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Kasa Świadczeń Rodzinnych 
Federalnej Agencji Pracy ser-
decznie wita!
Do kompetencji Kasy Świadczeń Rodzinnych Fede-
ralnej Agencji Pracy należy wypłacanie zasiłków na 
dziecko. W tej ulotce pragniemy przekazać Państwu 
ważne informacje, które mogą być pomocne przy 
składaniu wniosków o to świadczenie 

Kto otrzymuje zasiłek na dziecko?
Osoby, którym zasiłek na dziecko przysługuje zgod-
nie z przepisami ustawy o podatku dochodowym 
(EStG) lub federalnej ustawy o zasiłkach na dziecko 
(BKGG), mogą otrzymywać ten zasiłek do czasu 
ukończenia 18. roku życia przez dziecko, a w szcze-
gólnych przypadkach nawet dłużej (patrz: informator 
„Zasiłek na dziecko” [Kindergeld]). W sytuacjach 
transgranicznych dodatkowo obowiązują rozporzą-
dzenia Unii Europejskiej. 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnio-
skiem o zasiłek na dziecko?
Bezwzględnie wymagane jest złożenie następują-
cych dokumentów:
• wniosek o zasiłek na dziecko, włącznie z załączni-

kami „Dziecko“ [Kind] i „Zagranica” [Ausland]
•  akt urodzenia wzgl. zaświadczenie o przynależno-

ści dziecka do gospodarstwa domowego
•  zaświadczenie dotyczące składu rodziny
•  ew. zaświadczenie od pracodawcy
•  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat: po-

twierdzenie spełniania warunków przyznawania za-
siłku (np. zaświadczenie o nauce zawodu)
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W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dal-
sze dokumenty lub zaświadczenia (np. zaświadcze-
nie meldunkowe lub dokument określający zakres 
obowiązku podatkowego)

Co mogą Państwo zrobić, aby Państwa wnio-
sek o zasiłek na dziecko mógł być szybko roz-
patrzony?
• Należy pamiętać o tym, że Państwa wniosek musi 

być kompletnie i czytelnie wypełniony oraz podpi-
sany!

• Prosimy o sprawdzenie kompletności Państwa do-
kumentów!

• W przypadku wspólnego gospodarstwa domowego 
wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców!

Jakie powody mogą opóźnić rozpatrzenie Pań-
stwa wniosku
• W przypadkach transgranicznych konieczna jest 

wymiana informacji o udzielanych świadczeniach 
między właściwymi organami danych państw 
członkowskich UE.  Dlatego konieczne mogą być 
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zapytania do jednostek właściwych dla świadczeń 
rodzinnych w Państwa kraju ojczystym.

• Wyraźnie zwiększona liczba wniosków o zasiłek na 
dziecko wpływa do Kasy Świadczeń Rodzinnych 
przede wszystkim w lecie pod koniec roku szkolnego. 

Prosimy Państwa o przestrzeganie następują-
cych wskazówek:
• Wniosek o zasiłek na dziecko musi zostać złożony 

w formie pisemnej. Doręczenie wniosku osobiście 
lub przez pełnomocnika nie jest konieczne. Mogą 
Państwo przesłać wniosek pocztą.

• Wymagane dokumenty mogą Państwo składać 
także tylko w postaci kopii. Wyjątkami są wydane 
w Niemczech akty urodzenia i niemieckie zaświad-
czenia o studiach.

• Pod określonymi warunkami zagraniczne świad-
czenia rodzinne są zaliczane jako część niemiec-
kiego zasiłku na dziecko. Bliższych informacji 
udzieli Państwu właściwa dla Państwa Kasa 
Świadczeń Rodzinnych.

• Zmiany sytuacji osobistej muszą Państwo zgłaszać 
bezzwłocznie, aby uniknąć konieczności zwrotu 
nadpłaconych kwot zasiłku na dziecko. Dotyczy to 
w szczególności zmian w zakresie pracy zarobko-
wej każdego z rodziców oraz opuszczenia gospo-
darstwa domowego przez Państwa lub przez 
dziecko.

• Zasiłek na dziecko jest zasadniczo wypłacany 
przelewem na konto bankowe. Przelewy na konta 
zagraniczne są możliwe. Zasiłki na dziecko nigdy 
nie są wypłacane w gotówce.

• Terminy przelewów zasiłku na dziecko zależą od 
ostatniej cyfry w numerze zasiłku. Można je spraw-
dzać telefonicznie pod numerem 0800 4 5555 33 
(połączenia z Niemiec są nieodpłatne).
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• Prosimy Państwa o powierzanie reprezentacji Pań-
stwa w sprawach zasiłku na dziecko tylko dopusz-
czonym do wykonywania zawodu w Unii Europej-
skiej doradcom podatkowym i adwokatom, 
stowarzyszeniom pomocy podatnikom [Lohnsteu-
erhilfevereine], związkom zawodowym lub Pań-
stwa pracodawcy. 

• Językiem urzędowym w Kasie Świadczeń Rodzin-
nych jest język niemiecki. Jednak Kasa Świadczeń 
Rodzinnych przygotowała dla Państwa formularze 
wniosków o zasiłek na dziecko oraz informatory 
także w języku polskim.

Dalsze przydatne informacje

Informacje telefoniczne w sprawach zasiłku na 
dziecko
Tel.: 0800 4 5555 30
Z zagranicy: +49 911 12031010  
(połączenia odpłatne)
Godziny pracy:  
poniedziałek – piątek, od godz. 08:00 do 18:00

Informacje o terminach przelewów zasiłków na 
dziecko
Tel.: 0800 4 5555 33  
(połączenia z Niemiec są nieodpłatne)

Adres internetowy
www.familienkasse.de

http://www.familienkasse.de
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