
Informacje przygotowane przez 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii

Po rad nik
dla oby wa te li pol skich
podejmują cych pra cę w Au strii

War sza wa 2011



Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny 

Ambasady RP w Austrii: 

Tadeusz Oliwiński, Marcin Jakubowski, Ewa Dybalska

Opra co wa nie re dak cyj ne

Mo ni ka Ko li tow ska -So kół

Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bar ba ra Cha re wicz

Stan prawny luty 2011

Poradnik przygotowany do publikacji przez 

Państwową Inspekcję Pracy – Główny Inspektorat Pracy

www.pip.gov.pl



SPIS TREŚCI 

1. AU STRIA. IN FOR MA CJE POD STA WO WE .........................   5

2. WJAZD NA TE RY TO RIUM AU STRII....................................   6

2.1. Sys tem praw ny ............................................................   6

2.2. In for ma cje prak tycz ne dla przy je żdża ją cych ..................   7

3. PRA WO PO BY TO WE .........................................................   8

3.1. Po byt do trzech mie się cy ..............................................   8

3.2. Mel du nek ....................................................................   8

3.3. Po byt po wy żej trzech mie się cy .....................................   9

4. PRA CA I PO DAT KI W AU STRII ........................................... 12

4.1. Pod sta wo we za sa dy pra wa pra cy ................................. 12

4.2. Pra ca se zo no wa ........................................................... 16

4.3. Po moc w sy tu acji spo ru z pra co daw cą ......................... 20

4.4. Opo dat ko wa nie do cho dów z pra cy w Au strii ............... 21

4.5. Pol sko -au striac ka umo wa o uni ka niu po dwój ne go

opo dat ko wa nia ............................................................ 22

4.6. Po da tek ko ściel ny ........................................................ 23

4.7. Po dat ki przy świad cze niu usług .................................... 24

5. ŚWIADC ZE NIA SO CJAL NE ................................................. 25

5.1. Za si łek ro dzin ny ........................................................... 25

5.2. Za si łek ro dzin ny wy rów naw czy ..................................... 27

5.3. Za si łek dla bez ro bot nych .............................................. 28

5.4. Za si łek do raź ny ............................................................ 29

                                             Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii                                 3



5.5. Świad cze nie przed eme ry tal ne ...................................... 30

5.6. Za si łek przej ścio wy ....................................................... 31

6. SZC ZE PIE NIA, SŁU ŻBA ZDRO WIA .................................... 33

6.1. Szcze pie nia ................................................................... 33

6.2. Ubez pie cze nie przy po by tach tu ry stycz nych ................. 33

7. SZKO ŁA W AU STRII .......................................................... 35

7.1. Or ga ni za cja sys te mu szkol nic twa ................................. 35

7.2. Na ucza nie ję zy ka pol skie go w au striac kich szko łach 

pań stwo wych .............................................................. 37

7.3. Szkol ny Punkt Kon sul ta cyj ny ........................................ 39

8. IN FOR MA CJE DLA KIE ROW CÓW I PO SIA DAC ZY 
SA MO CHO DÓW ............................................................... 40

8.1. Obo wią zek prze re je stro wa nia sa mo cho du .................... 40

8.2. Pod sta wo we za sa dy dot. ko rzy sta nia z sa mo cho du 

i dróg w Au strii ............................................................ 40

9. PRZY DAT NE IN FOR MA CJE I AD RE SY ............................... 45

9.1. Prze pi sy cel ne .............................................................. 45

9.2. Bez pie czeń stwo ........................................................... 45

9.3. Bez dom ność ................................................................ 46

9.4. Świę ta w Au strii ........................................................... 46

9.5. Adresy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych

i konsularnych w Austrii ............................................... 47

4                       Poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii



Uwa ga!

Opra co wa nie nie ma mo cy praw nej. Wy dział Kon su lar ny

Am ba sa dy RP w Wied niu nie po no si od po wie dzial no ści

za skut ki de cy zji i dzia łań pod ję tych na pod sta wie za war -

tych w nim in for ma cji. Moc wią żą cą mają je dy nie au striac -

kie prze pi sy w ję zy ku nie miec kim.

1. AU STRIA. 
IN FOR MA CJE POD STA WO WE

Sto li ca:     Wie deń

Ob szar:    83,9 tys. km

Lud ność:  8,2 mln (Wie deń 1,7 mln)

Wa lu ta:    eu ro (EUR)

Re pu bli ka Au strii jest kra jem fe de ral nym, na któ ry skła da się 9

kra jów związ ko wych – Wie deń, Dol na Au stria, Gór na Au stria, Bur -

gen land, Sty ria, Ka ryn tia, Zie mia Sal zbur ska, Ty rol, Vo rarl berg.

Ję zy kiem urzę do wym jest ję zyk nie miec ki. Bez pod sta wo wej

cho cia żby zna jo mo ści te go ję zy ka bar dzo trud no funk cjo no wać za -

rów no na ryn ku pra cy, jak i w ży ciu co dzien nym. Zna jo mość ję zy ka

an giel skie go nie wy star cza do za ła twia nia spraw w urzę dach.

Naj wa żniej sze te le fo ny alar mo we:

Ogól ny te le fon alar mo wy 112

Po li cja 133

Po go to wie 144

Straż po żar na 122
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2. WJAZD NA TE RY TO RIUM AU STRII

Oby wa te le pol scy ko rzy sta ją z pra wa do swo bod ne go prze pły -

wu osób w ra mach Unii Eu ro pej skiej oraz Eu ro pej skie go Ob sza ru

Go spo dar cze go. Do ku men tem pod ró ży upraw nia ją cym do bez wi -

zo we go wjaz du i po by tu do 90 dni (nie za le żnie od je go ce lu) na te -

ry to rium Au strii jest pasz port lub do wód oso bi sty. Przed wy-

jaz dem na le ży się upew nić, czy do ku ment jest wa żny, w wy star -

cza ją co do brym sta nie i czy po zwa la na stwier dze nie to żsa mo ści.

2.1. SYS TEM PRAW NY

Fe de ral ny ustrój Au strii ma istot ne prak tycz ne zna cze nie w ży -

ciu co dzien nym. Zwią za ny jest z nim po dział kom pe ten cji pań stwa

na fe de ral ne i kra jo we – i tak sze reg sfer ży cia co dzien ne go re gu -

lo wa nych jest nie na po zio mie fe de ral nym (ogól no kra jo wym), lecz

na po zio mie prze pi sów kra jów związ ko wych Au strii, co w znacz -

nym stop niu od ró żnia go od pol skie go sys te mu pra wa. Do ty czy to

m.in. słu żby zdro wia, ubez pie czeń spo łecz nych (po za pod sta wo -

wy mi re gu la cja mi okre ślo ny mi na po zio mie fe de ral nym), szkol nic -

twa czy po li cji. De cy du jąc się na osie dle nie w Au strii na le ży

ko niecz nie mieć to na wzglę dzie, po nie waż wy ni ka ją z te go czę sto

istot ne ró żni ce w szcze gó ło wych prze pi sach pra wa re gu lu ją cych

wy mie nio ne wy żej sfe ry. W po szcze gól nych kra jach związ ko wych

dzia ła ją np. osob ne ka sy cho rych, wy stę pu ją ró żni ce w ro dza jach

i za sa dach przy zna wa nia świad czeń spo łecz nych, czy ina czej usta -

la ne są opła ty za przed szko la.

Prze by wa jąc na te ry to rium Au strii, na le ży mieć na uwa -
dze, iż w peł ni pod le ga się miej sco wym prze pi som pra wa cy -
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wil ne go, kar ne go i ad mi ni stra cyj ne go oraz po dat ko we go.
Nie świa do mość te go mo że być przy czy ną po wa żnych kom pli ka cji.

Oby wa tel ob cy prze by wa ją cy w Au strii nie tyl ko po no si prze wi dzia -

ne tu tej szym pra wem kon se kwen cje drob nych wy kro czeń, lecz 

ta kże, w przy pad ku po peł nie nia czy nu ka ral ne go bę dzie są dzo ny

przed au striac kim są dem na pod sta wie tu tej sze go pra wa, zaś ewen -

tu al ną ka rę bę dzie od by wać w miej sco wym wię zie niu. Miej sco we

prze pi sy bę dą mia ły rów nież za sto so wa nie w spra wach re gu lo wa -

nych pra wem cy wil nym – np. w za kre sie sto sun ków po mię dzy ro -

dzi ca mi i dzieć mi za miesz ka ły mi le gal nie na te ry to rium Au strii.

W uza sad nio nych miej sco wym pra wem przy pad kach au striac kie są -

dy i in sty tu cje ma ją pra wo in ge ro wać w te re la cje, o ile stwier dzą

za gro że nie do bra dziec ka. Fakt, iż ro dzi ce i dziec ko są pol ski mi oby -

wa te la mi nie od gry wa de cy du ją cej ro li – klu czo we jest za miesz ki -

wa nie na te ry to rium Au strii. W skraj nym przy pad ku mo żli we jest

np. cza so we ogra ni cze nie przez miej sco wy sąd pra wa do opie ki

nad dziec kiem, ode bra nie dziec ka ro dzi com i skie ro wa nie go

do cen trum kry zy so we go lub ro dzi ny za stęp czej

2.2. IN FOR MA CJE PRAK TYCZ NE DLA PRZY JE ŻDŻA JĄ CYCH

Au stria cy du żą wa gę przy wią zu ją do wy ma gań do bre go to nu.

Na po ty ka nych lu dzi zwy cza jo wo wi ta się po zdro wie nie Grüss Gott,
a że gna sło wa mi Auf Wie der se hen lub Auf Wie der schau en. Przy ję -

te jest sto so wa nie ty tu łu na uko we go lub wska zy wa nie funk cji da nej

oso by, za rów no w ko re spon den cji, jak i w roz mo wach, (czy li mó wi

się np. Herr Ma gi ster Schmidt al bo Frau Di plo min ge nieur Vo gel).

Przed roz mo wa mi do brze jest upew nić się, ja kie ty tu ły po sia da ją i ja -

kie sto su ją, (do ja kich są naj bar dziej przy wią za ni) przy szli roz mów cy. 
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3. PRA WO PO BY TO WE

3.1. PO BYT DO TRZECH MIE SIĘ CY

W przy pad ku po by tu nie prze kra cza ją ce go trzech mie się cy oby -

wa te le UE uzy sku ją pra wo po by tu w in nym pań stwie człon kow -

skim bez żad nych do dat ko wych wa run ków i for mal no ści po za

ko niecz no ścią po sia da nia wa żne go do wo du to żsa mo ści lub pasz -

por tu. Pra wo swo bod ne go prze miesz cza nia się i po by tu uzy sku je

też czło nek ro dzi ny oby wa te la UE, nie za le żnie od je go przy na le żno -

ści pań stwo wej.

Ogra ni cze nia swo bod ne go prze miesz cza nia się i po by tu mo gą

mieć miej sce je dy nie w przy pad kach za gra ża ją cych po li ty ce bez pie -

czeń stwa pań stwa i zdro wiu pu blicz ne mu. Na ło żo ny wcze śniej za kaz

wjaz du do Au strii po zo sta je ak tu al ny w sto sun ku do osób, któ re wy -

da lo no na mo cy de cy zji są du.

3.2. MEL DU NEK

Cu dzo zie miec obo wią za ny jest za mel do wać się w cią gu 3 dni

od da ty przy by cia na te ry to rium Au strii. Tu ry ści za trzy mu ją cy się

w ho te lach lub schro ni skach ma ją obo wią zek w cią gu 24 go dzin

zgło sić swój po byt i za re je stro wać się w księ gach go ści. Or ga nem

mel dun ko wym są urzę dy dziel ni co we i gmin ne. Aby uzy skać za mel -

do wa nie, na le ży wy peł nić for mu larz mel dun ko wy oraz oka zać pasz -

port lub do wód oso bi sty. Przed wy jaz dem z Au strii trze ba się

wy mel do wać. Prze pi sy prze wi du ją ka rę grzyw ny do 726 euro za nie -

do peł nie nie, bądź nie ter mi no we do peł nie nie obo wiąz ku mel dun ko -

we go. Nie wno si się żad nych opłat mel dun ko wych.

