UBEZPIECZENIA
PO POLSKU
Grażyna Lubicz Fernandes
tel. 01 39 64 38 36
06 73 47 94 20
fax: 01 34 17 43 51
e-mail:

grazyna.fernandes.ag@swisslife.fr

Ubezpieczyciel cieszący się od lat zaufaniem wielu instytucji polskich

KOMPLETNA OBSŁUGA KLIENTA PO POLSKU:
UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA
Wszelkie ubezpieczenia osób i firm: samochodowe ze
stażem z Polski • mienie • OC • zdrowie • NW • lokaty • renty

BP 27 − 14, Résidence du Lac - 52 bis
rue Gén.de Gaulle − 95880 Enghien Les Bains
(północne przedmieście Paryża)

Dojazd pociągiem: kierunek Pontoise z Gare du Nord, perony 36,
35, 34: stacja Enghien les Bains. Z dworca: iść peronem w lewo,
po wyjściu w prawo ul. Gén. de Gaulle do nr-u 52 bis i przejściem
między domami do koń-ca, potem w lewo pasażem za N° 14 wejścia do rezydencji. Dojazd samochodem: A 15 w kier. Cergy Pontoise, zjazd nr 2 - Argenteuil Orgemont prawym pasem na Epinay
i prosto 14 świateł . Na końcu jeziora w lewo i w prawo na parking
kasyna na poziom B. Wyjście: rue Gén. de Gaulle - centre ville.

Do zobaczenia!

Numer pośrednika ubezpieczeń: 07 007 704,
w rejestrze ORIAS – www.orias.fr; Instancja kontroli ACP
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WSTĘP
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu wraz ze stowarzyszeniem Parabole mają przyjemność przekazać Państwu trzecie wydanie
informatora Niezbędnik Polaka we Francji.
Podobnie jak edycja z 2012 roku, Niezbędnik 2013 zawiera praktyczne informacje
potrzebne obywatelom polskim przebywającym we Francji w organizacji życia
codziennego, rodzinnego i zawodowego oraz informuje o ich prawach i obowiązkach.
Wszystkie rozdziały informatora zostały zaktualizowane i uzupełnione. Przewodnik
został poszerzony o nowy rozdział – Informacje dodatkowe – w którym można
przeczytać o wymianie polskiego prawa jazdy, opłacaniu mandatu ryczałtowego,
czy uzyskaniu pomocy prawnej z urzędu. Dzięki lekturze Niezbędnika dowiedzą
się Państwo o zamknięciu Konsulatu Generalnego RP w Lille i zapisach na wizyty
w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu.
Informacje zawarte w Niezbędniku odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwietnia
2013 roku. Wysokość świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem RSA, obowiązuje do
31 marca 2014 roku. Inne kwoty podane w publikacji obowiązują do 31 grudnia
2013 roku.
Prosimy pamiętać, że Niezbędnik nie jest wyczerpującym źródłem wiedzy. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecamy korzystanie ze stron internetowych, które zostały zamieszczone w każdym z rozdziałów poradnika. Znajdą
tam Państwo również numery telefonów oraz adresy ważnych instytucji.
Zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania strony internetowej Ambasady
RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl, gdzie zamieszczane są informacje o bieżących
wydarzeniach, istotne komunikaty i ogłoszenia, oraz strony internetowej stowarzyszenia Parabole: www.parabole-asso.org, na której znajdują się zaktualizowane
informacje dotyczące praw i obowiązków Polaka mieszkającego i pracującego
we Francji.
Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

BEZPŁATNE NUMERY ALARMOWE
17 Policja Państwowa i Żandarmeria / Police et Gendarmerie
15 Pogotowie ratunkowe / Samu
18 Straż pożarna (wzywana rownież jako pomoc medyczna w nagłych
wypadkach) / Pompiers
115 pomoc bezdomnym / urgence SDF
112 zintegrowany system alarmowy Unii Europejskiej (policja, pogotowie,
straż pożarna)

PORTALE INTERNETOWE
Niezbędnik Polaka we Francji został opracowany na podstawie dokumentów
znajdujących się na oﬁcjalnych portalach internetowych:
www.service-public.fr

Site officiel de l’administration française

www.justice.gouv.fr

Ministère de la Justice

http://travail-emploi.gouv.fr

Ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du
Dialogue social

www.banque-france.fr

Banque de France

www.impots.gouv.fr

Site de la Direction générale des
Finances publiques

www.pole-emploi.fr

Pôle emploi

www.pole-emploi-international.fr

Pôle emploi international

www.ameli.fr

Assurance Maladie

www.lassuranceretraite.fr

Assurance Retraite

www.caf.fr

Caisse d’allocations familiales

www.cleiss.fr

Centre des Liaisons Européennes et
Internationales de Sécurité Sociale

http://europa.eu

Site web officiel de l’Union européenne

www.anil.org

Agence Nationale pour l’Information
sur le Logement

www.zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Lyoński Okręg Konsularny

Konsulat
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Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Paryski Okręg Konsularny

Szkolnictwo

Konsulat

W związku z powyższym, podział departamentów i właściwość urzędu przedstawia się jak na poniższej ilustracji.

Gmina

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła się we Francji właściwość terytorialna urzędów
konsularnych. W wyniku zamknięcia Konsulatu Generalnego RP w Lille, utworzono we Francji 2 okręgi konsularne: paryski oraz lyoński. Wszystkie osoby przebywające w departamentach byłego Konsulatu Generalnego RP w Lille powinny
obecnie zwracać się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu. Wyjątek
stanowi departament Territoire de Belfort, który znajduje się w okręgu Konsulatu
Generalnego RP w Lyonie.

Mieszkanie

K O N S U L AT

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

02 - Aisne
08 - Ardennes
10 - Aube
14 - Calvados
22 - Côtes d’Armor
27 - Eure
28 - Eure-et-Loir
29 - Finistère
35 - Ille et Vilaine
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
41 - Loir-et-Cher
44 - Loire-Atlantique
45 - Loiret
49 - Maine-et-Loire
50 - Manche
51 - Marne
52 - Haute Marne
53 - Mayenne
54 - Meurthe et Moselle

55 - Meuse
56 - Morbihan
57 - Moselle 59 - Nord
60 - Oise
61 - Orne
62 - Pas de Calais
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
72 - Sarthe
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
80 - Somme
85 - Vendée
88 - Vosges
89 - Yonne
91 - Essonne

92 - Hauts-de-Seine
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val d’Oise
Monaco
Departamenty zamorskie:
971 - Guadeloupe
972 - Martinique
973 - Guyane Francaise
974 - Reunion
975 - Miquelon
976 - Mayotte
Terytoria zamorskie:
Polynesie Francaise
Nouvelle Caledonie
Wallis et Futuna
Terres Australes
Antarctiques Francaises

Od 1 lipca 2013 r. kompetencje terytorialne Konsulatu Generalnego RP
w Lyonie obejmują:
01 - Ain
03 - Allier
04 - Alpes de Haute
Provence
05 - Hautes-Alpes
06 - Alpes-Maritimes
07 - Ardèche
09 - Ariège
11 - Aude
12 - Aveyron
13 - Bouches du Rhône
15 - Cantal
16 - Charente
17 - Charente-Maritime
18 - Cher
19 - Corrèze
20a - Corse-du-Sud
20b - Haute-Corse

21 - Côte d’or
23 - Creuse
25 - Doubs
26 - Drôme
30 - Gard
31 - Haute-Garonne
32 - Gers
33 - Gironde
34 - Hérault
38 - Isère
39 - Jura
40 - Landes
42 - Loire
43 - Haute-Loire
46 - Lot
47 - Lot-et-Garonne
48 - Lozère
58 - Nièvre

63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées Atlantiques
65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales
69 - Rhône
70 - Haute-Saône
71 - Saône-et-Loire
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie
79 - Deux-Sèvres
81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
90 - Territoire de Belfort

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Od 1 lipca 2013 r. kompetencje terytorialne Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Paryżu będą obejmowały:
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Europa

Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z aktualnymi cenami czynności konsularnych na stronie internetowej urzędu (Tabela Opłat Konsularnych).

