
 
 
 
 
 
 

Rehabilitacja 
dzieci i 
młodzieży 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

        Czy potrzebują Państwo rady i pomocy? 
 

Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez 
nasz bezpłatny numer telefonu 

0800  1000  480 10 

w następujących godzinach: 

Poniedziałek – czwartek godz. 7:30 –19:30  
Piątek godz. 7:30 –15:30  

 
 
 
 
 

Jak mogą Państwo złożyć wniosek o rehabilitację dla 
dzieci i młodzieży? 

 
Wszystkie formularze konieczne do złożenia wniosku 
znajdą Państwo w Internecie na www.deutsche- 
rentenversicherung-bsh.de w zakładce Services 
[usługi] > Formulare & Anträge [formularze i wnioski] > 
Kategorie [kategoria] „Versicherte, Rentner, Selbständige 
[ubezpieczeni, renciści, prowadzący własną działalność”  
> Hasło Rehabilitation [rehabilitacja]. Należy je wypełnić 
online. 

 
Formularze są również dostępne we wszystkich punktach 
konsultacyjnych Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-
Rentowego. 

 
W tym celu proszę wypełnić 
> formularz wniosku (G0200). 

 
Lekarz prowadzący powinien wypełnić 
> orzeczenie lekarskie (G0612) oraz 
> obliczenie honorarium (G0600). 

 
(Wskazówka: orzeczenie lekarskie dla Niemieckiego 
Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego może wystawić 
każdy lekarz. Zaświadczenie o szczególnej kwalifikacji 
społeczno-medycznej nie jest wymagane.) 

 
Wniosek, orzeczenie lekarskie i obliczenie honorarium 
należy przesłać do Niemieckiego Ubezpieczenia 
Emerytalno-Rentowego. Stamtąd otrzymają Państwo 
pisemną informację w sprawie Państwa wniosku. 

 
O każdej porze znajdą Państwo informacje o rehabilitacji 
dzieci i młodzieży w Internecie na stronie: 

www.deutsche-rentenversicherung- 
braunschweig-hannover.de 

 
 

Częste pytania dotyczące rehabilitacji 
dzieci i młodzieży 

 
znajdą Państwo w zakładce Services > Kontakt & 
Beratung [kontakt i porady] > Beratung [porady] > Häufige 
Fragen [częste pytania] > Kategorie Rehabilitation 
[kategoria rehabilitacja] > Kinderrehabilitation 
[rehabilitacja dzieci] 

 
 
 
 
 

Adres pocztowy: 
 

Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover  
Lange Weihe 6 
30880 Laatzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Informacje dla rodziców 



 
 
 
 
 

Drodzy rodzice, 
 

dobro i zdrowie Państwa dzieci leżą Niemieckiemu 
Ubezpieczeniu Emerytalno-Rentowemu na sercu.  
Aby choroby w wieku dziecięcym i młodzieńczym  
nie przerodziły się w schorzenia chroniczne  
i aby ich następstwa nie utrzymywały się aż do wieku 
dorosłego, muszą być leczone odpowiednio wcześnie  
i w odpowiedni sposób. 

 
Co może dać rehabilitacja Państwa dziecku? 

 
Rehabilitacja we wczesnych latach może zapewnić 
późniejszą dobrą jakość życia i zdolność do pracy 
zarobkowej. 

 
Przede wszystkim jednak powinna ona przywrócić  
lub polepszyć zdrowie i sprawność Państwa dziecka,  
aby mogło znowu brać pełny udział w szkole i życiu 
codziennym. 

Przy jakich grupach chorób można się zgłosić do 
rehabilitacji dziecięcej? 

 
>  choroby dróg oddechowych, 
>  choroby alergiczne, 
>  choroby skóry, 
>  choroby serca i układu krążenia, 
>  choroby wątroby, żołądka i jelit, 
>  choroby nerek i dróg moczowych, 
>  choroby metaboliczne (w szczególności cukrzyca), 
>  choroby aparatu ruchowego, 
>  schorzenia neurologiczne, 
>  zaburzenia psychosomatyczne i psychomotoryczne, 

zaburzenia zachowania, 
>  nadwaga w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka i 

chorobami, 
>  otyłość (współczynnik masy ciała powyżej 97. 

centyla), 
>  schorzenia onkologiczne. 

 
W przypadku ostrych chorób, chorób zakaźnych, 
zaburzeń rozwoju mowy bez schorzeń towarzyszących, 
lub uzależnień pozwolenie na rehabilitację dziecięcą nie 
może być udzielone. 

 
Do jakiego wieku mogą być przyznane świadczenia 
rehabilitacji dzieci i młodzieży? 

 
Zasadniczo do ukończenia 18. roku życia. Ponadto 
maksymalnie do ukończenia 27. roku życia na czas 
kształcenia szkolnego lub zawodowego, dobrowolnego 
roku społecznego lub ekologicznego lub federalnej służby 
wolontariatu. Powyższe dotyczy też młodych ludzi, którzy 
z powodu niepełnosprawności nie mogą sami o siebie 
zadbać. 

 
Jakie koszty są przejmowane? 

 
>  koszty rehabilitacji dziecka, 
>  koszty wyżywienia i zakwaterowania dziecka, 
>  koszty podróży. 

Czy możliwe jest towarzyszenie dziecku? 
 

W przypadku dzieci, które jeszcze nie ukończyły 15. 
roku życia, na wniosek przejmowane są również koszty 
przyjazdu i powrotu osoby towarzyszącej dziecku 
podczas podróży. 

 
Do ukończenia 8. roku życia towarzyszenie na czas 
trwania rehabilitacji zasadniczo jest możliwe. Powyżej 
tego wieku, jeżeli jest to konieczne ze względów 
medycznych. Dotyczy to w szczególności 
>  dzieci z cukrzycą i skoliozą do ukończenia 10. roku 

życia, jeżeli są to pierwsze zabiegi rehabilitacyjne, 
>  dzieci z mukowiscydozą, schorzeniami onkologicznymi  

i kardiologicznymi, 
>  przypadków, gdy towarzyszenie niepełnosprawnemu 

dziecku jest konieczne do osiągnięcia sukcesu 
rehabilitacji. 

 
Co czeka Państwa dziecko? 

 
Do rehabilitacji dzieci i młodzieży mamy do dyspozycji 
liczne szpitale specjalistyczne, wyposażone zgodnie  
z najnowszym stanem medycznym. Pracują one według 
programów ustalonych z Ubezpieczeniem Emerytalno-
Rentowym. Klinika jest wybierana przez Ubezpieczenie 
Emerytalno-Rentowe na podstawie głównego schorzenia 
dziecka. Przy tym staramy się dopasować to indywidualnie 
do potrzeb Państwa dziecka. 

 
Z reguły rehabilitacja trwa 4 tygodnie. Jeżeli ze 
względów medycznych okaże się to konieczne, może 
być również przedłużona. 

 
Państwa dziecko znajduje się pod opieką w grupie 
odpowiedniej do wieku. Aby dzieci w wieku szkolnym 
utraciły jak najmniej materiału z zajęć, uczestniczą  
w tak zwanych zajęciach pomostowych z głównych 
przedmiotów. 

 
 