8                       Poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii



3.3. PO BYT PO WY ŻEJ TRZECH MIE SIĘ CY

Zgod nie z wy tycz ny mi o swo bod nym prze pły wie osób w ob rę -

bie Unii Eu ro pej skiej, oby wa te le państw UE ma ją pra wo do po by tu

na te re nie Au strii po wy żej 3 mie się cy (osie dle nie się), je że li:

1. są za trud nie ni lub pro wa dzą sa mo dziel ną dzia łal ność go spo -

dar czą, al bo

2. je że li ma ją dla sie bie i człon ków swo jej ro dzi ny1 za pew nio ne

wy star cza ją ce środ ki na utrzy ma nie i peł ne ubez pie cze nie

zdro wot ne, umo żli wia ją ce po byt na te re nie Au strii bez ko -

niecz no ści ko rzy sta nia z au striac kich świad czeń so cjal nych,

al bo

3. głów nym ce lem ich po by tu jest zdo by wa nie wy kształ ce nia,

łącz nie z na uką za wo du w szko le pu blicz nej lub praw nie

uzna nej szko le pry wat nej, al bo kształ ce nie się na uczel -

ni/w za kła dzie na ukowym, przy rów no cze snym speł nie niu

prze sła nek wy mie nio nych w punk cie 2.

Po twier dze nie za mel do wa nia/le gal no ści po by tu (An mel -
de be sche ini suns) i po twier dze nie sta ło ści po by tu (Be sche ini -
suns des Dau erau fen thal tes) na te re nie Au strii

Wszy scy oby wa te le wy mie nio nych po wy żej kra jów (jak rów nież

ich naj bli żsi i po zo sta li człon ko wie ro dzi ny, bę dą cy oby wa te la mi Unii
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1 Naj bli ższy mi człon ka mi ro dzi ny (Fa mi lie nan ge höri ge) są – nie za le żnie od ich

oby wa tel stwa – ma łżon ko wie, dzie ci po cho dzą ce z ma łżeń stwa i dzie ci po za ma -

łżeń skie (ta kże pa sier bo wie, pa sier bi ce i dzie ci ad op to wa ne), do chwi li ukoń cze nia

przez nie 21 ro ku ży cia, lub po wy żej tej gra ni cy, je że li po zo sta ją jesz cze na utrzy -

ma niu ro dzi ców, jak rów nież ro dzi ce i te ścio wie, pod wa run kiem za pew nie nia im

środ ków na utrzy ma nie. Po zo sta ły mi człon ka mi ro dzi ny (An gehöri ge) są – nie za le -

żnie od ich oby watel stwa – np. kon ku ben ci lub in ni człon ko wie ro dzi ny bę dą cy

i mo gą cy udo wod nić ten fakt, w ści słej za ży ło ści z oso bą prze by wa ją cą na te re nie

Au strii (wspól ny mel du nek mi ni mum 7 m -cy) oraz po zo sta ją cy na ich utrzy ma niu.
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Eu ro pej skiej) po trze bu ją, je że li prze by wa ją na te re nie Au strii dłu żej
niż 3 mie sią ce, po twier dze nie za mel do wa nia/le gal no ści po by tu

– (An mel de be sche ini gung). Do ku ment ten wy da wa ny jest przez

Urząd do Spraw Po by tu (Au fen thalts be hör de MA 35). Wnio sek

o wy da nie oma wia ne go za świad cze nia mu si być zło żo ny w/w ma -

gi stra cie (MA 35) przed upły wem 4 mie się cy od da ty za mel do wa -

nia. Po twier dze nie za mel do wa nia/le gal no ści po by tu (An mel de- 

be sche ini gung) jest wy sta wia ne przez Urząd do Spraw Po by tu, je że li

speł nio ne są wy mie nio ne po wy żej prze słan ki. (Zgło szo ne do
31.12.2005 w urzę dzie mel dun ko wym sta łe miej sce za mel do wa nia

i po sia da ne po świad cze nie za mel do wa nia, tzw. Mel de zet tel, uwa -

ża ne jest za rów no znacz ne z w/w za ś- wiad cze niem, tzn. z An mel -
de be sche ini gung).

Oby wa te le kra jów UE bę dą cy w po sia da niu An mel de be sche ini -
gung na by wa ją po 5-ciu la tach nie prze rwa ne go i le gal ne go po by -

tu na te re nie kra ju, nie za le żnie od dal sze go wy stę po wa nia

wy ma ga nych prze sła nek, pra wo do po by tu sta łe go. Na wnio sek

i po spraw dze niu dłu go ści po by tu oso by za in te re so wa nej w Au strii

Urząd do Spraw Po by tu (MA 35) wy sta wia dla niej nie zwłocz nie po -

twier dze nie sta ło ści po by tu (Be sche ini gung des Dau erau f- 
en thal tes).

Wy mie nio ne wy żej prze słan ki upraw nia ją ce do po by tu na te re -

nie Au strii mu szą być speł nio ne do chwi li na by cia pra wa do po -

by tu sta łe go. Naj bli żsi i po zo sta li człon ko wie ro dzi ny za cho wu ją

pra wo do po by tu na te re nie Au strii ta kże w przy pad ku roz wo du,

unie wa żnie nia ma łżeń stwa, śmier ci lub sta łe go wy jaz du za gra ni cę

(emi gra cji) oso by spro wa dza ją cej. Dla za cho wa nia pra wa do po by -

tu na te re nie Au strii za ist nia łe oko licz no ści (usta nie wła ści wo ści

przy na le żno ści ma łżeń skiej lub ro dzin nej), jak rów nież brak speł -

nia nia wy ma ga nych dla po by tu prze sła nek praw nych mu szą być



zgło szo ne Urzę do wi do Spraw Po by tu (MA 35) w okre sie do 1-go
mie sią ca.

Ad res Wie deń skie go Urzę du do Spraw Po by tu MA 35:

http://www.wien.gv.at/ver wal tung/per so nen we sen/

W po szcze gól nych mia stach i gmi nach Au strii wnio sek skła da

się w od po wied nim ma gi stra cie lub sta ro stwie (Bez irk shaupt man n -
schaft). Prze słan ki zło że nia wnio sku i pro ce du ra po zo sta ją ta kie 

sa me.
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4. PRA CA I PO DAT KI W AU STRII

Au stria ko rzy sta z pra wa do sto so wa nia roz wią zań przej ścio wych

w do stę pie do swo je go ryn ku pra cy. Otwar cie ryn ku pra cy w Au strii

na stą pi z dniem 1 ma ja 2011 ro ku i wy ni ka z Trak ta tów Ak ce syj nych

o przy stą pie niu do Unii Eu ro pej skiej Pol ski i in nych kra jów w 2004 

ro ku.

Do 30 kwiet nia 2011 ro ku oso by po szu ku ją ce pra cy mu szą sa -

me zna leźć pra co daw cę, któ ry na stęp nie we wła ści wym miej sco wo

urzę dzie pra cy (AMS) skła da wnio sek o po zwo le nie na za trud nie -

nie. AMS mo że wy dać po zwo le nie na za trud nie nie Po la ka, czy in -

ne go oby wa te la no we go kra ju człon kow skie go UE, je śli bra ku je

na da ne miej sce pra cy kan dy da ta bę dą ce go oby wa te lem Au strii lub

oby wa te la in ne go, sta re go kra ju człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej.

Po zwo le nie mo że być udzie lo ne na okres jed ne go ro ku.

4.1. POD STA WO WE ZA SA DY PRA WA PRA CY

Au striac kie pra wo pra cy skła da się z:
– prze pi sów re gu lu ją cych umo wy o pra cę,
– prze pi sów kon sty tu cji re gu lu ją cych prze pi sy pra wa pra cy,
– prze pi sów ochron nych pra wa pra cy.

Pod sta wo wą za sa dą au striac kie go pra wa pra cy jest za sa da rów -

ne go trak to wa nia. Za ka za na jest dys kry mi na cja pra cow ni ków
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ze wzglę du na: płeć, wiek, po cho dze nie na ro do we, re li gię po -
glą dy i prze ko na nia oraz orien ta cję sek su al ną.

Na źró dła au striac kie go pra wa pra cy skła da ją się prze pi sy usta -

wo daw stwa kra jo we go oraz prze pi sy Unii Eu ro pej skiej.

Przy do bo rze źró deł pra wa, któ re ma ją za sto so wa nie, obo wią -

zu je za sa da wy bo ru ko rzyst niej szych dla pra cow ni ka prze pi sów pra -

wa pra cy. Ozna cza to, że prze pi sy ukła dów zbio ro wych pra cy,
re gu la mi nów, a ta kże szcze gól nych in dy wi du al nych umów
o pra cę ma ją za sto so wa nie tyl ko w przy pad ku, gdy są one
dla pra cow ni ka ko rzyst niej sze, niż po wszech nie, obo wią zu -
ją ce prze pi sy pra wa pra cy.

W Au strii wy stę pu je roz ró żnie nie osób za trud nio nych, ja ko An -
ge stel l te (tzw. pra cow nik umy sło wy, urzęd nik) i Ar be iter (tzw. pra -

cow nik fi zycz ny). Rów nież w przy pad ku te go roz ró żnie nia obo wią-

zu je za sa da rów ne go trak to wa nia obu tych ka te go rii pra cow ni ków.

Do ka te go rii pra cow ni ków wy kwa li fi ko wa nych za li cza ni są przede

wszyst kim pra cow ni cy trud nią cy się dzia łal no ścią han dlo wą, dzia łal -

no ścią nie han dlo wą z wy kształ ce niem wy ższym oraz dzia łal no ścią

kan ce la ryj ną.

W prak ty ce ró żni ce po mię dzy ty mi dwo ma ka te go ria mi pra cow -

ni ków stop nio wo za cie ra ją się.

Umo wa o pra cę

Umo wę o pra cę mo żna za wrzeć: na okres prób ny (za zwy czaj

1 mie siąc), na czas okre ślo ny lub na czas nie okre ślo ny.
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Pra cow nik po wi nien otrzy mać pi sem ną umo wę o pra -
cę z chwi lą pod ję cia pra cy u da ne go pra co daw cy.



Je że li pra cow nik nie otrzy mał umo wy na pi śmie ma pra wo do -

ma gać się od pra co daw cy pi sem ne go okre śle nia je go naj wa żniej -

szych upraw nień i obo wiąz ków, wy ni ka ją cych z umo wy o pra cę,

tzw. Kar tę Pra cy (Dien st zet tel).

Kar ta Pra cy jest wy da wa na bez płat nie i po twier dza fakt za trud -

nie nia pra cow ni ka u da ne go pra co daw cy. Je że li sto su nek pra cy nie

prze kra cza 1 mie sią ca pra co daw ca nie ma obo wiąz ku wy sta wie nia

Kar ty Pra cy. Po świad cze nie za trud nie nia mu si za wie rać na stę pu ją ce in -

for ma cje:

� na zwę i ad res pra co daw cy,

� imię, na zwi sko i ad res pra cow ni ka,

� da tę roz po czę cia sto sun ku pra cy, w przy pad ku umów za war -
tych na czas okre ślo ny – da tę za koń cze nia sto sun ku pra cy,

� okres wy po wie dze nia lub ter min wy po wie dze nia, miej sce
świad cze nia pra cy,

� za sze re go wa nie pra cow ni ka w ogól nej struk tu rze pra co -
daw cy,

� okre śle nie ro dza ju pra cy wy ni ka ją ce go z umo wy o pra cę, ja -
ką bę dzie wy ko ny wał pra cow nik u da ne go pra co daw cy,

� wy so kość wy na gro dze nia i ter min płat no ści wy na gro dze nia
za pra cę,

� rocz ny wy miar urlo pu wy po czyn ko we go,

� uzgod nio ny dzien ny i ty go dnio wy wy miar cza su pra cy.

W in te re sie pra cow ni ka le ży jed nak do ma ga nie się od pra co -

daw cy pi sem nej umo wy o pra cę, da je ona, bo wiem lep szą ochro nę

praw ną i jest lep szym ma te ria łem do wo do wym w ra zie ewen tu al -

ne go spo ru z pra co daw cą.
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Sto su nek pra cy i pod sta wo we obo wiąz ki pra cow ni ka

Sto su nek pra cy po mię dzy pra cow ni kiem i pra co daw cą po wsta -

je, gdy pra cow nik pod da je swo ją go to wość do pra cy do dys po zy cji

pra co daw cy i do te go po zo sta je pod zwierzch nic twem pra co daw -

cy. Pra cow ni cy są w ra mach na wią za ne go sto sun ku pra cy
zwią za ni miej scem i cza sem pra cy oraz zo bo wią za ni są wy -
ko ny wać po le ce nia pra co daw cy.

