
Rehabilitacja – 
oferta 
dla wszystkich

Nasza porada:
Wniosek i informacje są dostępne w Państwa 
zakładzie ubezpieczeń emerytalnych, w centrach 
informacji i porad, u doradców ubezpieczenio-
wych lub w Państwa kasie chorych. Pod adresem 
www.deutsche-rentenversicherung.de znajdą 
Państwo również najważniejsze informacje oraz 
adresy wszystkich 16 zakładów ubezpieczeń eme-
rytalnych. Na wspomnianej stronie mogą Państwo 
złożyć wniosek online nie wychodząc z domu.

Wkrótce po tym otrzymają Państwo informację 
zwrotną. Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzo-
ny pozytywnie, poinformujemy Państwa, kiedy i 
gdzie rozpocznie się rehabilitacja. Podczas składa-
nia wniosku mogą Państwo wybrać preferowaną 
placówkę leczenia. Państwa preferencje traktujemy 
bardzo poważnie. Nie możemy jednak zagwaranto-
wać, że rehabilitacja odbędzie się faktycznie we 
wskazanej placówce.

Placówka rehabilitacyjna odpowiedzialna za prze-
prowadzenie Państwa leczenia zostanie poinformo-
wana przez Deutsche Rentenversicherung. Instytu-
cja ta skontaktuje się z Państwem zawczasu celem 
wyjaśnienia najważniejszych kwestii.

Jaki jest koszt rehabilitacji?
Koszty z tytułu podróży, zakwaterowania, posiłków, 
opieki medycznej i procedur medycznych ponosi 
Państwa zakład ubezpieczeń emerytalnych. W 
klinice trzeba dopłacić maksymalnie do 10 euro 
dziennie, w zależności od uzyskiwanych dochodów.

Nasza porada:
Istnieją pewne przesłanki, po spełnieniu których 
może nastąpić zwolnienie z tej dopłaty. W tym celu 
zachęcamy do kontaktu z bezpłatną infolinią ser-
wisową.

Poradnictwo i pomoc na terenie 
całych Niemiec

Infolinia serwisowa
Zachęcamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem 
telefonu niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego:
0800 1000 4800

Nasi eksperci czekają na Państwa:
od poniedziałku do czwartku w godzinach  
od 7.30 do 19.30
w piątki w godzinach 7.30 –15.30

Internet
Przez całą dobę:
www.deutsche-rentenversicherung.de/reha

Lub prosimy o wiadomość e-mail:
info@deutsche-rentenversicherung.de.

W tym celu istnieje możliwość skorzystania z naszego 
formularza „Kontakt” w Internecie.  > Czym jest rehabilitacja?

 > Kto może się o nią ubiegać?
 > Jak uzyskać rehabilitację?
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Czym na dobrą sprawę jest rehabilitacja? Reha?
Czy odczuwają Państwo trudności z radzeniem sobie 
w życiu zawodowym? Czy borykają się Państwo z 
obawami, że wkrótce kontynuacja pracy ze względów 
zdrowotnych nie będzie możliwa? A może zdolność 
do świadczenia pracy zarobkowej ustała na skutek 
choroby?

Jeśli tak, możemy Państwu pomóc, oferując rehabili-
tację medyczną. W ten sposób chcemy pomóc w 
kontynuacji pracy lub powrotu na stanowisko pracy 
pomimo trwałej choroby.

W przypadku, gdy wykonywanie pracy w swoim 
zawodzie nie będzie już możliwe, pomożemy w opar-
ciu o tzw. rehabilitację zawodową, zwaną również 
świadczeniem z tytułu udziału w zatrudnieniu, w 
momencie obrania kolejnej pracy. W takiej sytuacji 
możemy przykładowo zaoferować przekwalifikowa-
nie.

Czego można spodziewać się po rehabilitacji 
 medycznej?
Rehabilitacja medyczna w przypadku większości 
schorzeń trwa trzy tygodnie. Często odbywa się 
pobliżu miejsca zamieszkania i jest całodniowa (tzw. 
rehabilitacja ambulatoryjna).