Podatki

UWAGA:
Czynność konsularne są płatne zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych. Opłaty
pobierane są przed rozpoczęciem czynności. W Konsulacie w Paryżu opłatę
wnieść można jedynie gotówką oraz przekazem pocztowym tzw. mandat cash
(w przypadku spraw załatwianych korespondencyjnie). Urząd nie przyjmuje
czeków ani płatności kartą. Przelewy są możliwe wyjątkowo, jedynie po uprzednim ustaleniu takiej możliwości z konsulem.

Ubezpieczenie
społeczne

W konsulacie można:
◊ złożyć wniosek o polski paszport,
◊ zarejestrować francuskie akty stanu cywilnego w Polsce w celu otrzymania
polskich aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu (tzw. transkrypcja),
◊ zarejestrować francuski wyrok rozwodowy i otrzymać polski akt małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie,
◊ uzyskać dokumenty z niektórych polskich urzędów – akty stanu cywilnego: akt
urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenie o niekaralności z polskiego sądu,
dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa w merostwie na terenie Francji,
◊ zawrzeć związek małżeński przed konsulem,
◊ wykonać czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu lub poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
◊ wykonać tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka francuskiego na język
polski i odwrotnie,
◊ zgłosić zagubienie/kradzież polskiego dowodu osobistego i go unieważnić,
◊ złożyć dokumentację w sprawie poświadczenia polskiego obywatelstwa, nabycia albo zrzeczenia się polskiego obywatelstwa,
◊ w wypadku śmierci bliskiej osoby uzyskać zaświadczenie o zezwoleniu na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski,
◊ uzyskać potwierdzenie profilu zaufanego w systemie Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej http://epuap.gov.pl/wps/portal/,
◊ w okresie przedwyborczym zapisać się na wybory.

Świadczenia
rodzinne

Jakie sprawy można załatwić w konsulacie?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
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Trzeba pamiętać, że konsul nie może:
◊ regulować jakichkolwiek zobowiązań ﬁnansowych, takich jak mandaty, długi,
grzywny, koszty postępowania sądowego itp.,
◊ podejmować interwencji w przypadkach nałożenia na polskich kierowców
mandatów,
◊ świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe,
◊ pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania,
◊ ingerować w konﬂikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej
ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.),
◊ pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (lista adwokatów pracujących we Francji, z którymi można się porozumieć
w języku polskim znajduje się na stronie www.paryz.msz.gov.pl).
UWAGA
Obowiązkowa rejestracja wizyt w systemie e-konsulat
Przed udaniem się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu i Konsulatu Generalnego w Lyonie w każdej sprawie paszportowej (oprócz odbioru
paszportu), prawnej, obywatelskiej lub wizowej należy zapisać się na spotkanie
w elektronicznym systemie e-konsulat, dostępnym na stronie internetowej
www.e-konsulat.gov.pl. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą
zapisać się na spotkanie telefonicznie dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22
(Paryż) lub 04 78 93 14 85 (Lyon).
Sprawy z zakresu opieki konsularnej, wypadki losowe, sprawy dotyczące
przesłuchań, zawarcia małżeństwa przed konsulem oraz sprawy polonijne nie
wymagają zapisów i są rozpatrywane: listownie, telefonicznie lub indywidualnie w urzędzie.
Przy każdej wizycie w konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszportu albo dowodu osobistego).

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

W jakich sprawach konsulat nie może brać udziału?
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Przed każdą wizytą w urzędzie warto sprawdzić najnowsze informacje znajdujące się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl
oraz Konsulatu Generalnego w Lyonie: www.lyon.msz.gov.pl. Strony internetowe
zostały zmodernizowane i są na bieżąco uzupełniane o najnowsze komunikaty,
formularze oraz ogłoszenia. Polskie placówki działają też na Twitterze.

DZIECKO

Opłata konsularna za transkrypcję, to jest za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu
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Świadczenia
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Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka:
◊ wypełniony wniosek o transkrypcję (rejestrację) aktu urodzenia adresowany
do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce (dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze),
◊ ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (do okazania) oraz ich kopie,
◊ oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (copie integrale
d’acte de naissance),
◊ jeżeli rodzicami są obywatele polscy w związku małżeńskim – polski akt małżeństwa rodziców wraz z kopią,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatele polscy niepozostający w związku małżeńskim – polskie akty urodzenia rodziców wraz z kopiami,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatel polski i obcokrajowiec pozostający w związku małżeńskim – polski akt małżeństwa (w przypadku jego braku zalecana jest
transkrypcja aktu małżeństwa) wraz z kopią,
◊ jeżeli rodzicami dziecka są obywatel polski i obcokrajowiec niepozostający
w związku małżeńskim – akty urodzenia rodziców wraz z kopiami. Obywatele
Unii Europejskiej mogą przedstawiać wielojęzyczne akty urodzenia.

Europa

Tak. Rejestracja zagranicznego aktu urodzenia dziecka jest niezbędna między
innymi w celu wydania dziecku polskiego paszportu. W celu rejestracji (transkrypcji) francuskiego aktu urodzenia należy zapisać się w systemie e-konsulat:
www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej. W wyznaczonym terminie
rodzice powinni udać się osobiście do konsulatu.

Warto
wiedzieć

Czy można za pośrednictwem polskiego konsulatu zarejestrować
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce francuski akt urodzenia?
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Mieszkanie

REJESTRACJA AKTU URODZENIA DZIECKA

Konsulat
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STRONA INTERNETOWA
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cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu
wynosi 50 €. Dodatkowo za każde tłumaczenie aktu stanu cywilnego pobierana
jest opłata 30 €. Do każdego podania o transkrypcję aktu urodzenia dziecka
należy dołączyć kopie ważnych dokumentów tożsamości rodziców (paszportu
lub dowodu osobistego).
UWAGA!
Średni okres oczekiwania na uzyskanie transkrypcji wynosi około półtora
miesiąca.
PRZYKŁAD
Maja i Michał są małżeństwem. Pobrali się w Polsce, mają polskie obywatelstwo,
a od 2 lat mieszkają we Francji. Od 2 miesięcy są szczęśliwymi rodzicami Krysi,
która urodziła się we Francji. Krysia ma francuski akt urodzenia. Rodzice potrzebują uzyskać polski akt urodzenia dziecka, aby wyrobić paszport dla córeczki.
W celu rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki Maja i Michał powinni zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej,
w wyznaczonym terminie powinni udać się do konsulatu, wypełnić i podpisać
wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia. Do podania należy dołączyć
oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia (copie intégrale d’acte
de naissance) Krysi, oraz polski akt małżeństwa Mai i Michała wraz z jego kopią.
Podczas pobytu w konsulacie Maja i Michał muszą się wylegitymować ważnymi
dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym) i dołączyć
do podania kopie tych dokumentów. Jeśli jedno z rodziców nie może pojawić
się w konsulacie, drugi rodzic może okazać podpisaną przez oboje rodziców
i poświadczoną przez nota riusza lub mera zgodę na dokonanie transkrypcji aktu
urodzenia.

***
Anna i Jean-Louis są małżeństwem. Ślub zawarli w Paryżu, w merostwie. Anna
jest Polką, Jean-Louis Francuzem. Mają 2 synów, którzy urodzili się we Francji.
Aby rodzice mogli uzyskać polskie akty urodzenia synów, muszą najpierw zarejestrować swój związek małżeński w polskim urzędzie stanu cywilnego, a następnie
zarejestrować francuskie akty urodzenia synów. Mogą to zrobić za pośrednictwem konsulatu. Ania i Jean-Louis powinni zarejestrować się na stronie
www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej. W celu zarejestrowania
francuskiego aktu małżeństwa muszą osobiście wypełnić i podpisać w konsulacie
wniosek o transkrypcję francuskiego aktu małżeństwa, dołączając oryginał odpisu
zupełnego francuskiego aktu małżeństwa (copie intégrale de l’acte de mariage).
Do podania Ania i Jean-Louis dołączają swoje akty urodzenia. Jean-Louis może
dostarczyć wielojęzyczny akt urodzenia (acte de naissance plurilingue). Ponadto
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MAŁŻEŃSTWO I PACS
Obywatele Polscy mogą zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem.
Warunkiem koniecznym do uzyskania ślubu w konsulacie jest posiadanie przez
obojga narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego. Informacje dotyczące
ślubu w konsulacie znajdują się na stronie www.paryz.msz.gov.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z urzędem.
Opłata konsularna za tę czynność wynosi 500 €.