Z na wią za ne go sto sun ku pra cy wy ni ka sze reg upraw nień i obo -

wiąz ków. Pra cow nik jest zo bo wią za ny do prze strze ga nia cza su pra -

cy. Prze pi sy do ty czą ce cza su pra cy w Au strii ure gu lo wa ne są

w usta wie o cza sie pra cy. Nor mal ny czas pra cy w Au strii wy no -
si 8 go dzin dzien nie i 40 go dzin ty go dnio wo. Czas prze pra co -

wa ny po nad 40 go dzin ty go dnio wo li czo ny jest, ja ko nad go dzi ny.

Dla osób za trud nio nych w nie peł nym za kre sie cza su pra cy czas prze -

pra co wa ny po wy żej 20 go dzin ty go dnio wo okre śla ny jest, ja ko pra -

ca do dat ko wa, nad obo wiąz ko wa, nie zaś, ja ko nad go dzi ny.

Ela stycz ny czas pra cy ozna cza, że pra cow nik mu si prze pra co wać

da ną ilość go dzin, ale to od nie go za le ży, któ re go dnia ile go dzin prze -

pra cu je; wa żne jest, aby po zsu mo wa niu wszyst kich prze pra co wa nych

go dzin ich koń co wa licz ba zga dza ła się z licz bą go dzin, ja ką pra cow -

nik był zo bo wią za ny prze pra co wać. Wpro wa dze nie ela stycz ne go cza -

su pra cy w da nym za kła dzie wy ma ga pi sem ne go po ro zu mie nia za kła-

do we go, a w za kła dach, w któ rych nie ma ra dy za kła do wej, uzgod-

nie nia in dy wi du al ne go z ka żdym za trud nio nym pra cow ni kiem.

Urlo py

Prze pi sy do ty czą ce urlo pów w Au strii ure gu lo wa ne są w usta -

wie o urlo pach. Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go wy no si 30 dni

rocz nie, a w przy pad ku prze pra co wa nia 25 lat pra cy – 36 dni 
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w ro ku. Rosz cze nie urlo po we po wsta je w pierw szych 6 mie sią cach

po wsta łe go sto sun ku pra cy pro por cjo nal nie do prze pra co wa ne go

okre su pra cy, po 6 prze pra co wa nych mie sią cach po wsta je rosz cze -

nie do od bio ru urlo pu w peł nym wy mia rze. Pra cow ni cy wy ko nu ją -

cy pra cę na zmia nie noc nej otrzy mu ją do dat ko we dni urlo pu.

Urlop ma cie rzyń ski nad dzieć mi do 2 ro ku ży cia

W Au strii przy słu gu je za rów no mat kom, jak i oj com na ro dzo -

nych lub ad op to wa nych dzie ci. Jest on re gu lo wa ny prze pi sa mi usta -

wy o ochro nie ma tek oraz usta wie o po dej mo wa niu urlo pu

ma cie rzyń skie go nad dzieć mi przez oj ców. Ro dzi ce mo gą po dej -

mo wać urlop nad dzieć mi prze mien nie, ale tyl ko z po dwój ną zmia -

ną, (czy li mak sy mal nie 3 czę ści urlo pu, mi ni mal ny czas trwa nia

jed nej czę ści 2 mie sią ce). W trak cie trwa nia urlo pu ma cie rzyń skie -

go ro dzi ce są chro nie ni przed zwol nie niem z pra cy i wy po wie dze -

niem sto sun ku pra cy. 

Wy po wie dze nie sto sun ku pra cy

Wy po wie dze nie słu ży za koń cze niu sto sun ku pra cy i nie mu si być

uza sad nio ne. Za rów no pra co daw ca, jak i pra co bior ca mo gą roz wią -

zać umo wę o pra cę pod wa run kiem za cho wa nia ter mi nu wy po wie -

dze nia. Ist nie je ta kże mo żli wość roz wią za nia umo wy o pra cę

za po ro zu mie niem obo pól nym stron, w ta kiej sy tu acji nie obo wią -

zu ją żad ne ter mi ny. Stro ny za wza jem nym po ro zu mie niem sa me

okre śla ją, kie dy na stą pi roz wią za nie po mię dzy ni mi sto sun ku pra cy.

4.2. PRA CA SE ZO NO WA

Pod sta wo we pra wa pol skich pra cow ni ków se zo no wych w Au -

strii to pra wo do bez wi zo we go po by tu w ce lu wy ko ny wa nia dzia łal -
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no ści za rob ko wej, pra wo do za trud nie nia po uzy ska niu od po wied -

nie go ze zwo le nia na pra cę, pra wo do za war cia umo wy o pra cę, pra -

wo do wy na gro dze nia za wy ko na ną pra cę, pra wo do pew nych

świad czeń so cjal nych zwią za nych z po by tem i pra cą oraz pra wo

do uzy ska nia bez płat nej po mo cy praw nej w sy tu acjach kon flik tu

z pra co daw cą. Za gra nicz ni pra cow ni cy se zo no wi dzie lą się na dwie

gru py pra cow ni cze za le żnie od mo żli we go cza su wy ko ny wa nia i cha -

rak te ru pra cy. Pierw szą gru pę sta no wią oso by pra cu ją ce przy zbio -

rach owo ców i wa rzyw w wy mia rze mak sy mal nie do 6 ty go dni

rocz nie, a dru gą oso by pra cu ją ce w rol nic twie, le śnic twie, ho te lar -

stwie i ga stro no mii od 6 do mak sy mal nie 12 mie się cy. Sta tus praw -

ny pierw szej gru py pra cow ni ków se zo no wych jest w nie któ rych

punk tach słab szy od po zy cji praw nej dru giej gru py pra cow ni ków.

Pra wo do umo wy o pra cę

Za sad ni czo pra cow nik se zo no wy ma pra wo do za war cia pi sem -

nej umo wy o pra cę na pod sta wie re gu la cji za war tych w Usta wie

o umo wach o pra cę bądź – w przy pad ku pra cow ni ków pra cu ją -

cych w rol nic twie – w Usta wie: Pra wo pra cy dla ro bot ni ków rol -

nych. Jed nak pra co daw cy wy ko rzy stu ją do pusz czal ną pra wem

pra cy mo żli wość wy sta wie nia pra cow ni ko wi je dy nie uprosz czo nej

for my ta kiej umo wy (Dien st zet tel). Po da ne są w niej tyl ko pod sta -

wo we zo bo wią za nia pra co daw cy i pra co bior cy (za kres czyn no ści,

czas pra cy, wy na gro dze nie, itp.). Zgod nie z pra wem uprosz czo ną

for mę umo wy pra co daw cy mu szą wy sta wić wy łącz nie dla sto sun -

ku pra cy dłu ższe go niż 1 mie siąc. Umo wa o pra cę na okres krót szy

mo że, więc być za war ta w in nej for mie, na wet w for mie ust nych

uzgod nień.

W przy pad ku pra cow ni ków za trud nia nych na okres do 6 ty go -

dni przy zbio rach plo nów w rol nic twie, naj czę ściej spo ty ka ną for mą
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za war cia umo wy jest ak cep ta cja wła snym pod pi sem tzw. re gu la mi -

nu pra cy, pła cy i po by tu – spo rzą dzo ne go w ję zy ku pol skim. Wa run -

ki za war te w re gu la mi nie, w tym wa run ki po by tu, są naj czę ściej

zna ne wszyst kim przed przy jaz dem, al bo wiem re kru ta cja od by wa

się w stycz niu – lu tym. War to do kład nie je prze stu dio wać, aby póź -

niej nie być roz cza ro wa nym wa run ka mi pła co wy mi, czy też sa me -

go po by tu. Do ty czy to w szcze gól no ści tych pol skich pra cow ni ków

se zo no wych, któ rzy przy je żdża ją do Au strii na krót ko, do pra cy

przy zbio rze wa rzyw i owo ców. Zda rza się, że wy obra że nie o wy so -

ko ści za rob ków nie ma nic wspól ne go z fak tycz nie osią ga ny mi do -

cho da mi, a to z po wo du bądź ni skie go uro dza ju bądź ni skiej

wy daj no ści pra cy wła snej. W przy pad ku pra cy „na akord” przy zbio -

rach, umo wę mo żna jed no stron nie wy po wie dzieć z jed no dnio wym

wy prze dze niem.

Usta wo daw ca za bez pie czył jed nak in te res pra co daw cy, da jąc mu

mo żli wość do ma ga nia się w ta kiej sy tu acji od szko do wa nia (na głe

odej ście pra cow ni ka unie mo żli wia, bo wiem zbiór plo nu w ter mi nie

i po wo du je je go zmar no wa nie). O od szko do wa niu po wi nien za de -

cy do wać sąd pra cy, w prak ty ce jed nak pra co daw ca czę sto po trą ca

so bie pew ną kwo tę z na le żne go wy na gro dze nia od cho dzą ce go na -

gle pra cow ni ka. W przy pad ku po zo sta łych pra cow ni ków se zo no -

wych, czy li pra cu ją cych dłu żej niż 6 ty go dni, ter min wy po wie dze nia

umo wy wy no si 1 mie siąc.

Pra wo do wy na gro dze nia

W Au strii nie ma usta wo wo okre ślo nej pła cy mi ni mal nej. Funk -

cję ochro ny pła co wej pra cow ni ka speł nia ją bra nżo we i za kła do we

umo wy zbio ro we pra cy, któ rych jest ok. 400. Umo wy te okre śla ją

mi ni mal ne wy na gro dze nie go dzi no we brut to dla da ne go sta no wi -

ska w da nej bra nży lub na wet w da nym za kła dzie.
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Usta wo wy czas pra cy wy no si 8 go dzin dzien nie i 40 ty go dnio -

wo, ale już dla pra cow ni ków w rol nic twie w okre sie żniw lub zbio -

ru owo ców czas pra cy mo że być wy dłu żo ny – do mak sy mal nie 60

go dzin ty go dnio wo i 12 dzien nie – bez do dat ko we go wy na gro dze -

nia prze wi dzia ne go dla go dzin nad licz bo wych. W roz li cze niu okre -

so wym mu si jed nak na stą pić ko rek ta do mak sy mal nie 40 go dzin

ty go dnio wo. Za pra cę w nad go dzi nach i w po rze noc nej przy słu gu -

ją pra cow ni ko wi se zo no we mu pra cu ją ce mu w sys te mie go dzino -

wym od po wied nie do dat ki okre ślo ne w umo wach zbio ro wych.

Pra cu ją cym w rol nic twie przy słu gu je go dzin na, ale nie  płat na prze r-

wa w pra cy.

Pra wo do świad czeń so cjal nych

Naj mniej sze pra wa w tym za kre sie przy słu gu ją za gra nicz nym

pra cow ni kom se zo no wym za trud nia nym do mak sy mal nie 6 ty go -

dni przy zbio rach plo nów. Nie pod le ga ją oni ubez pie cze niu eme ry -

tal ne mu, nie uzy sku ją pra wa do urlo pu (przy słu gu je do pie ro po 6

mie sią cach pra cy), nie przy słu gu je im za si łek ro dzin ny, ani za si łek dla

bez ro bot nych (nie pła cą od po wied niej skład ki ubez pie cze nio wej),

a ta kże nie od płat na odzież i obu wie ro bo cze. Pra co daw ca po wi nien

za pew nić do ich dys po zy cji pod czas pra cy w po lu wo dę pit ną oraz

to a le tę. Pra cow ni cy se zo no wi ma ją pra wo do za kwa te ro wa nia

w wa run kach speł nia ją cych nie tyl ko od po wied nie wy mo gi sa ni tar -

ne, ale ta kże da ją cych mo żli wość ugo to wa nia po sił ku, czy też wy -

su sze nia odzie ży. Mo gą to, więc być kla sycz ne kon te ne ry miesz-

kal ne, ale nie na mio ty, ani po miesz cze nia go spo dar cze. Po zo sta li

pra cow ni cy se zo no wi pod le ga ją do dat ko wo ubez pie cze niu eme ry -

tal ne mu, ale w przy pad ku wcze śniej szej utra ty miej sca pra cy nie ma -

ją pra wa do za sił ku dla bez ro bot nych (przy słu gu je on po mi ni -

mum 52 ty go dniach okre su skład ko we go). Na le ży im się bez płat -
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na odzież ro bo cza, co jest czę sto nie zbęd ne ze wzglę du na cha rak -

ter pra cy (bar man, re cep cjo ni sta, ku charz, kel ner, sprzą tacz ka ho -

te lo wa).

