech możesz bezpłatnie skorzystać
z pomocy Centrów Informacji Zawodowej Agencji Pracy (BIZ).
Oprócz tego oferty pracy są publikowane w codziennych wydaniach gazet oraz w Internecie.
Podstawą stosunku pracy jest umowa o pracę. To ona zawiera opis
Twojej pracy oraz reguluje kwestie zarobku, czasu pracy, prawa do
urlopu i terminu wypowiedzenia. Próbny czas pracy, który można
uzgodnić w umowie, wynosi maksymalnie sześć miesięcy.
Rada: znajdź pracę
W znalezieniu pracy pośredniczy np. agencja pracy.
Szczegółowe informacje i wolne miejsca znajdziesz
na stronie www.arbeitsagentur.de
Twój przyszły pracodawca potrzebuje od Ciebie:

 nazwa kasy chorych, w której jesteś ubezpieczona(-y)
 dane Twojego konta bankowego
 numer identyfikacji podatkowej (o jego


przyznanie należy zwrócić się do wydziału
spraw obywatelskich)
dowód ubezpieczenia społecznego (VIACTIV chętnie złoży wniosek o jego wydanie w Twoim imieniu)

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
JAKO PRACOWNIK
Jeśli masz pracę, w przypadku której Twoje miesięczne wynagrodzenie przekracza 450 euro, podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. To oznacza, że musisz zapłacić część swojego
wynagrodzenia na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-rentowe,
pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia. Połowę tej kwoty pokrywa
Twój pracodawca, który odprowadza składki automatycznie do właściwych instytucji.
CHCESZ PRACOWAĆ NA WŁASNY RACHUNEK?
Jeśli zamierzasz założyć w Niemczech własną działalność gospodarczą, przed jej zarejestrowaniem koniecznie skontaktuj się
z kasą chorych VIACTIV.
NOSTRYFIKACJA ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW
Uzyskane w Polsce świadectwa szkolne i dyplomy zawodowe
mogą zostać uznane w Niemczech pod określonymi warunkami. Wniosek o nostryfikację możesz również złożyć z zagranicy.
Do tego potrzebujesz uwierzytelnionych kopii Twoich świadectw
oraz tłumaczenia przez zaprzysiężonego lub publicznie ustanowionego tłumacza. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Twoje kopie możemy uwierzytelnić bezpłatnie pod
warunkiem przedłożenia oryginału w każdym centrum
serwisowym VIACTIV.

Wskazówka: zgłoś niezdolność do pracy
Jako pracownik musisz bezzwłocznie poinformować
swojego pracodawcę, że jesteś niezdolna(-y) do
pracy, oraz przesłać mu i VIACTIV zaświadczenie
lekarskie o niezdolności do pracy. Twój pracodawca
będzie wówczas płacić przez sześć tygodni Twoje
pełnie wynagrodzenie. Jeżeli jesteś dłużej chora(-y),
otrzymasz od VIACTIV zasiłek chorobowy.
10
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DOCHODY
I PODATKI
W Niemczech, oprócz składek na ubezpieczenie społeczne,
musisz również płacić podatki od Twoich dochodów.
Jako pracownik otrzymujesz kwotę netto Twojego wynagrodzenia,
która jest przekazywana przelewem na Twoje konto bankowe.
Oznacza to, że pracodawca zapłacił już składki na ubezpieczenie
zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalno-rentowe i na wypadek bezrobocia na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za ubezpieczenie
społeczne.
Podatek dochodowy od wynagrodzenia, dodatek solidarnościowy
oraz podatek kościelny trafiają bezpośrednio do właściwego urzędu
skarbowego. W Niemczech, w zależności od stanu cywilnego
i dochodów, istnieją różne klasy podatkowe, które mają wpływ na
dochód netto.
Ważne: osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
muszą na własną odpowiedzialność zadbać o swoje ubezpieczenie społeczne, a także samodzielnie opodatkować swój
dochód.

Wskazówka: złóż deklarację podatkową
W określonych warunkach jesteś zobowiązana(-y)
do corocznego złożenia deklaracji podatkowej
w urzędzie skarbowym. Do tego potrzebujesz
numeru podatkowego. Który urząd skarbowy jest
tym właściwym dla Ciebie, dowiesz się na stronie
Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego
www.bzst.de
12