Konsulat
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Olga jest panną. Ma polskie obywatelstwo, mieszka we Francji, od 3 miesięcy jest
mamą Julii, która urodziła się we Francji. Olga w celu zarejestrowania aktu urodzenia Julii w polskich księgach stanu cywilnego, powinna zarejestrować się na
stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej i w wyznaczonym
terminie osobiście, w konsulacie, wypełnić oraz podpisać wniosek o dokonanie
transkrypcji aktu urodzenia córki. Ze względu na to, że dane ojca nie są wpisane
we francuskim akcie urodzenia (Julia nie została uznana przez ojca), Olga, wypełniając wniosek o transkrypcję, może wybrać dowolne imię ojca dziecka. Olga do
wniosku o transkrypcję musi dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego
aktu urodzenia (copie integrale d’acte de naissance) Julii oraz swój polski odpis
zupełny aktu urodzenia z przypiskami wystawiony nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 miesięcy. Podczas pobytu w konsulacie Olga musi się wylegitymować
ważnym dokumentem tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym).

Ubezpieczenie
społeczne

***

Świadczenia
rodzinne

Nadia, Marokanka i Robert, Polak nie są małżeństwem. We Francji urodziła im
się córeczka Leila. W celu rejestracji francuskiego aktu urodzenia córki Nadia
i Robert powinni zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę
w sprawie prawnej, w umówionym terminie udać się do konsulatu, wypełnić
i podpisać wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia. Do podania muszą
dołączyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia Leili (copie
integrale d’acte de naissance), oraz akty urodzenia rodziców, polski akt Roberta
i marokański Nadii (w języku francuskim). Podczas pobytu w konsulacie Nadia
i Robert muszą się wylegitymować ważnymi dokumentami tożsamości (paszportem bądź dowodem osobistym), do podania dołączają także kopie tych dokumentów.

Europa

***

Warto
wiedzieć

do zarejestrowania aktów urodzenia synów potrzebne będą oryginały francuskich odpisów zupełnych aktów urodzenia synów (copies intégrales d’actes de
naissance).

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

Obywatel polski zamieszkały lub przebywający czasowo we Francji ma również
możliwość zawarcia małżeństwa przed francuskim urzędnikiem stanu cywilnego.
W tym celu powinien zgłosić się do właściwego merostwa, aby uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Po ślubie
należy pamiętać o zarejestrowaniu francuskiego małżeństwa w polskich księgach
stanu cywilnego (patrz transkrypcja aktów stanu cywilnego).
Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego we Francji?

W celu uzyskania zaświadczenia należy:
◊ zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie
prawnej
◊ w wyznaczonym terminie przyjść do konsulatu z ważnym dokumentem tożsamości,
◊ wypełnić formularz i złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
◊ złożyć odpis polskiego aktu urodzenia.
Jeśli o zaświadczenie ubiega się osoba rozwiedziona, powinna dostarczyć polski
akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeśli jest to wdowa lub
wdowiec, wymagany jest polski akt urodzenia małżonka z adnotacją o zgonie
ewentualnie akt małżeństwa wraz z aktem zgonu współmałżonka.
Opłata konsularna za przygotowanie zaświadczenia wynosi 50 €, dodatkowo
za każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana jest opłata 30 €.
Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu
wynosi miesiąc.
2. Okólnik dotyczący polskich przepisów kodeksu cywilnego w sprawie warunków zawarcia małżeństwa zwany we Francji (certiﬁcat de coutume)
Jest to dokument wymagany przez francuskie merostwa w przypadku gdy obywatel polski zamierza zawrzeć związek małżeński we Francji. Konsulat wydaje
taki dokument bezpłatnie w siedzibie urzędu lub przesyła listownie po okazaniu
lub przesłaniu kopii ważnego dokumentu tożsamości.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (certiﬁcat de célibat)
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Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu
wynosi półtora miesiąca.

Konsulat
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Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

Konsulat

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz
doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego wynosi 50 € (płatne wyłącznie gotówką lub przekazem pocztowym – mandat
cash). Dodatkowo za każde tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego pobierana
jest opłata 30 €.

Ubezpieczenie
społeczne

W przypadku rejestracji aktu małżeństwa, małżonkowie, którzy posiadają obywatelstwo polskie, składają osobiście przed konsulem oświadczenie o wyborze
nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa przez nich i przez ich dzieci.

Świadczenia
rodzinne

Ponadto należy:
◊ wypełnić podania o transkrypcję (rejestrację) aktu małżeństwa, adresowane
do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce (dostępne w siedzibie
konsulatu i na stronie internetowej w zakładce sprawy stanu cywilnego–formularze),
◊ okazać ważne dokumenty tożsamości oraz dołączyć ich kopie,
◊ dostarczyć oryginał francuskiego odpisu zupełnego aktu małżeństwa (copie
integrale de l’acte de mariage), w wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi
prawnemu,
◊ dostarczyć oryginały odpisów aktów urodzenia małżonków wraz z kopiami
(dokumenty sporządzone w języku francuskim wymagają tłumaczenia)
»» Jeśli osoba zawierająca związek małżeński jest rozwiedziona, lub jest wdową/wdowcem, wymagane są ponadto polskie akty odzwierciedlające ten
stan prawny np. akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub
akt poprzedniego małżeństwa i dodatkowo akt zgonu współmałżonka,
»» obywatele polscy przedstawiają odpisy polskich aktów stanu cywilnego,
obywatele innych państw Unii Europejskiej mogą przedstawiać odpisy wielojęzyczne.

Europa

Tak. Obywatel polski powinien zarejestrować francuski akt małżeństwa w polskich
księgach stanu cywilnego. Może to zrobić za pośrednictwem konsulatu. W celu
rejestracji francuskiego aktu małżeństwa wymagana jest obecność małżonków
w konsulacie (konieczne wcześniejsze zapisanie się na wizytę na stronie:
www.e-konsulat.gov.pl).

Warto
wiedzieć

Czy można zarejestrować francuski akt małżeństwa w urzędzie stanu
cywilnego w Polsce za pośrednictwem konsulatu?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć

Jak uzyskać okólnik z konsulatu w związku z zamiarem podpisania związku
partnerskiego (PACS – Pacte civil de solidarité) we Francji?
W polskim prawie nie ma odpowiednika obywatelskiej umowy solidarności PACS.
W związku z powyższym konsulaty nie wydają obywatelom polskim odpowiedników „certificat de coutume” ani „certificat de non-opposition” w przypadku
związków partnerskich. Urzędy wydają obywatelom polskim jedynie okólnik
w języku francuskim zawierający generalną informację o polskich przepisach.
Okólnik wydawany jest bezpłatnie, w języku francuskim, po okazaniu ważnego
polskiego dokumentu tożsamości. Czynność wymaga uprzedniego umówienia się
na wizytę w sprawie prawnej w systemie e-konsulat.
Uzupełniająco, w celu potwierdzenia stanu cywilnego i przedłożenia organom
francuskim, obywatel Polski zamierzający zawrzeć PACS powinien wydobyć odpis
zupełny aktu urodzenia z aktualnymi przypiskami wystawiany przez urzędy stanu
cywilnego w Polsce. Dokument ten można wydobyć z Polski za pośrednictwem
konsulatu.
Jak wygląda procedura rejestracji francuskiego wyroku rozwodowego?
Za pośrednictwem konsulatu można zarejestrować w Polsce francuski wyrok
rozwodowy orzeczony po 1 maja 2004 roku. Natomiast francuskie wyroki rozwodowe orzeczone przed tą datą muszą być uznane przez polski sąd. Sprawę tę
należy załatwiać bezpośrednio w Polsce. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej www.paryz.msz.gov.pl.
PRZYKŁAD
Iwona, która mieszka w Aulnay-sous-Bois, wyszła za mąż we Francji. Rozwiodła
się także we Francji, w 2007 roku. Obecnie chce ponownie wyjść za mąż. W tym
celu powinna zarejestrować francuski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Jeśli rozwód był orzeczony po 1 maja 2004 roku, może dokonać rejestracji –
transkrypcji rozwodu za pośrednictwem konsulatu. Iwona powinna zarejestrować
się na stronie www.e-konsulat.gov.pl na wizytę w sprawie prawnej w konsulacie
w Paryżu. W konsulacie Iwona powinna wypełnić formularz o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz przedstawić odpis zupełny
francuskiego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (copie integrale de l’acte
de mariage) wydany najlepiej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy
i oryginalny odpis francuskiego wyroku rozwodowego wraz z oryginałem świadectwa* określonego w artykule 39 dotyczącego decyzji w sprawach małżeńskich w świetle rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2201/2003 z dnia
23 listopada 2003 roku. Wyżej wymienione dokumenty rozwodowe muszą być
oryginałami w języku francuskim z widocznymi pieczęciami sądu.
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Konsulat
Szkolnictwo

*Świadectwo to wydają na terenie Francji sądy wielkiej instancji (Tribunaux de grande instance – odpowiednik polskich sądów okręgowych), które wydały wyrok rozwodowy na podstawie certiﬁcat de non
apel, wydawanego przez sąd apelacyjny (Cour d’appel) bądź certiﬁcat de non pourvoi en cassation wydawanego przez sąd kasacyjny (Cour de cassation). Ten pierwszy wydaje się w sytuacji braku wspólnego
wniosku stron o orzeczenie rozwodu, drugi zaś w sytuacji obopólnej zgody stron na orzeczenie rozwodu.