4.3. PO MOC W SY TU ACJI SPO RU Z PRA CO DAW CĄ

Pol ski pra cow nik, je śli jest skon fron to wa ny z nie do pusz -
czal ny mi prak ty ka mi ze stro ny pra co daw cy w za kre sie wa -
run ków pra cy i pła cy, ma mo żli wość sko rzy sta nia z na stę-
pu ją cych form do cho dze nia swo ich praw:
� zło że nia skar gi w od dzia le in spek cji pra cy 

(http://www. ar be it sin spek tion. gv. at/) lub w spe cjal nej
in spek cji pra cy dla sek to ra rol ne go (kon takt po przez stro nę
in ter ne to wą rzą dów kra jo wych;

� zło że nia skar gi w lo kal nym urzę dzie po śred nic twa pra cy
(http://www. ams. or. at/) na nie prze strze ga nie przez pra -
co daw cę wa run ków usta lo nych w wy da nym przez urząd ze -
zwo le niu na pra cę. Mo że to skut ko wać wy co fa niem zgo dy
na za trud nie nie ob co kra jow ców przez da ne go pra co daw cę,
nie prze strze ga ją ce go wa run ków usta lo nych w ze zwo le niu
i stwo rzyć mo żli wość zło że nia przez pra cow ni ka rosz cze nia
o re kom pen sa tę;

� zło że nia po zwu do wła ści we go miej sco wo są du pra cy;
� zgło sze nia się do re gio nal ne go od dzia łu Fe de ral nej Izby

Pra cow ni czej (http://www. ar be iter kam mer. at/) z proś -
bą o udziel nie bez płat nej po mo cy praw nej w for mie skon -
fron to wa nia fak tycz nych wa run ków pra cy z za war ty mi
w umo wie, prze pro wa dze nia roz mo wy wy ja śnia ją cej z pra -
co daw cą oraz ewen tu al ne go wska za nia wy spe cja li zo wa nej
i nie dro giej kan ce la rii praw nej dla dal sze go do cho dze nia
swo ich praw.
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4.4 OPO DAT KO WA NIE DO CHO DÓW Z PRA CY 
W AU STRII

Jest tyl ko je den po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych (Ein -
kom men steu er). Po da tek ten pła cą oso by pro wa dzą ce dzia łal ność

na wła sny ra chu nek (Selbständi ge) oraz pra cow ni cy w for mie za li -

czek na po da tek do cho do wy (Lohn steu er). Ka żda oso ba pra cu ją ca

na te re nie Au strii mu si wy ro bić kar tę po dat ko wą (Lohn zet tel), a na -

stęp nie prze ka zać ją swo je mu pra co daw cy. Pra co daw ca wg tej kar -

ty od po wied nio po trą ca po da tek od płac (Lohn steu er) i od pro wa dza

go do urzę du skar bo we go (Fi nan zamt). Kwo ta wol na od po dat ku

od 2010 ro ku wy no si 12 000 euro  dla pra co bior ców i 11 000 euro

dla osób pro wa dzą cych dzia łal ność na wła sny ra chu nek

Od 01.01.2011 r. obo wią zu ją na stę pu ją ce pro gi po dat ko we:
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Dochód Podatek
Średnia stawka 

podatku

do 11.000 0 0%

od 11 000 do 25.000
(Do chód – 11 000) x5110

14000 + 5110
36,5%

od 25000 do 60.000
(Do chód – 25 000) x 15125

35000 + 5110
43,214286%

po wy żej 60000
(Do chód – 60 000) x 0,5

+ 20.235
50%



Szcze gó ło we in for ma cje o po dat ku od do cho dów oso bi stych, sto -

pie po dat ków, ter mi nach płat no ści, ulgach oraz wy peł nia niu de kla ra -

cji po dat ko wych mo żna zna leźć na stro nie Fe de ral ne go Mi ni ster stwa

Fi nan sów: https://www.bmf.gv.at
Na stro nie tej do stęp na jest rów nież opra co wa na w pro stej i przy stęp -

nej for mie bro szu ra do ty czą ca po dat ku od do cho dów oso bi stych.

4.5. POL SKO -AU STRIAC KA UMO WA O PO DWÓJ NYM 
OPO DAT KO WA NIU 

Dzię ki umo wie o uni ka niu po dwój ne go opo dat ko wa nia za war -

tej mię dzy Pol ską, a Au strią uni ka się dwu krot ne go opo dat ko wa nia

te go sa me go do cho du w Pol sce i Au strii. 

W 2008 ro ku w War sza wie pod pi sa ny zo stał Pro to kół o zmia nie

Umo wy mię dzy Rzecz po spo li tą Pol ską, a Re pu bli ką Au strii w spra -

wie uni ka nia po dwój ne go po dat ko wa nia w za kre sie po dat ków

od do cho du i od ma jąt ku, spo rzą dzo nej w Wied niu 13 stycz nia

2004 r. Pro to kół zmie nia ją cy od 1 stycz nia 2009 ro ku me to dę opo -

dat ko wa nia do cho dów pol skich re zy den tów, osią ga nych w Au strii,

z me to dy od li cze nia pro por cjo nal ne go na me to dę wy łą cze nia z pro -

gre sją. We dług me to dy od li cza nia pro por cjo nal ne go do chód osią -

ga ny w Au strii był opo dat ko wa ny w Pol sce, ale od na le żne go

po dat ku od li cza ło się po da tek za pła co ny w Au strii. Me to da wy łą -

cze nia z pro gre sją po le ga na tym, że w Pol sce wy łą cza się z pod sta -

wy opo dat ko wa nia do chód osią gnię ty w Au strii. Po la cy za ra bia ją cy

wy łącz nie w Au strii nie mu szą skła dać w Pol sce ze zna nia po dat ko -

we go i do pła cać do po dat ku w Pol sce. Je że li ktoś ma do cho dy

w obu kra jach, to do chód z Au strii zo sta nie wzię ty pod uwa gę je -

dy nie przy ob li cza niu sto py po dat ku wła ści wej dla ca łe go do cho du,
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któ ra zo sta nie za sto so wa na do opo dat ko wa nia tyl ko pol skich 

za rob ków. W ce lu unik nię cia nie po ro zu mień i ewen tu al nych kon se -

kwen cji pro po nu je się na wią za nie bez po śred nie go kon tak tu z Urzę -

dem Skar bo wym wła ści wym dla miej sca za miesz ka nia i jed no-

znacz ne roz strzy gnię cie wszyst kich spor nych kwe stii. Szcze gó ło we

in for ma cje wraz z prak tycz ny mi przy kła da mi zna leźć mo żna w ma -

te ria le przy go to wa nym przez Wy dział Pro mo cji Han dlu i In we sty cji

Am ba sa dy RP w Wied niu:  http://www.wien.tra de.gov.pl
Peł ny tekst Umo wy do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej pol skie go

Mi ni ster stwa Fi nan sów:  http://www.mf.gov.pl

4.6. PO DA TEK KO ŚCIEL NY

Oso by za mel do wa ne w Au strii zo bo wią za ne są do opła ca nia po -

dat ku ko ściel ne go. Oso by, któ re zgła sza ją przy na le żność do jed nej

z ofi cjal nie za re je stro wa nych w kra ju gmin wy zna nio wych (obo wiąz -

ko wa ru bry ka w for mu la rzu mel dun ko wym), obo wią za ne są opła -

cać co rocz nie po da tek ko ściel ny. Po da tek ko ściel ny opła ca się

w wy so ko ści 1% rocz nych do cho dów wy znaw cy. Re zy gna cja z opła -

ca nia te go po dat ku łą czy się z wy stą pie niem z ko ścio ła/da nej gmi -

ny wy zna nio wej, a co za tym idzie re zy gna cją ze wszel kich zwią-

za nych z przy na le żno ścią re li gij ną sa kra men tów i po sług (np.

chrzest, ko mu nia, bierz mo wa nie, za war cie związ ku ma łżeń skie go

w ko ście le, po grzeb czy po chó wek). Gdy wy znaw ca prze sta je opła -

cać po da tek ko ściel ny, au striac ka gmi na wy zna nio wa prze ka zu je in -

for ma cję o wy stą pie niu z ko ścio ła do po przed niej gmi ny wy zna-

nio wej (w przy pad ku ko ścio ła rzym sko -ka to lic kie go do od po wied-

niej die ce zji w Pol sce). W przy pad ku za de kla ro wa nia bra ku wy zna-

nia i przy na le żno ści do ja kiej kol wiek gmi ny wy zna nio wej obo wią zek

opła ca nia po dat ku ko ściel ne go nie po wsta je.
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4.7. PO DAT KI PRZY ŚWIAD CZE NIU USŁUG 
PRZEZ POL SKIE FIR MY NA TE RE NIE AU STRII

Po da tek do cho do wy jest pła co ny w Pol sce. VAT od świad czo nej

usłu gi po wi nien za pła cić au striac ki od bior ca (im por tu je usłu gę) w ra -

mach tzw. sys te mu re ver se char ge, co ozna cza, że VAT płat ny jest

przez na byw cę usłu gi. Na fak tu rze trze ba ko niecz nie na pi sać, że

usłu ga jest płat na przez na byw cę. Je śli świad czy się usłu gę oso bie

fi zycz nej, to VAT na li cza usłu go daw ca i od pro wa dza go do Fi nan -

zamt w Gra zu.
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5. ŚWIADC ZE NIA SO CJAL NE

W Au strii ka żdy pra cow nik le gal nie za trud nio ny pod le ga po -

wszech ne mu ubez pie cze niu spo łecz ne mu. W ce lu uzy ska nia pra wa

do bez płat nych świad czeń zdro wot nych na le ży oka zać kar tę mel -

dun ko wą pra co daw cy, któ ry zgła sza ją w lo kal nej ka sie cho rych.

Oso by, któ re pro wa dzą wła sną dzia łal ność go spo dar czą po win ny

zgło sić się do ubez pie cze nia w rze mieśl ni czej ka sie cho rych. Ubez -

pie cze nie spo łecz ne gwa ran tu je pra cow ni ko wi m. in.: za si łek cho -

ro bo wy, opie kę me dycz ną, ho spi ta li za cję, re kom pen sa ty w przy-

pad ku wy pad ku przy pra cy. Oso bom prze by wa ją cym i pra cu ją cym

w Au strii przy słu gu je sze reg świad czeń so cjal nych. W po ni ższym po -

rad ni ku ogra ni cza my się do opi sa nia je dy nie naj istot niej szych za sił -

ków. Szcze gó ło we in for ma cje rów nież w j. pol skim mo żna zna leźć

na stro nie in ter ne to wej:

http://so zia lin fo.wien.gv.at/con tent/pl/10/Ho me pa ge.do

5.1. ZA SI ŁEK RO DZIN NY (Fa mi lien be ihil fe)

Za si łek ro dzin ny w Au strii jest nie za le żny od do cho dów, ani okre -

su za trud nie nia. Za sad ni czo pra wo do za sił ku ma ją ro dzi ce, któ rych

cen trum in te re sów ży cio wych znaj du je się na te ry to rium Au strii

i któ rych dzie ci ży ją z ni mi we wspól nym go spo dar stwie do mo wym

lub gdy w prze wa ża ją cej mie rze ło żą oni na utrzy ma nie dziec ka/dzie -

ci. W krę gu upraw nio nych są:

– Oby wa te le Au strii.

– Oby wa te le UE/EOG.
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– Oby wa te le państw trze cich prze by wa ją cy w Au strii le gal nie
na pod sta wie dłu go ter mi no we go pra wa po by tu.

– Uzna ni uchodź cy i azy lan ci.

Pra wo do za sił ku przy słu gu je do ukoń cze nia przez dziec ko 18

ro ku ży cia. Dla star szych dzie ci za si łek przy słu gu je je dy nie wte dy,

gdy kształ cą się do wy ko ny wa nia za wo du (szko ła za wo do wa, prak -

ty ka, cze lad nic two). W przy pad ku do ro słych stu diu ją cych dzie ci, pra -

wo do za sił ku re gu lu ją od ręb ne za sa dy. Za si łek wy pła ca ny jest, co

do za sa dy mat ce pro wa dzą cej go spo dar stwo do mo we, mo że ona

jed nak pi sem nie zre zy gno wać z za sił ku na rzecz dru gie go ro dzi ca.

Wnio sek o za si łek skła da się do wła ści we go ze wzglę du na miej sce

za miesz ka nia urzę du skar bo we go (Fi nan zamt). Urząd mo że za żą -

dać wszel kich do ku men tów po twier dza ją cych in for ma cje za war te

we wnio sku. W przy pad ku oby wa te li EU ko niecz nie na le ży przed ło -

żyć do ku ment po twier dza ją cy le gal ny po byt w Au strii (An mel de be -
sche ini gung).