DZIECI I RODZINA
Dzięki kasie chorych VIACTIV również Twoja rodzina jest objęta
doskonałą opieką w Niemczech. Jeśli Twoja małżonka / Twój
małżonek lub dzieci nie posiadają własnego dochodu, istnieje
możliwość bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego (w przypadku
dzieci w wieku nieprzekraczającym 25 lat). Skontaktuj się z nami!
CIĄŻA
W okresie ciąży masz prawo do specjalnej opieki medycznej.
Koszty opieki medycznej nad matką w okresie ciąży pokrywa kasa
chorych VIACTIV.
Wskazówka: ochrona macierzyństwa
Kobietom ciężarnym, które są czynne zawodowo,
przysługuje w Niemczech prawo do ochrony
macierzyństwa. Okres ochronny rozpoczyna się
sześć tygodni przed narodzeniem dziecka i kończy po
upływie ośmiu tygodni od rozwiązania (w przypadku
ciąży mnogiej po dwunastu tygodniach). W tym czasie
kobietom ciężarnym nie wolno pracować. W ramach
rekompensaty wynagrodzenia otrzymują one zasiłek
macierzyński od kasy chorych VIACTIV.
VIACTIV SCHUTZENGEL
Jeśli Twoje niemowlę jest objęte ubezpieczeniem rodzinnym
w VIACTIV, za udział we wszystkich badaniach profilaktycznych
u lekarza pediatry otrzymasz w pierwszym roku życia (U1-U6)
bonus w wysokości 200 euro.

ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECI
Do ukończenia 18. roku życia Twojego dziecka (często także do
25. roku życia) otrzymasz zasiłek rodzinny na dzieci. Zasiłek ten
jest wypłacany niezależnie od dochodów. Jego wysokość zależy od
liczby dzieci. Aktualnie comiesięczny zasiłek na pierwsze i drugie
dziecko wynosi 204 euro, na trzecie dziecko 210 euro, a na każde
kolejne dziecko 235 euro. Informacje i złożenie wniosku na stronie
www.familienkasse.de
OPIEKA NAD DZIECKIEM
Do czasu rozpoczęcia nauki w szkole Twoje dziecko – w czasie
gdy Ty pracujesz – może korzystać z usług żłobka, przedszkola
lub trafić pod opiekę niani. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Ci Twój urząd miasta lub gminy. Wysokość kosztów
opieki różni się w zależności od placówki i czasu sprawowania
opieki. Z uwagi na to, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, zatroszcz się odpowiednio wcześnie o zapisanie dziecka! Po
przyjęciu do szkoły Twoje dzieci uzyskują dostęp do miejsc opieki
w szkołach całodniowych lub świetlicach.
SZKOŁA
W Niemczech wszystkie dzieci, które mieszkają w tym kraju, są
objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny rozpoczyna się
późnym latem w roku, w którym dziecko kończy sześć lat. Dziecko
należy zapisać bezpośrednio w szkole, do której będzie uczęszczało. Nauka w szkole jest bezpłatna – jedyny koszt stanowią
materiały do nauki. Która szkoła jest szkołą właściwą dla Twojego
dziecka, dowiesz się w swoim urzędzie miasta lub gminy.

URLOP WYCHOWAWCZY I ZASIŁEK RODZICIELSKI
Jako pracownik masz prawo skorzystać z urlopu wychowawczego
do momentu ukończenia przez Twoje dziecko trzeciego roku życia,
co pozwoli Ci połączyć życie zawodowe i rodzinne. W tym czasie
Twój pracodawca nie może Cię zwolnić, nawet jeżeli nie pracujesz.
Prawo do zasiłku rodzicielskiego mają rodzice, którzy sami opiekują się dziećmi po ich urodzeniu i nie pracują więcej niż 30 godzin
w tygodniu. Zasiłek rodzicielski jest wypłacany maksymalnie przez
14 miesięcy. Jego wysokość jest uzależniona od Twoich dotychczasowych dochodów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa do spraw Rodziny pod adresem www.bmfsfj.de
14
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SAMOCHÓD I MOBILNOŚĆ
Na terenie Niemiec możesz w dalszym ciągu korzystać ze swojego
bezterminowego prawa jazdy UE. Wymiana prawa jazdy nie jest
wymagana. Jeśli nie posiadasz bezterminowego prawa jazdy UE,
możliwa jest wymiana prawa jazdy z przedłużeniem w indywidualnych przypadkach. Informacje w tym zakresie otrzymasz w punkcie
ds. praw jazdy w Twojej gminie.
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
Jako kierowca samochodu lub motocykla jesteś zobowiązana(-y)
do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Twojego pojazdu niezwłocznie po przeprowadzce. Ponadto masz możliwość
zawarcia umowy pełnego / częściowego ubezpieczenia AC dla
Twojego pojazdu.