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności (informacji o osobie
z Krajowego Rejestru Sądowego)
Za pośrednictwem konsulatu można wydobyć z polskiego sądu zaświadczenie
o niekaralności, które zostanie od razu przetłumaczone na język francuski. Należy
pamiętać o wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl
i umówieniu się na wizytę w sprawie prawnej. W konsulacie zostaniemy poproszeni
o wypełnienie odpowiedniego wniosku i okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
Opłata konsularna za wydobycie zaświadczenia o niekaralności wynosi 60 €, opłata
za tłumaczenie zaświadczenia wynosi 30 €; czas oczekiwania około miesiąca.

Konsulat
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Istnieją trzy formy odpisów aktów:
◊ odpis skrócony w języku polskim,
◊ odpis zupełny w języku polskim,
◊ odpis wielojęzyczny, który jest odpisem skróconym. Wielojęzyczne odpisy mogą
być przydatne w urzędach francuskich, ponieważ nie trzeba ich tłumaczyć.

Świadczenia
rodzinne

W celu wydobycia aktu stanu cywilnego należy wypełnić odpowiedni formularz
oraz okazać ważny dokument tożsamości wraz z kopią. Opłata konsularna za
wydobycie dokumentu wynosi 30 € (płatne wyłącznie gotówką lub przekazem
pocztowym mandat cash); czas oczekiwania około miesiąca.

Europa

Za pośrednictwem urzędu konsularnego można wydobyć z Polski odpisy aktów
urodzenia, małżeństwa i zgonu. Należy pamiętać o wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl i umówieniu się na wizytę w sprawie
prawnej (można wydobywać akty swoje, jak również akty dotyczące najbliższej
rodziny).

Warto
wiedzieć

Uzyskanie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego z polskich
urzędów stanu cywilnego

Mieszkanie

Gmina

WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW Z POLSKI

POŚWIADCZANIE PODPISÓW, POŚWIADCZANIE
ZGODNOŚCI KOPII DOKUMENTU Z ORYGINAŁEM

Konsulat
Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

UWAGA!
Na stronie internetowej www.paryz.msz.gov.pl oprócz informacji można znaleźć także formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw.

W urzędzie konsularnym można poświadczyć zgodność własnoręcznego podpisu i złożyć jego wzór na przykład na upoważnieniach, dokumentach dla banku
czy dla ZUS-u. W tym celu należy osobiście w konsulacie złożyć podpis oraz
przedstawić ważny dokument tożsamości po uprzednim umówieniu się na
wizytę w sprawie prawnej na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Opłata konsularna
za poświadczenie podpisu wynosi 30 €, czynność wykonywana jest na miejscu.
Poświadczanie podpisu w związku z ustalaniem prawa do świadczeń emerytalnych, inwalidzkich np. poświadczenie życia ZUS-u, jest bezpłatne, o ile osoba
składająca podpis posiada ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty
albo paszport). Dokument należy przedstawić do wglądu.
W urzędzie można również poświadczyć zgodność kopii dokumentu z oryginałem.
W tym celu należy przedstawić oryginalne dokumenty wraz z ich kopiami. Opłata
konsularna za poświadczenie kopii wynosi 30 € za dokument; czynność wykonywana jest na miejscu . Poświadczanie kopii w związku z ustalaniem prawa do
świadczeń emerytalnych, inwalidzkich lub kombatanckich np. kopie świadectwa
pracy wymagane w postępowaniu o uzyskanie świadczeń emerytalnych z ZUS
jest bezpłatne, o ile dokument dotyczy osoby posiadającej ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport). Dokument tożsamości należy
przedstawić do wglądu.

REJESTRACJA PROFILU W SYSTEMIE EPUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system
informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za
pośrednictwem Internetu: epuap.gov.pl/wps/portal/. Korzystanie z tego systemu
jest uwarunkowane wcześniejszym potwierdzeniem swojego proﬁlu. Potwierdzenia proﬁlu można dokonać w urzędzie konsularnym. Trzeba wcześniej umówić się
na wizytę w sprawie prawnej na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Do konsulatu
należy przyjść z wydrukiem wstępnej rejestracji w ePUAP oraz ważnym polskim
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ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w konsulacie osobiście.
Należy uprzednio zapisać się na wizytę w konsulacie w elektronicznym systemie
e-konsulat, dostępnym na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Osoby
nieposiadające dostępu do Internetu mogą zapisać się na spotkanie telefonicznie,
dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22.
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PASZPORTY

Europa

Świadczenia
rodzinne

Przewozem zwłok/prochów do Polski zajmują się wyspecjalizowane w transporcie
międzynarodowym i licencjonowane we Francji i w Polsce zakłady pogrzebowe,
których listę udostępnia konsul. Przewoźnik, posiadający upoważnienie rodziny,
zajmuje się zebraniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów oraz załatwieniem formalności w Polsce oraz we Francji, między innymi wydobyciem aktu
zgonu z merostwa, uzyskaniem zgody na przewóz z prefektury, czy zgody starosty i władz sanitarnych na pochówek w Polsce. W przypadku zgonów nagłych
w nie- wyjaśnionych okolicznościach, przewóz zwłok do Polski może odbyć się
dopiero po zakończeniu postępowania prokuratorskiego i wydaniu pozwolenia
na pogrzeb (permis d’inhumer). Po okazaniu pełnej dokumentacji od przewoźnika,
wydział konsularny wydaje zaświadczenie zezwalające na przewóz zwłok/prochów, które jest dokumentem niezbędnym do przewozu i pochówku w Polsce.
Opłata konsularna za zaświadczenie wynosi 50 €.

Ubezpieczenie
społeczne

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesnym wydarzeniem. Może ona nastąpić
podczas pobytu za granicą. Decyzję dotyczącą sposobu postępowania w takiej
sytuacji podejmuje najbliższa rodzina zmarłego. Współmałżonek, rodzice, dzieci
lub rodzeństwo zmarłego powinni zdecydować o tym, czy zwłoki lub prochy mają
być sprowadzone do Polski czy, z braku środków ﬁnansowych, pochowane na
terenie Francji na koszt państwa. Decyzja rodziny powinna być zakomunikowana
na piśmie konsulowi oraz odpowiednim władzom lokalnym we Francji: policji
oraz merostwu w miejscu zgonu.

Mieszkanie

Gmina

Co zrobić, gdy we Francji umiera bliska osoba?

Konsulat

Konsulat
Szkolnictwo

dokumentem tożsamości, a konsul potwierdzi tożsamość w systemie. Czynność
jest wykonywana na miejscu i bezpłatna.

Konsulat
Usługi
bankowe

PASZPORT DLA DZIECKA

Praca
Podatki

Małoletni powyżej 5-go roku życia muszą być obecni przy składaniu wniosku
o paszport.
Małoletni do 13-go roku życia otrzymuje paszport 5-letni.
Małoletni po ukończeniu 13-go roku życia otrzymuje paszport 10-letni.

Pierwszy paszport po urodzeniu dziecka bez numeru PESEL

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

W celu wydania paszportu dla dziecka wymagana jest pisemna zgoda obojga
rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt z urzędem konsularnym.