Za si łek jest wy pła ca ny za sad ni czo 6 ra zy w ro ku, w dwu mie sięcz -

nych ra tach. Do dat ko wo we wrze śniu war tość mie sięcz ne go za sił -

ku ro dzin ne go jest wy pła ca na po dwój nie (tzw. 13. za si łek ro dzin ny).

Wnio ski skła da się, co ro ku i mo żli we jest zło że nie ich do 5 lat

wstecz (po pię ciu la tach rosz cze nie dot. za sił ku przedaw nia się).

W prak ty ce zda rza się, że za si łek jest wy pła ca ny oby wa te lom UE ze

znacz nym opóź nie niem, nie jest to jed nak za sa da i wy ni ka naj czę -

ściej z ko niecz no ści po twier dze nia da nych za war tych we wnio sku.

Wy so kość mie sięcz ne go za sił ku ro dzin ne go na ka żde dziec ko w za -

le żno ści od je go wie ku wy no si w eu ro od po wied nio:
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Przy kład: W przy pad ku ro dzi ny po sia da ją cej trój kę dzie ci – 2-
let nie, 4-let nie i 12-let nie, za si łek wy no si 

105,4+125,5+165,9= 396,8 eu ro mie sięcz nie.
Na ka żde ko lej ne dziec ko za si łek jest pod wy ższa ny o 50 eu ro.

W przy pad ku dziec ka nie peł no spraw ne go za si łek jest wy ższy
o 138,30 eu ro. Nie peł no spraw ność mu si być po twier dzo na ba da -
nia mi le kar ski mi oraz przez za świad cze nie Fe de ral ne go Urzę du ds.
So cjal nych.

Zło że nie wnio sku jest bez płat ne.

5.2. ZA SI ŁEK RO DZIN NY WY RÓW NAW CZY 
(Dif fe renz zah lung)

Pra wo do za sił ku ro dzin ne go wy rów naw cze go ma ją ro dzi ce
(bądź ro dzic), któ rych cen trum in te re sów ży cio wych znaj du je się
na te re nie Au strii, a któ rych dzie ci ży ją we wspól nym go spo dar -
stwie do mo wym z dru gim z ro dzi ców bądź praw nych opie ku nów 
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Na ka żde
dziec ko

Od mie sią ca
gdy dziec ko

skoń czy 
3 la ta

Od mie sią ca
gdy dziec ko

skoń czy 
10 la t

Od mie sią ca
gdy dziec ko

skoń czy 
19 la t

Pierw sze 
dziec ko

105.4 112.7 130.9 152.7

Dru gie 
dziec ko

118.2 125.5 143.7 165.5

Trze cie 
dziec ko

140.4 147.7 165.9 187.7

Czwar te 
dziec ko

155.4 162.7 180.9 202.7



w Pol sce lub gdy ło żą oni w prze wa ża ją cej mie rze na utrzy ma nie
dziec ka/dzie ci prze by wa ją cych w Pol sce.

Pra wo do za sił ku przy słu gu je na ta kich sa mych za sa dach, jak
w przy pad ku dzie ci prze by wa ją cych na te re nie Au strii.

Wnio sek skła da się do wła ści we go ze wzglę du na miej sce za -

miesz ka nia ro dzi ca ubie ga ją ce go się o za si łek urzę du skar bo we go

(Fi nan zamt). Do wnio sku na le ży do łą czyć do dat ko wo for mu la rze ty -

pu 401 i 411, któ re na le ży po twier dzić w Pol sce.

Za si łek jest wy pła ca ny za sad ni czo po upły wie ro ku ka len da rzo -

we go w jed no ra zo wej kwo cie bę dą cej ró żni cą mię dzy kwo tą za sił -

ku ro dzin ne go wy pła co ne go w kra ju za miesz ka nia dziec ka/dzie ci,

a kwo tą za sił ku ro dzin ne go przy zna ne go w Au strii.

Wnio ski skła da się, co rok i mo żli we jest ich zło że nie do 5 lat

wstecz (po pię ciu la tach rosz cze nie dot. za sił ku ule ga przedaw-

nie niu).

5.3. ZA SI ŁEK DLA BEZ RO BOT NYCH (Ar be it slo sen geld)

Pra wo do za sił ku dla bez ro bot nych po sia da oso ba, któ ra po tra fi

udo ku men to wać wy ma ga ne, we dług prze pi sów ubez pie cze nia dla

bez ro bot nych, mi ni mum okre su za trud nie nia2 i któ ra, w cza sie trwa -

nia po bie ra nia za sił ku dla bez ro bot nych, po zo sta je do dys po zy cji3

Urzę du Po śred nic twa Pra cy (AMS). Wy so kość, jak i okres wy pła ca -

nia powy ższe go świad cze nia uza le żnio ne są za rów no od cza so kre -
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2 52 ty go dnie le gal ne go, pod le ga ją ce go obo wiąz ko wi pła ce nia skła dek ubez -

pie cze nio wych na wy pa dek bez ro bo cia, za trud nie nia, wy ko ny wa ne go w cią gu

ostat nich 2 lat od chwi li zło że nia wnio sku o w/w świad cze nie.
3 Oso by, któ rym zo sta nie za pro po no wa ne za trud nie nie, mu szą mieć mo -

żli wość i być zdol ne do je go pod ję cia, wy ka zy wać go to wość do pra cy, oraz mu szą

być bez ro bot ne. Oso by, któ re po bie ra ją za si łek na dziec ko i jed no cze śnie sta -



su trwa nia sto sun ku pra cy, jak i wy so ko ści otrzy my wa ne go wy na -

gro dze nia.

Okres po bie ra nia za sił ku dla bez ro bot nych za le ży od dłu go ści

okre sów po przed nie go za trud nie nia i od wie ku bez ro bot ne go i wy -

no si od 20 do 52 ty go dni. W wy pad ku udzia łu w szko le niach or ga -

ni zo wa nych przez Urząd Po śred nic twa Pra cy (AMS) okres po bie ra nia

za sił ku dla bez ro bot nych zo sta je od po wied nio przed łu żo ny (nie do -

ty czy za sił ku do raź ne go – Not stand shil fe).

5.4. ZA SI ŁEK DO RAŹ NY (Not stand shil fe)

Pra wo do otrzy ma nia za sił ku do raź ne go przy słu gu je bez ro bot -

nym, któ rych rosz cze nie do za sił ku dla bez ro bot nych i świad czeń

przed eme ry tal nych zo sta ło wy czer pa ne a któ rzy po zo sta ją do dys -

po zy cji Urzę du Po śred nic twa Pra cy (AMS) i znaj du ją się w trud nej

sy tu acji ma te rial nej.

Bez ro bot ni nie na le żą cy do wy żej wy mie nio nych krę gów oso -

bo wych mo gą, w sy tu acjach wy jąt ko wych, otrzy mać za si łek dla

bez ro bot nych i/al bo za si łek do raź ny na łącz ny okres nie prze kra -

cza ją cy jed ne go ro ku. Wnio sek o przy zna nie za sił ku do raź ne go na -

le ży zło żyć przed upły wem 3 lat, li cząc od chwi li za koń cze nia

po bie ra nia za sił ku dla bez ro bot nych. Z re gu ły przy zna wa ny on jest
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ra ją się o otrzy ma nie świad cze nia z ty tu łu ubez pie cze nia na wy pa dek bez ro bo cia,

mu szą po zo sta wać do dys po zy cji Urzę du Po śred nic twa Pra cy (AMS -Ar be it smarkt -

se wi ce). Ko niecz ne jest udo wod nie nie po sia da nia mo żli wo ści za pew nie nia dziec -

ku od po wied niej opie ki. Oso by bez ro bot ne mu szą po zo sta wać – do ty czy to

mo żli wo ści pod ję cia za trud nie nia w nor mal nych go dzi nach pra cy, w wy mia rze 20

go dzin ty go dnio wo – do dys po zy cji Urzę du Po śred nic twa Pra cy (AMS) Dla bez ro bot -

nych zaj mu ją cych się opie ką nad dzieć mi do 10 ro ku ży cia, lub nad dzieć mi upo śle -

dzo ny mi wy móg opi sa nej po wy żej dys po zy cyj no ści zre du ko wa no do 16 go dzin

nor mal ne go ty go dnio we go za trud nie nia.



na okres 52 ty go dni, a przed ich upły wem na le ży zło żyć wnio sek

o przed łu że nie.

5.5. ŚWIAD CZE NIE PRZED EME RY TAL NE 
(Pen sion svor schuss)

Bez ro bot ni, któ rzy wy stą pi li o przy zna nie ren ty in wa lidz kiej lub

ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do wy ko ny wa nia za wo du, eme ry tu ry 

al bo eme ry tu ry zwią za nej z pra cą wy ko ny wa ną w wy jąt ko wo cię -

żkich wa run kach (Na cht schicht -Schwe rar be it ge setz) mo gą otrzy -

mać, ja ko świad cze nie przed eme ry tal ne za si łek dla bez ro bot nych

(lub za si łek do raź ny) na okres za ła twie nia nie zbęd nych for mal no ści.

Oso by po bie ra ją ce świad cze nie przed eme ry tal ne nie mu szą wy ka -

zy wać go to wo ści do pod ję cia pra cy i nie mu szą w cza sie otrzy my -

wa nia świad cze nia po zo sta wać do dys po zy cji Urzę du Po śred nic twa

Pra cy (AMS).

Świad cze nie przed eme ry tal ne wy pła ca ne jest w wy so ko ści na -

le żne go za sił ku dla bez ro bot nych lub za sił ku do raź ne go, nie mo że

ono jed nak prze kro czyć dzien nie 1/30 śred nio prze wi dy wal nej staw -

ki przy szłej eme ry tu ry. Wy no si ona dla eme ry tu ry  36, 67 euro, a dla

ren ty in wa lidz kiej 30, 07 euro dzien nie. Je że li wy so kość eme ry tu ry

jest zna na i wy no si mniej, po da ne po wy żej staw ki zo sta ją od po -

wied nio ob ni żo ne.

W przy pad ku przy zna nia eme ry tu ry su ma otrzy ma ne go świad -

cze nia przed eme ry tal ne go zo sta je od li czo na od przy słu gu ją cej nad -

pła ty eme ry tu ry i zwró co na Urzę do wi Po śred nic twa Pra cy. W ra zie

otrzy ma nia de cy zji od mow nej nie przy słu gu je żad na nad pła ta

do przy słu gu ją ce go wy ższe go za sił ku dla bez ro bot nych lub za sił ku

do raź ne go.

W cza sie po bie ra nia świad cze nia przed eme ry tal ne go do pusz czal -

ny jest, nie prze kra cza ją cy 3 mie się cy, po byt za gra ni cą. Świad cze nie
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przed eme ry tal ne przy słu gu je ta kże w trak cie po by tu w szpi ta lu, na -

wet w wy pad ku bra ku upraw nień do za sił ku cho ro bo we go.

5.6. ZA SI ŁEK PRZEJ ŚCIO WY (Über gangs geld)

Oso bom, któ re na sku tek pod nie sie nia gra ni cy wie ku eme ry tal -

ne go nie mo gły w la tach 2004 – 2010 przejść na wcze śniej szą eme -

ry tu rę, przy słu gu je, do chwi li na by cia pra wa do eme ry tu ry,

rosz cze nie do za sił ku przej ścio we go, je że li speł nia ją one wy mo gi ko -

niecz ne do otrzy ma nia za sił ku dla bez ro bot nych, by ły w okre sie

ostat nich 15 mie się cy, co naj mniej 52 ty go dnie bez ro bot ne i po mi -

mo in ten syw nych sta rań nie zna la zły sta łe go miej sca za trud nie nia.

Po da ne po wy żej okre sy (52 ty go dnie/15 mie się cy) zo sta ją w przy -

pad ku po bie ra nia za sił ku cho ro bo we go, za sił ku ty go dnio we go, jak

rów nież w przy pad ku po by tu w sa na to rium lub w do mu opie ki, od -

po wied nio przed łu żo ne.

Wy mo gi te zo sta ją rów nież speł nio ne w przy pad ku udo ku men -

to wa nia wy ko ny wa nia w prze cią gu ostat nich 25 lat przed zło że niem

wnio sku, za trud nie nia pod le ga ją ce go obo wiąz ko wi pła ce nia skła -

dek ubez pie cze nio wych i trwa ją ce go 780 ty go dni, przy czym wy -

mie nio ne po wy żej 25 lat zo sta je roz sze rzo ne na nie pod le ga ją ce

obo wiąz ko wi pła ce nia skła dek z ty tu łu ubez pie cze nia na wy pa dek

bez ro bo cia okre sy opie ki nad dziec kiem (do chwi li ukoń cze nia przez

nie 15. ro ku ży cia). Za si łek przej ścio wy przy słu gu je w wy so ko ści pod -

sta wy wy mia ru za sił ku dla bez ro bot nych plus 25%, plus płat ne do -

dat ki ro dzin ne; co naj mniej jed nak w wy so ko ści za sił ku dla bez-

ro bot nych, łącz nie z do dat kiem wy rów naw czym.