Na początku rehabilitacji opracowujemy wspólnie z 
Państwem osobisty plan rehabilitacji. Ustalamy cele 
rehabilitacji odpowiednie do napotkanych ograniczeń 
zdrowotnych. W procesie rehabilitacji towarzyszyć 
będzie Państwu zespół terapeutyczny składający się z 
lekarzy, psychologów, terapeutów ruchu, masażystów, 
dietetyków i nie tylko.

Sukces zależy w głównej mierze od Państwa zaanga-
żowania. Im większe, tym wynik rehabilitacji będzie 
lepszy. Państwa współpraca w tym zakresie jest 
pożądana. Dotyczy to również sytuacji, gdy po opusz-

czeniu ośrodka rehabilitacyjnego na stałe wprowadzą 
Państwo nowe umiejętności w codziennej rutynie, co 
przełoży się tym samym na dalsze wzmocnienie stanu 
zdrowia. Większość działań z zakresu rehabilitacji 
medycznej w Niemczech odbywa się na zlecenie 
 Deutsche Rentenversicherung (pol. Niemieckie ubez-
pieczenie emerytalne). Korzystamy z wielu różnych 
placówek rehabilitacyjnych na terenie całych Niemiec. 
Dzięki temu możemy zaoferować Państwu najlepszą 
terapię w odniesieniu do stwierdzonej choroby.

Udana rehabilitacja medyczna to sukces wszystkich 
zaangażowanych w nią stron. Państwo ponownie 
uzyskujecie sprawność i pracujecie w swoim zawo-
dzie. Państwa pracodawca może nadal korzystać z 
Państwa doświadczenia i pracy. A my jako towarzy-
stwo ubezpieczeń emerytalnych cieszymy się, że po 
zakończonej rehabilitacji wrócą Państwo do opłacania 
składek.

Ważne informacje:  
Osoby korzystające z rehabilitacji nie tracą w 
rezultacie uprawnień emerytalnych.

Kiedy przysługuje mi prawo do rehabilitacji?
Aby móc skorzystać z rehabilitacji, należy:

 > spełniać wymagania ubezpieczeniowo-prawne 
oraz

 > osobiste.

Warunki ubezpieczeniowo-prawne zostają spełnio-
ne wówczas, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat przed 
złożeniem wniosku o rehabilitację opłacali Państwo 
obowiązkowe składki na ustawowe ubezpieczenie 
emerytalne przez co najmniej sześć miesięcy. Skład-
ki te są opłacane automatycznie, jeśli są Państwo 
zatrudnieni w Niemczech i podlegają obowiązkowe-
mu ubezpieczeniu. Dotyczy to zarówno obywateli 
Niemiec, jak również innych krajów.

Osobiste wymagania zostają spełnione wówczas, 
jeśli choroba lub niepełnosprawność znacząco 
ogranicza Państwa zdolność do pracy. Następnie 
sprawdzamy, czy możemy trwale wpłynąć na po-
prawę tego stanu poprzez rehabilitację. Jeśli szansa 
na odniesienie sukcesu jest duża, wówczas możliwe 
jest skorzystanie z rehabilitacji.

W jaki sposób wnioskować o uzyskanie rehabilitacji?
Jak o każdy zasiłek socjalny w Niemczech, o reha-
bilitację należy również ubiegać się, składając odpo-
wiedni wniosek. Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek, 
lekarz prowadzący lub lekarz zakładowy sporządzi 
raport o wynikach badań. Raport ten wraz z wnio-
skiem należy wysłać do swojego zakładu ubezpie-
czeń emerytalnych. Jeżeli do tej pory otrzymali 
Państwo kiedykolwiek korespondencję z Deutsche 
Rentenversicherung, zawierającą przykładowo 
informacje o rocznej emeryturze, na podstawie 
danych nadawcy można stwierdzić, do którego 
zakładu ubezpieczeń emerytalnych Państwo przy-
należą. Istnieje również możliwość skontaktowania 
się z każdym innym zakładem ubezpieczeń emery-
talnych. Państwa wniosek zostanie automatycznie 
przekazany we właściwe miejsce.