Ubezpieczenie
społeczne

Gmina

Szkolnictwo
Mieszkanie

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można również złożyć podczas
konsularnych dyżurów wyjazdowych w Lille, Rennes, Nancy, Nicei, Tuluzie i Bordeaux. Dokładne daty dyżurów podane są na stronie internetowej Ambasady RP
w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl (dyżury w Lille, Rennes i Nancy) i Konsulatu
Generalnego RP w Lyonie: www.lyon.msz.gov.pl (dyżury w Nicei, Tuluzie i Bordeaux). Należy pamiętać o wcześniejszym zapisaniu się na wybrany dyżur poprzez
kontakt mailowy lub telefoniczny z właściwym urzędem konsularnym.
Do wniosku należy zawsze dołączyć 1 kolorową fotografię biometryczną o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym
tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy dziecku nie został
nadany numer PESEL oraz nie został wydany polski akt urodzenia dziecka, konsul
może wydać osobie małoletniej pierwszy paszport z okresem ważności do 12
miesięcy. W takiej sytuacji bezwzględnie wymagane jest przedstawienie francuskiego aktu urodzenia dziecka zawierającego dane obojga rodziców.
Składając wniosek o paszport dla osoby małoletniej oboje rodzice lub opiekunowie prawni przedkładają następujące dokumenty:
◊ wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), zawierający dane dziecka
wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
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Opłaty za paszport dla dziecka
Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13-go roku życia - 35 €
Wydanie małoletniemu po ukończeniu 13-go roku życia paszportu 10-letniego – 55 €
Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego
przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli
paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 €

Konsulat
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

U wa g a !
Obecność dziecka powyżej 5-go roku życia jest obowiązkowa przy składaniu
wniosku paszportowego.

Świadczenia
rodzinne

W przypadku składania wniosku o paszport dla osoby małoletniej przez tylko jednego rodzica lub opiekuna prawnego, należy przedłożyć następujące dokumenty:
◊ wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), zawierający dane dziecka
wypełniony czytelnie pismem naśladującym druk,
◊ pisemną zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego na wydanie dziecku
polskiego paszportu poświadczoną przez notariusza, konsula lub urząd wojewódzki (w przypadku śmierci drugiego rodzica należy okazać oryginał aktu
zgonu),
◊ 1 kolorową fotografię biometryczną dziecka,
◊ jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody drugiego rodzica, zgodę sądu zastępującą zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego,
◊ aktualnie posiadany paszport dziecka, jeśli był wydany,
◊ jeżeli małoletni nie posiada numeru PESEL - odpis polskiego aktu urodzenia,
◊ ważny paszport lub dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek,
◊ w przypadku władzy rodzicielskiej przyznanej sądownie wyłącznie jednemu
z rodziców dodatkowo należy okazać oryginał orzeczenia sądu stwierdzający
przyznanie wyłącznej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
◊ w przypadku gdy nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

Europa

1 kolorową fotografię biometryczną dziecka,
aktualnie posiadany paszport dziecka, jeśli był wydany,
jeżeli małoletni nie posiada numeru PESEL - odpis polskiego akt urodzenia,
ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców bądź opiekunów prawnych.

Warto
wiedzieć

◊
◊
◊
◊

Konsulat

Składając wniosek o wydanie dla dziecka paszportu lub paszportu tymczasowego,
rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wydanie tego dokumentu.
Wydział Konsularny nie wydaje innych zaświadczeń lub dokumentów pozwalających dziecku na podróżowanie poza granicami Francji.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. władze francuskie zniosły obowiązek posiadania
zezwolenia na opuszczenie terytorium Francji przez małoletniego podróżującego
bez rodziców.

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ
Składając wniosek o paszport osoba dorosła przedkłada następujące dokumenty:
◊ wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), wypełniony czytelnie
pismem naśladującym druk,
◊ 1 kolorowe zdjęcie biometryczne,
◊ aktualnie posiadany paszport,
◊ polski akt małżeństwa jeśli w wyniku jego zawarcia nastąpiła zmiana danych
osobowych,
◊ polski akt urodzenia dla osób, które jeszcze nie posiadają numeru PESEL,
◊ potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla osób, w przypadku których procedura ta była niezbędna.
Opłaty za paszport
◊ Wydanie paszportu osobie dorosłej – 110 €
◊ Wydanie paszportu osobie powyżej 70-go roku życia – bezpłatnie
◊ Wydanie paszportu w przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu
z przyczyn zawinionych przez posiadacza – 330 €
◊ Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom do 26-go roku życia - 55 €

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Gmina
Mieszkanie

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców

Usługi
bankowe

Szkolnictwo

U wa g a !
W ramach strefy Schengen oprócz paszportu dokumentem podróży jest także
polski dowód osobisty. Dowody osobiste są wydawane jedynie w Polsce.
Urząd konsularny nie pośredniczy w wydawaniu dowodów osobistych.
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W tym wypadku wydanie paszportu powinna poprzedzić procedura poświadczenia polskiego obywatelstwa – szczegóły znajdują się na stronie internetowej
www.paryz.msz.gov.pl. W celu poświadczenia obywatelstwa należy umówić się
na spotkanie z konsulem w systemie e-konsulat w ramach spraw obywatelskich.

Konsulat
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Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

Konsulat

Co robić w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania
polskiego obywatelstwa, wynikających głównie z długiego okresu nieważności ostatniego paszportu lub dowodu osobistego?

Praca

Opłaty za paszport tymczasowy:
◊ Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat - bez opłat
◊ Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce - osobie, która ukończyła
18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 €
◊ Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie
na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce - osobie do 18-go roku życia - 30 €

Podatki

Paszport tymczasowy może także zostać wydany w następujących przypadkach:
◊ na powrót do miejsca stałego pobytu,
◊ w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
◊ w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Ubezpieczenie
społeczne

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi 15 €, osoby powyżej 70 lat – bezpłatnie.

Świadczenia
rodzinne

W celu otrzymania takiego paszportu należy złożyć dodatkowo:
◊ wniosek paszportowy (druk do pobrania w urzędzie), wypełniony czytelnie
pismem naśladującym druk,
◊ 1 kolorowe zdjęcie biometryczne.

Europa

Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu
sporządzonego w Polsce (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek
o wydanie tego dokumentu), jest możliwe wydanie paszportu tymczasowego na
czas oczekiwania na paszport biometryczny.

Warto
wiedzieć

PASZPORT TYMCZASOWY

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć

Wymiana paszportu w przypadku zmiany danych personalnych
Przypominamy o obowiązku wymiany dokumentu paszportowego w przypadku
zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych
w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia,
płci, numeru PESEL. Obywatel polski przebywający za granicą, posiadający ważny
dokument paszportowy, jest obowiązany wystąpić o jego wymianę niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji
administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę
albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa.

UTRATA DOKUMENTÓW
Co robić w sytuacji utraty dokumentów za granicą, na przykład paszportu
lub dowodu osobistego?
Zaleca się zgłoszenie utraty - kradzieży lub zagubienia - dokumentów za granicą na
najbliższym posterunku policji. Policja powinna wystawić zaświadczenie z informacjami o tym, jakie dokumenty i przedmioty zostały zgubione lub skradzione.
Jeżeli utracony został paszport lub dowód osobisty, należy jak najszybciej osobiście poinformować o tym najbliższy urząd konsularny. Konsul niezwłocznie
przekazuje informację o utracie dokumentu do urzędu w Polsce, który go wydał,
a w przypadku dowodu osobistego wydaje zaświadczenie o jego utracie.
U wa g a !
W urzędzie konsularnym można złożyć wniosek o polski dokumentu paszportowy. Polskie dowody osobiste oraz prawa jazdy są wydawane tylko w Polsce.

UWAGA!
Obowiązkowa rejestracja wizyt w systemie e-konsulat
Przypominamy, że przed udaniem się do urzędu konsularnego należy zapisać
się na spotkanie w elektronicznym systemie e-konsulat, dostępnym na stronie
internetowej www.e-konsulat.gov.pl.
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zapisać się na spotkanie telefonicznie dzwoniąc pod numer: 01 43 17 34 22 (Paryż) lub 04 78 93 14 85 (Lyon).
Sprawy z zakresu opieki konsularnej, wypadki losowe, sprawy dotyczące przesłuchań, zawarcia małżeństwa przed konsulem oraz sprawy polonijne nie wymagają
zapisów w systemie e-konsulat i są rozpatrywane: listownie, telefonicznie lub
indywidualnie w urzędzie.