W przy pad ku bra ku per spek ty wy na zna le zie nie w naj bli ższej

przy szło ści dla (i przez) po bie ra ją ce go świad cze nie miej sca pra cy, ist -

nie je mo żli wość zwol nie nia tej oso by przez Urząd Po śred nic twa Pra -
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cy (AMS) z obo wiąz ku sta łe go po zo sta wa nia do dys po zy cji te go

urzę du i kon ty nu owa nia wy pła ca nia za sił ku przej ścio we go np.

w trak cie po by tu za gra ni cą.

Po da nia o przy zna nie po wy ższych świad czeń na le ży skła -

dać w re gio nal nych Urzę dach Po śred nic twa Pra cy (Re gio na le
Geschäfis stel le des AMS). Po za tym ist nie je obo wią zek nie zwłocz -

ne go, naj póź niej przed upły wem jed ne go ty go dnia, in for mo wa nia

Urzę du Po śred nic twa Pra cy o wszyst kich istot nych zmia nach do ty -

czą cych np. sy tu acji eko no micz nej, prze by wa nia na zwol nie niu le -

kar skim, zmia ny miej sca za miesz ka nia, po by tu za gra ni cą itd.

Nie do trzy ma nie wy zna czo nych ter mi nów kon tro l nych, jak rów -

nież od mó wie nie przy ję cia pro po zy cji od po wied nie go za trud nie nia

lub szko le nia mo że spo wo do wać utra tę otrzy my wa ne go świad cze -

nia. W trak cie po by tu za gra ni cą al bo po za koń cze niu po bie ra nia

przy słu gu ją ce go świad cze nia, ochro na zdro wot na dzia ła jesz cze

przez okres na stęp nych 6 ty go dni, je że li ubez pie cze nie zdro wot ne

obo wią zy wa ło (trwa ło) nie prze rwa nie przez 6 ty go dni, al bo przez

okres, co naj mniej 26 ty go dni w cią gu ostat nie go ro ku.
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6. SZC ZE PIE NIA, SŁU ŻBA ZDRO WIA

6.1. SZCZE PIE NIA

Nie ist nie ją za gro że nia sa ni tar no -epi de mio lo gicz ne. Ka ta log

szcze pień obo wiąz ko wych jest zbli żo ny do pol skie go. Mo żna roz -

wa żyć do dat ko we scze pie nia prze ciw ko cho ro bom prze no szo nym

przez wy stę pu ją ce w Au strii klesz cze. Nie ma pro ble mów z do stę -

pem do opie ki me dycz nej.

6.2. UBEZ PIE CZE NIE PRZY PO BY TACH TU RY STYCZ NYCH

Po li sy pol skich to wa rzystw ubez pie cze nio wych ho no ru je się

w za kre sie, w ja kim zo sta ły za war te. W Au strii nie ma obo wiąz ku

ubez pie czeń oso bo wych, jed nak ze wzglę du na bar dzo wy so kie

kosz ty le cze nia i po by tu w szpi ta lu za le ca ne jest wy ku pie nie po li sy

ubez pie cze nia zdro wot ne go, któ re po kry wa kosz ty ewen tu al ne go

le cze nia szpi tal ne go, trans por tu z miej sca wy pad ku do szpi ta la, jak

i trans por tu cho re go do Pol ski. Oso ba nie ma ją ca od po wied nie go

ubez pie cze nia obej mu ją ce go kosz ty trans por tu mu si li czyć się ze

szcze gól nie wy so ki mi, idą cy mi w ty sią ce eu ro, kosz ta mi, któ re nie

są fi nan so wa ne przez NFZ.

Oso by opła ca ją ce skład ki na NFZ ma ją pra wo do sko rzy sta nia

w Au strii z opie ki me dycz nej w ra mach ubez pie cze nia w ga bi ne -

tach le kar skich, któ re ma ją pod pi sa ną umo wę z ka są cho rych. Na -

le ży przy tym pa mię tać, że nie ka żdy ro dzaj po mo cy me dycz nej

jest do stęp ny w ra mach ubez pie cze nia NFZ – m.in. oso by, któ re

nie ma ją od po wied nich ubez pie czeń, bę dą ob cią ża ne kosz ta mi

tzw. ak cji ra tun ko wych (przy jazd ka ret ki, do wóz do szpi ta la itp.).
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Uda jąc się do le ka rza lub szpi ta la, na le ży mieć do ku ment po twier -

dza ją cy fakt ubez pie cze nia: Eu ro pej ską Kar tę Ubez pie cze nia Zdro -

wot ne go – EKUZ (w przy pad ku wy jaz dów tu ry stycz nych) lub

od po wied ni for mu larz ty pu E, któ ry na le ży po brać przed wy jaz -

dem z Pol ski z wła ści we go od dzia łu NFZ (w przy pad ku od de le go -

wa nia, czy pra cy).

Przed wi zy tą u le ka rza na le ży ta ki for mu larz za re je stro wać w ka -

sie cho rych (Ge biet skran ken kas se), któ ra wy da za świad cze nie

o pra wie do nie od płat nej po mo cy me dycz nej. W przy pad ku EKUZ

przy słu gu je jed nak ogra ni czo ny za kres świad czeń zdro wot nych: są

to tyl ko świad cze nia nie zbęd ne z me dycz ne go punk tu wi dze nia

(naj czę ściej dla unik nię cia sy tu acji, w któ rej by ło by się zmu szo nym

do po wro tu do Pol ski w ce lu uzy ska nia nie zbęd nej po mo cy me -

dycz nej).

W Au strii trze ba się li czyć z obo wiąz kiem opła ce nia go tów ką

10-15 euro za ka żdy dzień po by tu w szpi ta lu. W przy pad ku bra ku

ubez pie cze nia zdro wot ne go kosz ty wi zy ty le kar skiej lub po by tu

w szpi ta lu mu szą być opła co ne na miej scu. Orien ta cyj na ce na stan -

dar do wej wi zy ty le kar skiej wy no si ok. 40-50 eu ro, ce na jed nej do -

by po by tu w szpi ta lu (bez kosz tów ba dań, za bie gów i ope ra cji)

– od 750 eu ro. W przy pad ku osób po sia da ją cych EKUZ kosz ty wi -

zy ty u le ka rza lub po by tu w szpi ta lu roz li cza ne są przez le ka rza lub

szpi tal za po śred nic twem au striac kiej ka sy cho rych bez po śred nio

z NFZ. Na le ży jed nak pa mię tać, że mo że być ko niecz ny za kup

na wła sny koszt le ków lub in nych świad czeń nie ob ję tych re fun da -

cją w ra mach EKUZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie

internetowej:

www.nfz.gov.pl
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7. SZKO ŁA W AU STRII

7.1. OR GA NI ZA CJA SYS TE MU SZKOL NIC TWA

Sys tem szkol nic twa w Au strii po zo sta je pod nad zo rem pań stwa.

De cy zje w spra wach do ty czą cych edu ka cji na le żą przede wszyst kim

do Mi ni ster stwa Edu ka cji, Na uki i Kul tu ry (Bun de smi ni ste rium far
Bil dung, Wis sen schaft und Kul tur, Mi no ri ten platz 5, 1014 Wien,

Tel.+431/531 20 0, www.bmukk.gv.at).

W Au strii edu ka cja jest obo wiąz ko wa od 6. do 15. ro ku ży cia

(Unter richt sp flicht). Wszyst kie dzie ci, któ re prze by wa ją na te re nie

Au strii przez przy naj mniej 1 se mestr, ob ję te są obo wiąz kiem szkol -

nym. Za pi sy do więk szo ści szkół w Au strii trwa ją w lu tym i mar cu.

Wcze śniej dzie ci mo gą cho dzić do przed szko la (Kin der gar ten) lub

na rok przed roz po czę ciem nor mal nej szko ły cho dzić do tzw. Vor -
schu le. Obo wią zek szkol ny koń czy się po 9 la tach na uki. W 2009

ro ku wpro wa dzo no w Wied niu obo wiąz ko wą „ze rów kę”, czy li rok

w przed szko lu ma ją cy przy go to wać do edu ka cji szkol nej. Że by 

za pi sać dziec ko do szko ły ro dzic po wi nien oso bi ście sta wić się 

w szko le z dziec kiem na roz mo wę kwa li fi ka cyj ną. Wy ma ga ne do -

ku men ty:

– po świad cze nie za mel do wa nia (Mel de zet tel),

– świa dec two uro dze nia (Ge burt sur kun de),

– po świad cze nie oby wa tel stwa (Sta atsbürger scha ft sna chwe is),

– nu mer ubez pie cze nia (So zia her si che rung snum mer) oraz

– po świad cze nie o wy zna niu re li gij nym (Re li gion na chwe is).

W szko łach pod sta wo wych, ogól no kształ cą cych szko łach śred -

nich i szko łach po li tech nicz nych pro wa dzo ne są za ję cia wy rów naw -
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cze dla przy by łych do Au strii dzie ci, któ re nie mó wią jesz cze po

nie miec ku.

Szkol nic two po dzie lo ne jest na 3 eta py na uki:

1 etap /Volks schu le/ – jest to szko ła pod sta wo wa, uczęsz cza -

ją dzie ci, któ re ukoń czy ły 6 lat, na uka trwa 4 la ta;

Po za koń cze niu szko ły pod sta wo wej po okre śle niu zdol no ści

ucznia i usta le niu dro gi dal szej edu ka cji ucznio wie mo gą wy brać

śred nią szko łę ogól no kształ cą cą (AHS Al l ge me in bil den de Höhe re

Schnie) lub szko łę głów ną (Haupt schu le)

2 etap – jest to sys tem szkół śred nich po dzie lo nych na dwa po -

zio my:
a) ni ższe szko ły śred nie /Haupt schu le/. Trwa ją one 4 la ta i ich

za da niem jest na uka kon kret ne go za wo du. Naj lep si ucznio -
wie ma ją mo żli wość w cza sie trwa nia na uki prze nie sie nia się
do AHS.

b) śred nia szko ła ogól no kształ cą ca (AHS). Trwa ją one 8 lat, ich
edu ka cja jest za koń czo na eg za mi nem ma tu ral nym, któ ry
skła da się z 3-4 eg za mi nów pi sem nych i ust nych. Ma tu ra
w Au strii ozna cza to sa mo, co przy ję cie na stu dia.

3 etap – szko ły wy ższe, któ re dzie lą się na:

– uni wer sy te ty tra dy cyj ne,

– uni wer sy te ty ar ty stycz ne,

– wy ższe szko ły za wo do we.

W za sa dzie nie ma eg za mi nów wstęp nych, bra ne są pod uwa -

gę świa dec twa ma tu ral ne, ale na nie któ rych kie run kach wy zna cza -

ne są eg za mi ny do pusz cza ją ce lub te sty pre dys po zy cji. Pol ska

ma tu ra jest uzna wa na, po dob nie, jak zda ny już eg za min na pol ską

uczel nię (w przy pad ku chę ci prze nie sie nia się). Wy ma ga na jest zna -

jo mość ję zy ka nie miec kie go (cer ty fi kat: Zer ti fi kat Deutsch lub Zen -
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tra le Obe rstu fenprüfung), do ku ment to żsa mo ści (pasz port, do wód

oso bi sty), świa dec two doj rza ło ści oraz świa dec two ukoń cze nia

ostat nie go ro ku szko ły w ory gi na le z tłu ma cze niem przy się głym.

