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D. Ubezpieczenia społeczne w Niemczech

I. Wstęp

Obowiązujący obecnie system ubezpieczeń społecznych wprowadzony został  
w 1871 r. przez kanclerza Bismarcka. Podlega on jednakże ciągłym zmianom, np. 
ostatnio podwyższono granicę wieku emerytalnego do 67 lat, jako że długość życia 
w międzyczasie znacznie się wydłużyła. Wiek emerytalny w Niemczech nie jest zależny 
od płci.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają ustawowo przewidzianemu 
systemowi ubezpieczeń społecznych. Składki odciągane są - tak jak i w Polsce - przez 
pracodawcę od wynagrodzenia brutto.
Niżej przedstawione reguły odnoszą się do typowego pracownika. Istnieje wiele 
szczegółowych regulacji dotyczących m.in. studentów, osób odbywających 
wykształcenie zawodowe, artystów, rolników oraz innych grup społecznych.  
W konkretnym przypadku należy więc skonsultować się z doradcą.  
Do ubezpieczenia społecznego w Niemczech zaliczamy:

• Ubezpieczenie chorobowe ( niem. Krankenversicherung)
• Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung)
• Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung)
• Ubezpieczenie na wypadek opieki (niem. Pflegeversicherung)

Po zameldowaniu pracownik otrzymuje numer ubezpieczenia socjalnego (niem. 
Sozialversicherungsnummer) oraz dokument potwierdzający ten numer (niem. 
Sozialversicherungsausweis). 

II. Ubezpieczenie chorobowe (niem. Krankenversicherung)

Ogólna składka chorobowa wynosi 15,5 % dochodu brutto, przy czym pracownik 
ponosi ją w wysokości 8,2 %, a pracodawca w wysokości 7,3 %.
 
W Niemczech nie istnieje jedna centralna kasa chorych, lecz cały ich szereg. Pracownik 
sam wybiera kasę chorych, do której chce należeć (np. AOK, Barmer/GEK, DAK, BKK, IKK, 
Knappschaft-Bahn-See i wiele innych). Przy wyborze kasy chorych należy uwzględnić,  
że niektóre kasy pobierają dodatkowo opłaty w wysokości 8 Euro miesięcznie 
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lub nawet wyższej (niem. Zusatzbeitrag). Jako że wybór kasy chorych jest wiążący 
przez okres co najmniej 18 miesięcy, dobrze jest przed podjęciem decyzji zasięgnąć 
informacji na temat ewentualnych opłat do (DAK, KKH Allianz pobierają wspomniany 
„Zusatzbeitrag”).

Podczas wizyty u lekarza wpłaca się raz na kwartał opłatę w wysokości 10 Euro (niem. 
Praxisgebühr). Niektóre kasy chorych przewidują umowy z lekarzem rodzinnym, które 
dają możliwość zwolnienia z tej opłaty ale jednocześnie zobowiązują do konsultacji 
lekarza rodzinnego przed wizytą u specjalisty.

Zasadniczo należy odróżnić kasy ustawowe od kas prywatnych. Tylko wtedy, jeśli 
roczne wynagrodzenie przekracza limit 49.500 Euro (co odpowiada miesięcznemu 
wynagrodzeniu w wysokości 4.125 Euro)49 można po upływie roku przenieść się do 
kasy prywatnej. Tu należy jednakże uwzględnić fakt, że osoba ubezpieczona w kasie 
prywatnej w razie choroby/pobytu w szpitalu, czy też innych zdarzeń generujących 
koszty, najpierw sama ponosi wszystkie koszty, które dopiero później będą jej 
zwrócone.

Ubezpieczenie zdrowotne w kasach ustawowych obejmuje również małżonka oraz 
dzieci, o ile osoby te mieszkają na terytorium Niemiec i nie podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia z mocy własnej umowy o pracę.

III. Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung)

Z mocy ustawy pracownik staje się członkiem ubezpieczenia emerytalnego (niem. 
Rentenversicherung). Na jego rzecz pobierane są składki w wysokości 19,90 % 
wynagrodzenia brutto (1/2 przejmuje pracodawca i pracownik płacą tę składkę 
po połowie)50. Aby otrzymać jednakże jakiekolwiek świadczenia z tytułu tego 
ubezpieczenia, należy wpłacać składki przez okres co najmniej 5 lat.

Jeżeli okaże się, że składki wpłacano przez okres krótszy niż 5 lat, a więc nie powstały 
żadne roszczenia z tytułu tego ubezpieczenia i pracownik osiągnął wiek emerytalny, 
można żądać ich zwrotu (jednakże tylko za ostatnie 3 lata i dopiero wtedy, gdy 
pracownik osiągnie wiek emerytalny). Wymagane jest jednak złożenie odpowiedniego 
wniosku. W innych przypadkach w razie powrotu do Polski można się starać  
o przeniesienie składek do polskiego ZUS.

49  Na rok 2012 planowane jest podwyższenie tej granicy do kwoty 50.850 EUR
50  Na rok 2012 planowane jest obniżenie składki do 19,6 %.
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IV. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia  
(niem. Arbeitslosenversicherung)

Od wynagrodzenia odciągane są również składki na ubezpieczenie na wypadek 
bezrobocia. Składki te wynoszą 3 % wynagrodzenia i ponoszone są po połowie 
przez pracodawcę i pracownika (czyli po 1,5 %). Prawo do jakichkolwiek roszczeń  
z tego tytułu nabywa się jednak dopiero po przepracowaniu 12 miesięcy przez okres 
ostatnich dwóch lat. 

V. Ubezpieczenie na wypadek opieki (niem. Pflegeversicherung)

Ubezpieczenie na wypadek opieki to ubezpieczenie potrącane na wypadek zaistnienia 
okoliczności zmuszających osobę ubezpieczoną do korzystania z opieki osób 
trzecich przy wykonywaniu czynności dnia powszedniego. Składka ta wynosi 0,975% 
wynagrodzenia brutto ze strony pracownika i tyle samo ze strony pracodawcy.

W przypadku osób bezdzietnych dodatkowo przewidziane jest obciążenie składką  
w wysokości 0,25 % (płatnej tylko przez pracownika). 