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Ważne adresy
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
3, rue de Talleyrand
75007 Paris
( + 33 (0)1 43 17 34 22
ˈˈ+ 33 (0)1 43 17 34 34
]] 
paris.wk.info@msz.gov.pl
śś 
www.paryz.msz.gov.pl

Konsulat
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Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Dodatkowo we Francji działają konsulowie honorowi RP w: Rennes, Monako,
Nancy, Nicei, Tuluzie, Lille, Tours i Troyes, których pełne dane kontaktowe
znajdują się na stronie
śś 
www.paryz.msz.gov.pl

Podatki

Praca

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie
79, rue Crillon
69458 Lyon Cedex 06
( + 33 (0) 4 78 93 14 85
ˈˈ+ 33 (0) 4 37 51 12 36
]] 
lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
śś 
www.lyon.msz.gov.pl

Szkolnictwo
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Gmina
Świadczenia
rodzinne
Europa

Rodzice mogą wybrać formę realizowania obowiązku szkolnego swojego dziecka
poprzez:
◊ zapisanie dziecka do szkoły publicznej bądź prywatnej,
◊ zapewnienie dziecku tak zwanego nauczania „na odległość”, przeznaczonego
przede wszystkim dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły, na przykład
z powodów zdrowotnych,
◊ podjęcie decyzji o zapewnieniu dziecku nauczania w domu przez jednego
z rodziców lub osobę do tego wyznaczoną. Rodzice zobowiązani są wówczas
do dostarczenia wymaganej deklaracji do merostwa i do inspektora akademickiego (l’inspecteur d’academie) właściwego ze względu na ich miejsce
zamieszkania we Francji. Deklaracja jest ważna przez dany rok szkolny, dlatego
w przypadku przedłużenia takiej formy nauczania dziecka, rodzice powinni ją
składać każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Warto
wiedzieć

Jakie są formy realizowania obowiązku szkolnego we Francji?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

◊ Rodzice przybywający do Francji z dziećmi powinni je zapisać do francuskiej
szkoły.
◊ Za realizację obowiązku szkolnego odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie
prawni dzieci.
◊ Niewywiązywanie się z realizacji obowiązku szkolnego jest zagrożone karą
grzywny w wysokości 7 500 € lub karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
◊ Kontrola realizacji obowiązku szkolnego jest prowadzona na bieżąco przez
merostwa we współpracy z inspektorem akademickim (inspecteur d’académie).

Szkolnictwo

Konsulat

Na czym polega odpowiedzialność rodziców w systemie nauczania?

Mieszkanie

◊ Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą
państwa.
◊ Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną
i prywatną.
◊ Szkolnictwo państwowe we Francji jest obowiązkowe, świeckie, bezpłatne,
jednolite i neutralne pod względem politycznym i ideowym.
◊ Dzieci w wieku od 6 do 16 lat podlegają we Francji obowiązkowi szkolnemu.
◊ Obowiązek szkolny dotyczy również dzieci przybyłych do Francji z zagranicy,
które nie znają języka francuskiego lub posługują się nim słabo, lub w niewystarczającym stopniu.

Usługi
bankowe

INFORMACJE OGÓLNE

Praca

SZKOLNICTWO

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe

Jak zapisać dziecko do szkoły francuskiej?
◊ Zapisy do szkoły prowadzone są przez merostwo oraz wybraną przez rodziców
szkołę.
◊ Przy zapisie dziecka, merostwo sugeruje rodzicom szkołę rejonową najbliższą
miejsca ich zamieszkania, ale rodzice mogą wybrać inną placówkę – publiczną
lub prywatną.
◊ Rodzice zobowiązani są przedstawić zarówno w merostwie jak i w szkole dokumenty takie jak: akt urodzenia dziecka, dokumenty tożsamości rodziców,
poświadczenie faktu zamieszkiwania w danej dzielnicy lub mieście, książeczkę
zdrowia i kartę szczepień dziecka.
◊ Potwierdzeniem dokonania zapisu dziecka do wybranej szkoły jest wydane
przez merostwo zaświadczenie.
◊ W celu ostatecznego zapisu dziecka do szkoły rodzice muszą spotkać się
z dyrektorem wskazanej przez merostwo lub wybranej przez siebie szkoły
podstawowej, przedstawić wydany im w merostwie dokument i dostarczyć
wymagane zazwyczaj już tylko przez szkołę dodatkowe dokumenty, na przykład świadectwa.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

SZKOLNICTWO FRANCUSKIE
Jak jest zorganizowana francuska szkoła podstawowa?
Francuska szkoła podstawowa (école élémentaire) obejmuje trzy cykle:
◊ cykl przygotowawczy (cycle préparatoire) – pierwszy rok nauczania (CP) dla
dzieci od lat 6,
◊ cykl podstawowy (cycle élémentaire) – pierwszy rok nauczania (CE1) oraz
drugi rok nauczania (CE2),
◊ cykl średni (cycle moyen) – pierwszy rok nauczania (CM1) oraz drugi rok nauczania (CM2).
Ile godzin lekcyjnych tygodniowo przewiduje program w szkole
podstawowej?
W ciągu 5 lat szkoły podstawowej (école élémentaire) dzieci mają 27 60-minutowych godzin lekcyjnych tygodniowo, zazwyczaj w godzinach od 9.00 do 12.00
i od 14.00 do 17.00. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu roboczym oraz
ewentualnie, w zależności od typu szkoły, w sobotę rano (środa i niedziela są dniami
wolnymi od nauki).
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Jaki jest program nauczania w gimnazjum?
Cykl obserwacji
◊ Program pierwszego i drugiego roku nauczania w cyklu obserwacji jest jednolity dla wszystkich uczniów. Uczniowie uczestniczą w podstawowych
zajęciach takich jak: język francuski, matematyka, historia, geograﬁa, nauki
ścisłe, języki obce.
◊ W ramach tego cyklu uczeń poddany jest obserwacji pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Szczególną uwagę zwraca się na uzdolnienia, wyniki

Szkolnictwo
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Praca
Podatki

Gimnazjum obejmuje dwa cykle:
◊ cykl obserwacji (cycle d’observation) – pierwszy rok nauczania (klasa szósta),
drugi rok nauczania (klasa piąta),
◊ cykl orientacji (cycle d’orientation) – pierwszy rok nauczania (klasa czwarta),
drugi rok nauczania (klasa trzecia).

Ubezpieczenie
społeczne

Gimnazjum (collège) jest czteroletnią szkołą średnią pierwszego stopnia w całości objętą obowiązkiem szkolnym. Nazwy kolejnych klas w gimnazjum sugerują
liczbę lat nauki pozostałych do matury, a więc: pierwsza klasa gimnazjum to
we Francji klasa szósta, druga to piąta, przedostatnia to czwarta, a ostatnia to
trzecia.

Świadczenia
rodzinne

Jak zorganizowana jest nauka we francuskim obowiązkowym gimnazjum –
CES (Collège d’enseignement secondaire)?

Europa

Program szkoły podstawowej obejmuje przede wszystkim naukę czytania i pisania,
matematyki, języka obcego – najczęściej j. angielskiego – oraz informatyki,
a w starszych klasach dodatkowo historii, geograﬁi i nauk przyrodniczych.

Warto
wiedzieć

Jaki jest program nauczania w szkole podstawowej?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

UWAGA!
Francuskie Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie reformy zmieniającej
organizację nauczania w szkołach od nowego roku szkolnego 2013/1014.
Ma ona polegać na rozłożeniu odbywających się obecnie 4 razy w tygodniu
obowiązkowych zajęć lekcyjnych dla dzieci na 9 półdniowych modułów
lekcyjnych zorganizowanych w poniedziałek, wtorek, środę rano, czwartek
i piątek. Oznacza to, że od września 2013 r. dzieci w szkołach francuskich
będą uczęszczać na zajęcia lekcyjne dodatkowo w środę rano. Zmiana organizacji roku szkolnego we Francji ma na celu stworzenie przyjaznego systemu
edukacyjnego poprzez dostosowanie rytmu nauczania do potrzeb i możliwości najmłodszych dzieci.

UWAGA!
Młodzież, która po ukończeniu cyklu obserwacji nie zamierza kontynuować
nauki w gimnazjum, a podlega jeszcze obowiązkowi szkolnemu, powinna rozpocząć naukę w szkole zawodowej.