7.2. NA UCZA NIE JĘ ZY KA POL SKIE GO W AU STRIAC KICH
SZKO ŁACH PAŃ STWO WYCH

W Au strii ist nie je mo żli wość na uki ję zy ka pol skie go w au striac -

kich szko łach pań stwo wych, ja ko pro gram fa kul ta tyw ny w ra mach

szkol nic twa obo wiąz ko we go. Pro gram jest pro wa dzo ny w 32 punk -

tach (szko łach pod sta wo wych, gim na zjach i szko łach śred nich):

Wie deń – 3 na uczy ciel ki (p. Dag ma ra Mie dziń ska, 

po lnisch.unter richt@gmx.at
tel.+43/676 566 82 63, 

p. Ha li na Ku bi siak, tel. +43/699 100 51 823, 

p. Bar ba ra Nie mi ro wicz, tel. +43/699 118 78 590,

Dol na Au stria – na uczy ciel ka p. Ma rzan na Da nek -Hne lo zub,

tel.+432235/43085 po godz. 20.00, kom. +43/681 1075 5910, 

ma il: Ern st Da nek@aon.at

Gór na Au stria – na uczy ciel ka p. Mał go rza ta Szcze rek,

tel.+43/699 106 602 88,

Graz (Sty ria) – na uczy ciel ka p. Mał go rza ta Alaj be go vić,

tel.+43/660 408 4630,

Bur gen land – na uczy ciel ka p. Ma rzan na Da nek -Hne lo zub,

tel.+43/2235/43 085 po godz. 20.00, kom. +43/681 1075 5910, 

ma il:Ern st Da nek@aon.at

Na uka od by wa się na za sa dzie do bro wol no ści i jest bez płat na,

wy na gro dze nie na uczy cie li oraz za kup pod ręcz ni ków są fi nan so wa -
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ne przez au striac kie mi ni ster stwo edu ka cji. Wy miar za jęć z na uki ję -

zy ka oj czy ste go wy no si od 2 do 6 go dzin ty go dnio wo, naj czę ściej

są to do dat ko we go dzi ny na uki po po łu dniu. Za ję cia pro wa dzo ne

są w for mie nie obo wiąz ko wych ćwi czeń lub ja ko przed miot nad -

obo wiąz ko wy. W przy pad ku for my nie obo wiąz ko wych ćwi czeń

w świa dec twie szkol nym na ko niec ro ku od no to wa ny jest tyl ko fakt

uczest ni cze nia w za ję ciach bez oce ny. Na to miast w przy pad ku for -

my za jęć, ja ko przed miot nad obo wiąz ko wy w świa dec twie szkol -

nym, od no to wy wa ny jest fakt uczest ni cze nia w za ję ciach wraz

z oce ną. Bli ższe in for ma cje mo żna otrzy mać w dy rek cjach szkół,

do któ rych uczęsz cza ją dzie ci.

Od 2008 ro ku ist nie je mo żli wość zda wa nia ma tu ry z ję zy ka pol -

skie go, ja ko ję zy ka ob ce go (kon takt p. Dag ma ra Mie dziń ska, 

po lnisch.unter richt@gmx.at tel. +43/ 676 566 82 63).

Po nad to w Ka ryn tii i Ty ro lu pro wa dzo ne są tzw. „szkół ki nie -

dziel ne” ję zy ka pol skie go:

– w Kla gen fur cie – na uczy ciel ka p. Ka ta rzy na Ku biak – Jan sche,
tel.+43/664 204 78 71,

– w Inns bruc ku – na uczy ciel ka p. Ka ta rzy na Tren kwal der-So biec -
ka, tel.+43/650 206 97 91.

Od 2008 ro ku w Wied niu dzia ła Za miej sco wy Ośro dek Dy dak -

tycz ny Gór no ślą skiej Wy ższej Szko ły Han dlo wej im. Woj cie cha Kor -

fan te go w Ka to wi cach, po sia da ją cy upraw nie nia do pro wa dze -

nia w ję zy ku pol skim stu diów wy ższych na te re nie Au strii na 3 kie-

run kach:

– Sto sun ki mię dzy na ro do we,

– Ad mi ni stra cja,

– Za rzą dza nie, oraz stu dia po dy plo mo we na kie run ku: Mię dzy -
na ro do we Stu dia Me ne dżer skie.
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Kon takt: Pa ni Mar ta Adam czyk – Kie row nik Za miej sco we go

Ośrod ka Dy dak tycz ne go w Wied niu, tel.+48 607 107 490, stro na:

www.gwsh.pl

7.3 SZKOL NY PUNKT KON SUL TA CYJ NY

Szkol ny Punkt Kon sul ta cyj ny im. Ja na III So bie skie go przy
Am ba sa dzie RP w Wied niu – Punkt pra cu je od 1979 ro ku w sys -

te mie kształ ce nia uzu peł nia ją ce go w za kre sie ję zy ka pol skie go, hi -

sto rii Pol ski, wie dzy oby wa tel skiej i geo gra fii Pol ski oraz kształ ce nia

zin te gro wa ne go w kla sach młod szych. Na uka od by wa się je den raz

w ty go dniu po po łu dniu lub w so bo ty (dla dzie ci młod szych). Na -

ucza nie jest bez płat ne.

Przy za pi sie na le ży zło żyć:

– za świad cze nie po twier dza ją ce, re ali za cję przez dziec ko obo -
wiąz ku szkol ne go w Au strii

– ko pię do ku men tu to żsa mo ści dziec ka oraz ro dzi ca lub opie -
ku na, (wy ma ga ny jest nu mer PE SEL dziec ka lub w przy pad -
ku po sia da nia ob ce go oby wa tel stwa nu mer pasz por tu)

– ko pię za mel do wa nia,

– wy peł nio ną an kie tę, któ ra mo żna otrzy mać w szko le lub
na stro nie in ter ne to wej,

– oso by za in te re so wa ne na uka re li gii skła da ją do dat ko wo de -
kla ra cję w tej spra wie przy za pi sie lub na po cząt ku wrze śnia.

Ad res: 
c/o Kol le gium Kalks burg, 1230 Wien, Pro me na de weg 3. 

tel. +431/888 41 58 181,  fax. +431 888 41 58 60 

e -ma il: dy rek tor@szko la pol ska.org 
www.szko la pol ska.org

                    Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii        39



8. IN FOR MA CJE DLA KIE ROW CÓW
I PO SIA DAC ZY SA MO CHO DÓW

8.1. OBO WIĄ ZEK PRZE RE JE STRO WA NIA SA MO CHO DU

W przy pad ku za mel do wa nia się na po byt sta ły na te ry to rium 

Au strii (Haup twohn sitz) wła ści ciel mo że uży wać pol skich ta blic je -

dy nie przez 1 mie siąc.

Po upły wie wska za ne go wy żej cza su sa mo chód mu si zo stać za -

re je stro wa ny i ubez pie czo ny w Au strii. Ist nie je rów nież ko niecz ność

opła ce nia po dat ku eko lo gicz ne go (No VA).

Ta bli ce na le ży od dać w au striac kim urzę dzie re je stra cyj nym 

(Zu las sung be hör de) gdzie, po uzy ska niu au striac kiej re je stra cji, mo -

żna uzy skać ta bli ce re je stra cyj ne. Uży wa nie sa mo cho du z pol ski mi

ta bli ca mi na te ry to rium Au strii jest mo żli we mak sy mal nie do 1 ro ku

– o ile wła ści ciel po jaz du nie ma sta łe go miej sca po by tu w Au strii.

Ad re sy urzę dów re je stra cyj nych zna leźć mo żna na stro nie:

http://www.vvo.at/kfz -zu las sungs stel le nau skunft/4.html

8.2. POD STA WO WE ZA SA DY KO RZY STA NIA 
Z SA MO CHO DU I DRÓG W AU STRII

Pol skie pra wo jaz dy upraw nia do pro wa dze nia po jaz du w Au -

strii. Sa mo chód na le ży ozna czyć zna kiem wy ró żnia ją cym w ru chu

mię dzy na ro do wym kra ju, w któ rym jest on za re je stro wa ny, o ile

ozna cze nie ta kie nie jest umiesz czo ne na ta bli cach re je stra cyj nych

(dla Pol ski pla kiet ka PL).

Mię dzy na ro do we pra wo jaz dy nie jest obo wiąz ko we, jed nak

oso by pla nu ją ce osie dle nie się w Au strii po win ny roz wa żyć wy mia -
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nę pol skie go pra wa jaz dy na au striac kie ze wzglę dów prak tycz nych

– w przy pad ku utra ty pro ce du ra uzy ska nia du pli ka tu pra wa jaz dy

jest szyb sza i nie wy ma ga wy jaz du do urzę du w Pol sce.

Oso by, któ re nie ukoń czy ły 18. ro ku ży cia, nie mo gą pro wa dzić

po jaz dów me cha nicz nych, na wet, je śli ma ją pra wo jaz dy.

W przy pad ku po ru sza nia się po ży czo nym sa mo cho dem za le ca

się po sia da nie pi sem ne go upo wa żnie nia do użyt ko wa nia po -
jaz du przez je go wła ści cie la (po świad czo ne go urzę do wo lub no ta -

rial nie i prze tłu ma czo ne go na ję zyk nie miec ki) al bo upo wa żnie nia

spo rzą dzo ne go na sto sow nym dru ku (do stęp ne w PZMOT).

Na au to stra dach i dro gach szyb kie go ru chu bez względ nie wy -

ma ga na jest tzw. wi nie ta, czy li na lep ka po twier dza ją ca wnie sie nie

opła ty za ko rzy sta nie z płat nych dróg.

Ce ny wi niet w 2011 r. wy no szą (w eu ro):

● dla jed no śla dów (ka te go ria A): 

– rocz na – 30, 40; 

– dwu mie sięcz na – 11,50; 

– dzie się cio dnio wa – 4,50.

● dla sa mo cho dów do 3,5 ton (ka te go ria B): 

– rocz na – 76,20 (wa żna przez 14 mie się cy: od 1 grud nia
2010 r. do 31 stycz nia 2012 r.)

– dwumie sięcz na – 22,90;

– dziesięciodnio wa – 7,90.

Brak na kle jo nej we wła ści wym miej scu przed niej szy by sa -

mo cho du wi nie ty gro zi obo wiąz ko wym wy ku pie niem jed no dnio wej

wi nie ty za stęp czej w wy so ko ści 120 eu ro (sztyw na ry czał to wa wy -

so kość opła ty wy ni ka z prze pi sów o opła tach dro go wych).

Spo sób i miej sce przy mo co wa nia wi nie ty są przed sta wio ne

w for mie gra ficz nej na jej od wro cie. Wi nie tę na le ży przy kle ić w le -
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wym gór nym ro gu przed niej szy by sa mo cho du lub pod lu ster kiem

wstecz nym. Wi nie ta mu si być przy kle jo na, nie mo że być uszko -

dzo na ani prze kle ja na. Z sa me go fak tu za ku pie nia wi nie ty nie wy -

ni ka pra wo do jaz dy po płat nych dro gach, pra wo to na by wa się

do pie ro po przy kle je niu wi nie ty we wła ści wym miej scu. Nie przy -

kle jo na wi nie ta trak to wa na jest tak sa mo, jak nie ska so wa ny bi let

w środ kach ko mu ni ka cji pu blicz nej.

Nie za trzy ma nie po jaz du do kon tro li bądź ma ni pu la cje z przy kle -

ja niem wi nie ty gro żą do dat ko wą grzyw ną do 3000 eu ro. Wi nie ty

są do na by cia na sta cjach ben zy no wych w Au strii, a ta kże w od dzia -

łach PZM w Pol sce, na przej ściach gra nicz nych oraz na nie któ rych

sta cjach pa liw po łu dnio wej Pol ski. Na pew nych od cin kach au to strad

oraz dróg szyb kie go ru chu obo wią zu ją, po nad to do dat ko we opła -
ty za prze jazd (np. tu ne lem).

Tu ry ści po ru sza ją cy się sa mo cho da mi po win ni li czyć się z dro-

bia zgo wy mi kon tro la mi sta nu tech nicz ne go po jaz dów (szcze gól nie

wa żne: ogu mie nie, ha mul ce oraz po sia da nie ap tecz ki, trój ką ta
ostrzegawcze go oraz od bla sko wej ka mi zel ki, a w zi mie ta kże

łań cuchów). Za zły stan tech nicz ny po jaz du lub brak pod sta wo we -

go wy posa że nia gro żą wy so kie man da ty lub za trzy ma nie ta blic
re je stra cyj nych, a na wet sa mo cho du. 

Po li cja bar dzo ry go ry stycz nie kon tro lu je stan tech nicz ny
po jaz dów. W przy pad ku stwier dze nia po wa żnych uste rek sa mo cho -

du na le ży li czyć się z za trzy ma niem do wo du re je stra cyj ne go i wy so ką

ka rą pie nię żną (od kil ku set eu ro wzwyż), a ta kże z ob cią że niem kie -

row cy kosz ta mi od ho lo wa nia po jaz du do warsz ta tu, kosz ta mi prze -

pro wa dzo ne go ba da nia tech nicz ne go i in ny mi opła ta mi ad mi ni -

stra cyj ny mi, wraz z opła tą za pra cę słu żb pu blicz nych przy usu wa niu

szkód w śro do wi sku na tu ral nym, po wsta łych np. wsku tek wy cie ku

pły nów z sil ni ka. Po dob ne kon se kwen cje mo gą spo tkać kie row cę
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za sa mo dziel nie wy ko ny wa ną na pra wę po jaz du w miej scu, gdzie nie

jest to do zwo lo ne (np. na au to stra dach). Na pra wy na le ży do ko ny wać

tyl ko w miej scach do te go wy zna czo nych, tzn. w warsz ta tach. Z uwa -

gi na ogra ni czo ne mo żli wo ści sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia na praw

po jaz du oraz wy so kie kosz ty na praw w spe cja li stycz nych warsz ta tach

za le ca się wy ku pie nie sto sow nej po li sy ubez pie cze nio wej oraz ksią -

żecz ki MPS (Mię dzy na ro do wej Po mo cy Sa mo cho do wej).