Rada: porównaj ceny i ubezpieczycieli
Jest wiele różnych taryf i oferentów ubezpieczeń
komunikacyjnych. Dokładnie porównaj ceny przed
zawarciem umowy!
ŚRODKI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
We wszystkich większych niemieckich miastach możesz korzystać
z dobrze rozwiniętej sieci komunikacji publicznej. Ceny za przejazd
różnią się w zależności od miasta. Osoby czynne zawodowo lub
często podróżujące mogą skorzystać z oferty biletu miesięcznego
lub rocznego. Podróżowanie między miastami jest możliwe pociągiem lub autobusami dalekobieżnymi.
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POSTĘPOWANIE W NAGŁYM
PRZYPADKU
W nagłym przypadku liczy się szybka pomoc. W Niemczech
masz możliwość bezpłatnego skorzystania przez całą dobę
z następujących numerów alarmowych:

112
110

straż pożarna / służby ratunkowe
policja

Po połączeniu odpowiedz na następujące pytania:
 Jak się nazywasz?
 Co się stało?
 Gdzie miało miejsce zdarzenie?
 Ile osób jest rannych?
 Jaki jest rodzaj obrażeń?
Następnie pozostań przy telefonie,
aby odpowiedzieć na ewentualne pytania zwrotne!

Bezpłatne kursy pierwszej pomocy dla rodziców
Kasa chorych VIACTIV oferuje bezpłatne kursy, na których
rodzice dowiedzą się, co powinni zrobić w sytuacjach nagłych
(np. drgawki gorączkowe, poparzenie, upadek z wysokości itp.),
aby pomóc swojemu dziecku.
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WAŻNE ADRESY
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NIEMCZECH
Lassenstraße 19-21, 14193 Berlin-Grunewald
tel.
+49 (0) 30 22313107
faks +49 (0) 30 22313155
e-mail berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www berlin.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY
Okręg konsularny: Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia
Richard-Strauss-Straße 13, 14193 Berlin-Grunewald
tel.
+49 (0) 30 22313201
+49 (0) 30 22313200
faks +49 (0) 30 22313212
KONSULATY GENERALNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Konsulat Generalny w Hamburgu
Okręg konsularny: Hamburg, Brema, Dolna Saksonia i Szlezwik-Holsztyn
Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
tel.
+49 (0) 40 611870
faks +49 (0) 40 6325030
Konsulat Generalny w Kolonii
Okręg konsularny: Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia,
Nadrenia-Palatynat i Saara
Im Media Park 5, 50670 Kolonia
tel.
+49 (0) 221 93730213
faks +49 (0) 221 343089

KONSULOWIE HONOROWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Konsul Honorowy w Brunszwiku
Okręg konsularny: Dolna Saksonia
Steinbrecherstraße 19, 38106 Brunszwik
tel.
+49 (0) 531 48283548
faks +49 (0) 531 48283549
e-mail polen@niedersachsen-konsulat.de
Konsul Honorowy w Düsseldorfie
Okręg konsularny: Nadrenia Północna-Westfalia
Uerdinger Straße 58, 40474 Düsseldorf
tel.
+49 (0) 211 97631144
e-mail honorarkonsul@polen-nrw.de
Konsul Honorowy w Lipsku
Okręg konsularny: Saksonia
Terminal Ring 11, 04435 Port Lotniczy Lipsk/Halle
tel.
+49 (0) 341 2241020
faks +49 (0) 341 2241021
e-mail honorarkonsulat-polen-sachsen@mdf-ag.com
Konsul Honorowy w Schwerinie
Okręg konsularny: Meklemburgia-Pomorze Przednie
Lindenstraße 1, 19055 Schwerin
tel.
+49 (0) 385 59378250
faks +49 (0) 385 59378252
e-mail helmuth.v.maltzahn@polnischeshonorarkonsulat-mv.eu

Konsulat Generalny w Monachium
Okręg konsularny: Bawaria i Badenia-Wirtembergia
Röntgenstraße 5, 81679 Monachium
tel.
+49 (0) 89 4186080
faks +49 (0) 89 471318
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ŻYCIE CODZIENNE
I SPĘDZANIE CZASU
WOLNEGO
ZAKUPY
W większych miastach niemieckich sklepy otwarte są z reguły od
poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20.
SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO
Dobrą możliwością nawiązania kontaktów jest członkostwo w klubie. Istnieją np. kluby sportowe, muzyczne czy społeczne. Urząd
miasta lub gminy może udzielić Ci informacji na temat oferty
w Twoim sąsiedztwie.
TELEFON, INTERNET I TELEWIZJA
Do wyboru masz wiele różnych możliwości i operatorów. Ceny
i usługi różnią się od siebie bardzo mocno – opłaca się porównać.
Wykonanie usługi wymaga złożenia wniosku i potrzeba na to trochę czasu.

Rada: spotkaj się z rodakami
W wielu miastach istnieją także polskie kluby i oferty
kulturalne. Centralnym punktem dla uzyskania
odpowiedzi na pytania i nawiązania kontaktów jest
Towarzystwo Polsko-Niemieckie:
www.dpg-bundesverband.de
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