Cykl orientacji
◊ Cykl orientacji jest przeznaczony dla uczniów, którzy nie mają trudności
w nauce.
◊ Zadaniem tego cyklu jest przygotowanie ucznia do samodzielnego wyboru
dalszej drogi edukacyjnej. W wyborze tym ma pomóc opinia nauczycieli,
pedagoga i lekarza, wydana na podstawie całorocznych badań i analiz sekcji
orientacji i poradnictwa szkolnego.
◊ Po zakończeniu cyklu orientacji uczeń otrzymuje dyplom ukończenia gimnazjum. Jest to pierwszy oﬁcjalny dokument państwowy zwany brevet de collège
(BEPC). Jest on wystawiany na podstawie egzaminu złożonego przed komisją
departamentalną oraz ocen ucznia z ostatnich dwóch lat nauki w gimnazjum
(klasy IV i III).
W jaki sposób jest realizowany indywidualny program nauczania w szkole
francuskiej?
System edukacji we Francji przewiduje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej przez najzdolniejszych pięciolatków oraz opóźnienia startu szkolnego dla uczniów, którzy w chwili ukończenia szóstego roku
życia nie są jeszcze w pełni przygotowani do rozpoczęcia nauki. Decyzja taka
jest uzależniona od wspólnej opinii lekarza, psychologa, nauczyciela i rodziców,
a także od wyników dziecka uzyskanych podczas nauczania przedszkolnego.
Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość „przechodzenia” z klasy niższej do klasy
wyższej, a dla uczniów z trudnościami w nauce, francuski system edukacji przewiduje indywidualny program dostosowany do możliwości dziecka, tak zwany
PPRE (Programme personnalisé de réusssite éducative), który prowadzony jest
przez zespoły reedukacyjne w szkole lub poradniach wychowawczych.
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Europa

Świadczenia
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i postępy w nauce. Dokumentację dziecka prowadzą nauczyciele, pedagog
i lekarz szkolny. Ułatwia to precyzyjne określenie predyspozycji ucznia co do
dalszej drogi kształcenia.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministère de l’Éducation nationale
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WAŻNE ADRESY
Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants
et des Enfants du Voyage


www.casnav.fr
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UWAGA!
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie zwanym
Circulaire du 2 octobre 2012 sur l’organisation de la scolarité des élèves
non-francophones nouvellement arrivés en France oraz na stronie internetowej:
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536

Usługi
bankowe

Następnie dziecko jest kierowane do klasy odpowiadającej mu wiekiem w szkole
francuskiej oraz zapisywane na zajęcia dodatkowe do klas UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants), których częstotliwość zależy od wyników
wywiadu. Celem dodatkowego nauczania dziecka jest jak najszybsze umożliwienie
mu pełnego zintegrowania się z odpowiednią dla niego klasą we francuskim systemie edukacyjnym. Nauczanie uzupełniające w klasach UPE2A jest intensywne,
codzienne, a jednocześnie dostosowane do planu lekcji w szkole francuskiej.
Klasy te są dostępne dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat (od CP do CM2).

Praca

Inspektor oświatowy oraz pedagodzy i psychologowie z francuskiego CASNAV
(Centre Academique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants
du Voyage) przeprowadzają wywiad z nowoprzybyłym do Francji dzieckiem w celu
rozpoznania jego potrzeb edukacyjnych oraz sprawdzenia poziomu:
◊ umiejętności posługiwania się językiem francuskim w mowie i piśmie,
◊ umiejętności posługiwania się innymi językami nowożytnymi nauczanymi we
francuskim systemie edukacyjnym (dotyczy to głównie języka angielskiego),
◊ wiedzy przyswojonej przez dziecko w systemie edukacyjnym kraju pochodzenia,
w używanym przez niego języku (dotyczy to matematyki),
◊ umiejętności sporządzania przez dziecko prac pisemnych.

Podatki

W celu umożliwienia nauki we Francji dzieciom obcokrajowców, które nie znają
języka francuskiego lub posługują się nim słabo, zostały wypracowane specjalne
procedury i utworzone specjalne grupy pedagogiczne, które działają w szkołach
lub przy centres d’information et d’orientation.

Ubezpieczenie
społeczne

Co zrobić w przypadku, gdy dziecko nie zna języka francuskiego lub
posługuje się nim słabo?
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SZKOLNICTWO POLSKIE WE FRANCJI
Do jakiej szkoły zapisać dziecko, aby mogło podjąć lub kontynuować
nauczanie w polskim systemie edukacyjnym we Francji?
Nauczanie podległe polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej prowadzone
jest w:
◊ szkołach polskich, to jest w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu im. A. Mickiewicza, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych
z siedzibą w Paryżu, w Lille, w Strasburgu, w Aulnay-sous-Bois oraz w Szkolnym
Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie,
◊ dwóch sekcjach polskich w liceach międzynarodowych w Paryżu (Montaigne
i St. Germain en Laye),
◊ dwóch sekcjach polskich w szkołach międzynarodowych w Strasburgu i Lyonie
(Pontonniers, Cite Scolaire International).
UWAGA!
W wyżej wymienionych instytucjach realizowany jest polski uzupełniający
program nauczania od poziomu szkoły podstawowej po liceum, a nauczanie
jest bezpłatne.

Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?
W szkołach polskich zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w środy i soboty – dni wolne od nauki w systemie edukacji francuskiej). Natomiast w sekcjach
polskich działających w szkołach międzynarodowych, polskie nauczanie zorganizowane jest w ramach tygodniowego planu zajęć uczniów i obejmuje klasy
gimnazjalne i licealne, a w Lyonie również klasy szkoły podstawowej.
UWAGA!
Francuskie Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie reformy zmieniającej
organizację nauczania w szkołach od nowego roku szkolnego 2013/1014.
Ma ona polegać na rozłożeniu odbywających się obecnie 4 razy w tygodniu
obowiązkowych zajęć lekcyjnych dla dzieci na 9 półdniowych modułów
lekcyjnych zorganizowanych w poniedziałek, wtorek, środę rano, czwartek
i piątek. Oznacza to, że od września 2013 r. dzieci będą uczęszczać na zajęcia
lekcyjne do szkoły francuskiej również w środę rano. Powyższa zmiana organizacyjna w szkołach francuskich może wpłynąć na rozkład zajęć lekcyjnych
w szkołach polskich we Francji.
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Czy istnieją we Francji przedszkola polskie?
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Szkoły polskie za granicą podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej nie
prowadzą oddziałów przedszkolnych. Istnieją jednak przedszkola, czy tak zwane
zerówki, które prowadzone są dzięki inicjatywom stowarzyszeń polonijnych lub
polskich paraﬁi.

Szkolnictwo

Konsulat

UWAGA!
Licealiści mogą zdawać na maturze język polski zarówno jako langue vivante
LV1, LV2 jak i LV3 obowiązkowo lub fakultatywnie.

Praca

Istnieje kilka możliwości zapewnienia dzieciom nauki języka polskiego i w języku
polskim.
◊ Część dzieci i młodzieży może uczyć się języka polskiego jako przedmiotu
dodatkowego w ramach zajęć fakultatywnych, prowadzonych przez francuskie
szkoły publiczne. Obecnie język polski jako obcy proponowany jest w ośmiu
publicznych liceach we Francji (4 w obrębie Lille, 1 w Paryżu, 1 w Wersalu,
1 w Tuluzie i 1 w Bordeaux), jako trzeci język obcy, tak zwany język nowożytny 3 –
LV3 (langue vivante 3).
◊ Niektóre francuskie szkoły publiczne proponują zajęcia wieczorowe z języka
polskiego dostępne dla uczniów z innych szkół publicznych, tak zwane LIE
(Langue inter-établissement).
◊ Rodzice mogą również zapisać swoje dzieci do jednej z wielu szkół polonijnych, które prowadzą nauczanie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geograﬁi. Lista takich szkół znajduje się na stronie internetowej
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl.

Podatki

Jak zapewnić dziecku nauczanie języka polskiego, kiedy nie ma możliwości
zapisania go do szkoły polskiej lub sekcji polskiej?