Ry go ry stycz nie eg ze kwo wa ny jest obo wią zek prze strze ga nia
ogra ni cze nia pręd ko ści na dro gach (do zwo lo na pręd kość na ob -

sza rze za bu do wa nym wy no si 50 km/godz., po za ob sza rem za bu -

do wa nym – 100 km/godz., na au to stra dach – 130 km/godz.).

Eg ze kwo wa ny jest obo wią zek za pi na nia pa sów bez pie czeń -
stwa na wszyst kich sie dze niach sa mo cho du.

Do pusz czal na mak sy mal na za war tość al ko ho lu we krwi kie row -

cy to 0,1 pro mi la. Wy nik od 0,1 do 0,49 pro mi la jest wy kro -
cze niem za gro żo nym ka rą w za le żno ści od wy ni ku oce ny

zdol no ści do kie ro wa nia po jaz dem – oce ny do ko nu je po li cjant. Kie -
row ca, u któ re go stwier dzo no za war tość al ko ho lu we krwi
po wy żej 0,5 pro mi la mo że zo stać uka ra ny man da tem (od 218

do 5813 eu ro) i ode bra niem pra wa jaz dy lub kil ku mie sięcz nym po -

zba wie niem wol no ści, na wet, je śli nie do pro wa dził do ko li zji.

Pra wo au striac kie za wie ra okre ślo ny ka ta log wy kro czeń dro go -

wych i wy so ko ści kar za ka żde z nich. W wie lu przy pad kach okre -

ślo na jest je dy nie gór na i dol na gra ni ca ka ry. W związ ku z tym
po dej mo wa nie przez kie row cę dys ku sji z po li cją dro go wą
na te mat wy so ko ści man da tu na ło żo ne go za wy kro cze nie
jest bez ce lo we i ma zwy kle od wrot ne skut ki – po li cjant mo -
że wte dy pod nieść ka rę do okre ślo ne go w prze pi sach li mi tu.

Od mo wa przy ję cia man da tu na miej scu wią że się za wsze ze skie -

ro wa niem spra wy na dro gę ad mi ni stra cyj ną. Na le ży wte dy za pła cić
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za bez pie cze nie na po czet ewen tu al nej ka ry (Si cher he it sle istung
w wy so ko ści kil ku set eu ro) w za mian uzy sku je się pra wo do od wo ła -

nia się od de cy zji o man da cie do naj bli ższe go or ga nu nad zo ru ją ce go

pra cę po li cji (naj czę ściej urząd gmi ny – Bez irk shaupt man n schaft).

UWA GA!  
Przy ję cie i za pła ce nie man da tu za my ka dro gę od wo ław czą.

Podczas kon tro li dro go wej skru pu lat nie spraw dza ne jest pra wo

jaz dy i do ku men ty po jaz du. Stwier dze nie w do ku men tach ja kich kol -

wiek nie czy tel no ści, uszko dzeń, po pra wek lub prze ró bek po wo du je

naj czę ściej za trzy ma nie do ku men tów i sa mo cho du oraz wdro że nie

po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go, przy czym kie row ca z re gu ły ob cią ża -

ny jest kosz ta mi, ja kie z te go wy ni ka ją (ho lo wa nie, par ko wa nie itd.).

Oby wa te le pol scy pod ró żu ją cy sa mo cho dem są obo wią za ni mieć

wa żny do wód kra jo we go ubez pie cze nia od po wie dzial no ści
cy wil nej na sa mo chód (a do dat ko wo na przy cze pę, je śli z nią pod -

ró żu ją). Dla te go też, z przy czyn prak tycz nych, za le ca się po sia da nie

„Zie lo nej Kar ty”, ja ko oczy wi ste go do wo du ubez pie cze nia sa mo -

cho du w kra ju. Po li sy pol skich to wa rzystw ubez pie cze nio wych w za -

kre sie ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych są w Au strii w peł ni uzna wa ne.

Na le ży pa mię tać (szcze gól nie w dys ku sjach z po li cjan ta mi), że

są oni w sta łym kon tak cie ze swo ją cen tra lą gdzie pro wa dzo ne są

24-go dzin ne dy żu ry praw ni ków, któ rzy na bie żą co udzie la ją funk -

cjo na riu szom opi nii praw nych w kon kret nych przy pad kach. Z re gu -

ły, więc przed sta wio na przez funk cjo na riu sza de cy zja jest osta-

tecz na, gdyż szcze gól nie w bar dziej skom pli ko wa nych spra wach

zo sta ła uprzed nio skon sul to wa na z praw ni kiem.

Do dat ko we in for ma cje dla kie row ców mo żna zna leźć na stro -

nie in ter ne to wej: www.oeamtc.at
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9. PRZY DAT NE IN FOR MA CJE I AD RE SY

9.1. PRZE PI SY CEL NE

Zgod ne z nor mą unij ną. Tu ry stów obo wią zu ją ogra ni cze nia ilo -

ścio we do ty czą ce wwo zu to wa rów prze zna czo nych do oso bi ste go

użyt ku i niepod le ga ją cych od sprze da ży. Okre śle nie „do użyt ku oso -

bi ste go” obej mu je prze zna cze nie prze wo żo nych to wa rów na pre -

zen ty, lecz ich sprze daż jest na ru sze niem pra wa i gro zi ich kon fi ska tą

oraz do dat ko wą ka rą. Prze wo żo ne to wa ry uzna je się za prze zna -

czo ne „do użyt ku oso bi ste go”, je że li nie prze kra cza ją okre ślo nych

ilo ści, np. pa pie ro sy – 200 szt., cy ga ret ki – 400 szt., cy ga ra – 200

szt., ty toń – 1 kg, spi ry tus – 10 l, wi no ze zwięk szo ną za war to ścią

al ko ho lu (np. sher ry, por to) – 20 l, wi no – 90 l (w tym mak sy mal -

nie 60 l wi na mu su ją ce go), pi wo – 110 l. Oso by, któ re nie ukoń czy -

ły 17. ro ku ży cia, nie mo gą prze wo zić wy ro bów al ko ho lo wych ani

ty tonio wych.

9.2. BEZ PIE CZEŃ STWO

Nie ma szcze gól ne go za gro że nia prze stęp czo ścią, zda rza ją się

jed nak kra dzie że pie nię dzy i do ku men tów (zwłasz cza w więk szych

mia stach). Ka żdy kto pad nie ofia rą prze stęp stwa – po wi nien we -

zwać lub zgło sić się na po li cję (tel. 133). Na le ży za dbać o spo rzą -

dze nie pro to ko łu zda rze nia. W ra zie wy pad ku lub ko niecz no ści

uzy ska nia po mo cy le kar skiej – na le ży we zwać pierw szą po moc me -

dycz ną (tel. 144).
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9.3. BEZ DOM NOŚĆ

Bez dom ni, któ rzy zna leź li się w trud nej sy tu acji mo gą zgło sić się

po po moc do or ga ni za cji cha ry ta tyw nych dzia ła ją cych na te ry to rium

Au strii. W Wied niu są to przede wszyst kim noc le gow nie i ja dal nie

Ca ri tas Au stria oraz or ga ni za cji Vin zi.

Ad re sy wy bra nych noc le gow ni w Wied niu:

Vin zi Port – Lin zer stras se 169, 1140 Wien

Vin zi Rast – Wil helm straße 10, 1120 Wien

9.4. ŚWIĘ TA W AU STRII

W nie dzie le i świę ta skle py w Au strii są za mknię te. Dni świą tecz -

ne w 2011 r. to: No wy Rok, 6 stycz nia, 1 ma ja, 15 sierp nia, 26 paź -

dzier ni ka, 1 li sto pa da, 8 grud nia (więk szość skle pów jest otwar ta),

Bo że Na ro dze nie 25-26 grud nia oraz świę ta ru cho me, czy li

w 2011 r. Wiel ka noc 24-25 kwiet nia, Wnie bo wstą pie nie 2 czerw -

ca, Świę to Ze sła nia Du cha Świę te go 13 czerw ca, Bo że Cia ło 23

czerw ca.

Urzę dy w Au strii są otwar te od po nie dział ku do piąt ku,

przy czym go dzi ny ich otwar cia są ró żne. Więk szość urzę dów przyj -

mu je in te re san tów od 8.00 do 12.00. We czwart ki nie któ re urzę dy

są otwar te rów nież po po łu dniu.

Urzę dy Po śred nic twa Pra cy na te re nie ca łej Au strii

Ar be it smarkt se rvi ce Wien Lan des geschäfts stel le

1010 Wien, We ih burg gas se 30

Tel: 01 / 515 25 -0

Fax.: 01 / 515 25 / 226

www.ams.org.at
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Uży tecz ne stro ny in ter ne to we w ję zy ku pol skim

Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych www.msz.gov.pl
Am ba sa da RP w Au strii www.wien.po lemb.net
WPHI Am ba sa dy RP w Au strii www.wien.tra de.gov.pl 
Pol scy le ka rze www.pol scy le ka rze.org
Cen trum Do rad cze MI GRANT www.mi grant.at
In for ma cja So cjal na www.so zia lin fo.wien.gv.at

In ne uży tecz ne stro ny in ter ne to we w ję zy ku nie miec kim

Prze wod nik po urzę dach w Au strii www.help.gv.at
Stro na in ter ne to wa mia sta Wied nia www.wien.gv.at
Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Pra cy www.bmwa.gv.at
Fe de ral ne Mi ni ster stwo Fi nan sów www.bmf.gv.at
Au striac ka Ba za Ak tów Praw nych www.ris.bka.gv.at
Au striac ka Izba Le kar ska www.aerz te kam mer.at

9.5. ADRESY POLSKICH PRZEDSTAWICIELSTW
DYPLOMATYCZNYCH I KONSULARNYCH W AUSTRII

Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej w Wied niu 
Hiet zin ger Haupt stra Be 42 C 1130 Wien Wy dział Kon su lar ny

Hiet zin ger Haupt straße 42 B 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-

0, 87015-100 faks:(+43 1) 87015-136, (+43 1) 87015-222.

Te le fon alar mo wy – tyl ko wy pad ki nad zwy czaj ne
(po godz. 16-tej): tel. (+43) 699 180 70 105 

e -ma il: wie den.amb.wk@msz.gov.pl 
www.wien.po lemb.net

Kon su lat Ho no ro wy Rze czy po spo li tej Pol skiej w Gra zu

Ge rald Ort ner, Kon sul Ho no ro wy 

Jo aneum ring 18/3, 8010 Graz 
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tel.: (+43 / (0) 316) 33 82 51, faks: (+43 / (0) 316) 33 82 51 15.

Kom pe ten cje: bez upraw nień do po świad czeń, pasz por to wych

i wi zo wych. Ob szar urzę do wa nia: Sty ria, godz. urzę do wa nia: 

wto rek, 09.00 – 12.00, śro da, 14.00 – 17.00

Kon su lat Ho no ro wy Rzecz po spo li tej Pol skiej w Kla gen fur cie

Al bert Fer di nand Sam mer, Kon sul Ho no ro wy 

Ko schat straße 7, 9020 Kla gen furt 

tel.: (+43 / (0) 463) 55 553 lub 0664 124 75 58 

lub po pol sku – 0644 578 37 03 faks (+43 / (0) 423) 92 158.

Kom pe ten cje: bez upraw nień do po świad czeń, pasz por to wych

i wi zo wych. Ob szar urzę do wa nia: Ka ryn tia, godz. urzę do wa nia: 

śro da 10.00 – 13.00, pią tek 14.00 – 16.00

Opra co wa nie:

Wy dział Kon su lar ny am ba sa dy Rze czy po spo li tej Pol skiej 

w Wied niu:

Ta de usz Oli wiń ski, Mar cin Ja ku bow ski,  Ewa Dy bal ska

http://www.wien.po lemb.net wie den.wk.amb@msz.gov.pl
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