Ubezpieczenie
społeczne

◊ Nauczanie w szkołach polskich i w sekcjach polskich obejmuje następujące
przedmioty: język polski, historia, geograﬁa oraz wiedza o Polsce.
◊ Na zakończenie nauczania w szkołach polskich uczniowie otrzymują świadectwa.
◊ W sekcjach polskich uczniowie przystępują do francuskiego egzaminu dojrzałości w opcji międzynarodowej (OIB), która obejmuje ustne i pisemne egzaminy
w języku polskim z literatury narodowej oraz historii z geograﬁą.

Świadczenia
rodzinne

Jaki jest program nauczania w Szkole Polskiej i sekcjach polskich?
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Kiedy i w jaki sposób odbywają się zapisy dzieci do szkoły polskiej lub
sekcji polskiej?
Nabór do sekcji jest dwuetapowy:
◊ W okresie od lutego do kwietnia kandydaci powinni złożyć dokumenty, których listę ustala szkoła. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się w kwietniu
poprzedzającym rok szkolny.
◊ Kandydaci, którzy zostali zaakceptowani przez komisję szkolną, w połowie
maja przystępują do egzaminu z języka polskiego, natomiast dzieci przybyłe
z Polski muszą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego. O wynikach
egzaminów kandydaci są informowani w ciągu dwóch tygodni.
UWAGA!
W związku z tym, że sekcje polskie są specyﬁcznym typem nauczania we
francuskim systemie edukacji, kandydatów nie obowiązują przepisy dotyczące
rejonizacji w placówkach oświatowych.

PRZYKŁAD
Andrzej przyjechał do pracy we Francji we wrześniu, a jego żona z dziećmi dołączyli do niego w grudniu. Andrzej chciał zapisać dzieci do sekcji polskiej. Wysłał
wniosek do szkoły, ale nie został on rozpatrzony z powodu zakończenia naboru.
Andrzej może powtórnie złożyć podanie podczas naboru na kolejny rok szkolny.
Do tego czasu jego dzieci będą musiały chodzić do szkoły francuskiej i tam realizować obowiązek szkolny.

***
Monika i Darek mieszkają we Francji od 4 lat. Ich córka Daria ma 12 lat i chodzi
do francuskiej szkoły. Rodzice postanowili zapisać ją dodatkowo do Szkoły Polskiej. W wybranej placówce rodzice musieli przedstawić ostatnie świadectwo
szkolne Darii z Polski. W Szkole Polskiej Daria przystąpi do testu diagnostycznego
z umiejętności czytania, pisania oraz mówienia w języku polskim. Na podstawie
jego wyników zostanie zapisana do właściwej klasy.
Jakie dokumenty potrzebne są do zapisania dziecka do szkoły w przypadku
powrotu do Polski?
W przypadku powrotu dziecka do Polski dokumentem koniecznym do zapisania
go do szkoły jest świadectwo szkoły francuskiej, w której dziecko spełniało obowiązek szkolny.
Szkoły polskie również wydają swoim uczniom świadectwa ukończenia danej
szkoły czy klasy w polskim uzupełniającym systemie nauczania, ale nie są one
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UWAGA!
Przed powrotem dziecka do Polski najlepiej skontaktować się z Ośrodkiem
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą www.orpeg.pl, który prowadzi projekt
dla uczniów powracających do polskiego systemu edukacji. Więcej informacji
o projekcie można znaleźć na http://otwartaszkola.pl.

Gmina

konieczne przy zapisie ucznia do szkoły w Polsce. Świadectwa szkół polskich
są jednak bardzo pomocne, ponieważ informują o poziomie znajomości języka
ojczystego ucznia i jego postępach z innych przedmiotów.

WAŻNE ADRESY

Praca

Usługi
bankowe

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza
przy Ambasadzie RP w Paryżu
Kierownik: Konrad Leszczyński
11-15, rue Lamandé
75017 Paris


+33 (0) 1 42 28 66 38


+33 (0) 1 42 28 63 82
]

ecolepolonaise@wanadoo.fr


www.szkolaparyz.polemb.net
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Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą


www.orpeg.pl
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MEROSTWO
MAIRIE
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Jakie sprawy można załatwić w merostwie?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Dokumenty administracyjne:
◊ zgłoszenie narodzin dziecka (déclaration de naissance),
◊ akt urodzenia (acte de naissance),
◊ oświadczenie o uznaniu dziecka (reconnaissance de paternité),
◊ zgłoszenie zgonu (déclaration de décès),
◊ akt zgonu (acte de décès),
◊ pozwolenie na budowę (permis de construire),
◊ poświadczenie podpisu (authentiﬁcation de signature).
Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 0 do 3 lat:
◊ zapisy do żłobka (petite enfance).

Sprawy dotyczące pomocy socjalnej
We wszystkich sprawach związanych z otrzymaniem pomocy socjalnej należy
zwracać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (CCAS – Centre communal

Gmina

41
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Sprawy dotyczące pracy i szkoleń zawodowych
Większość merostw posiada Dział Pracy i Szkoleń (SEF – Service emploi formation),
który zajmuje się pomocą dla bezrobotnych. Istnieje możliwość bezpłatnego
korzystania z telefonu i Internetu przy szukaniu pracy.

Europa

UWAGA!
Zapisy do gimnazjum (collège) i liceum (lycée) przeprowadzane są w szkołach.

Warto
wiedzieć

Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 3 lat:
◊ zapisy do szkoły podstawowej (affaires scolaires),
◊ zapisy do organizacji sportowych, kulturalnych i oświatowych (domów kultury
i rekreacji – maisons du quartier, centre des loisirs).

Podatki

Praca

UWAGA!
Podanie najlepiej złożyć na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka.
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Sprawy dotyczące mieszkania
◊ W Dziale Mieszkań Socjalnych (SLog – Service du logement) można złożyć
podanie o przyznanie lokalu socjalnego.
◊ W Dziale Higieny i Zdrowia (SCHS – Service communal d’hygiène et de santé)
można złożyć prośbę o ocenę warunków mieszkaniowych.

OPIEKA DLA DZIECI PRACUJĄCYCH RODZICÓW
Jak gminy organizują we Francji opiekę dla dzieci pracujących rodziców?
Gminy zarządzają:
◊ żłobkami publicznymi (crèches collectives),
◊ żłobkami rodzinnymi (crèches familiales),
◊ żłobkami kilkugodzinnymi, zwanymi haltes-garderies.

Prawo do ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym lub rodzinnym mają rodzice
pracujący lub zapisani do urzędu pracy. Żłobki kilkugodzinne, zwane halte garderie,
przyjmują również dzieci niepracujących rodziców.
Jak zapisać dziecko do żłobka publicznego (crèche collective)?

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
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Praca

Instytucje te przyjmują dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 3 lat (do czasu
przejścia dziecka do przedszkola).

Podatki
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d’action sociale). Ośrodkiem zarządza merostwo, które współpracuje z innymi
instytucjami, na przykład z Kasą Świadczeń Rodzinnych (CAF).

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka publicznego należy złożyć w merostwie
najlepiej na kilka miesięcy przed narodzinami dziecka. Po jego urodzeniu należy
potwierdzić zapis.
Co to są żłobki rodzinne (crèches familiales)?
Są to żłobki mieszczące się w prywatnych mieszkaniach. Przyjmują maksymalnie
4 dzieci.
Opiekunka posiada uprawnienia do opieki nad małymi dziećmi i odpowiednie
warunki mieszkaniowe. Ma podpisaną umowę z merostwem.
Lista żłobków rodzinnych znajduje się w każdym merostwie oraz w Ośrodkach
Ochrony Matki i Dziecka (PMI – Protection maternelle et infantile). Znalezienie
takiego żłobka jest zadaniem rodziców.
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W miejscach tych dzieci przyjmowane są tylko na kilka godzin, raz lub kilka razy
w tygodniu. W halte-garderie nie ma stołówek. Dziecko powinno więc przyjść do
żłobka z własnym posiłkiem. Niektóre gminy ograniczają prawo do korzystania
z tej usługi (1,5 dnia na tydzień, na przykład 3 przedpołudnia).

Szkolnictwo

Co to są żłobki kilkugodzinne (haltes-garderies)?

Na jakich zasadach funkcjonują świetlice przyszkolne (garderies
périscolaires)?

PRZYKŁAD
Barbara i Michał mają 1 dziecko. Kuba ma 10 lat i chodzi do szkoły podstawowej.
Codziennie w drodze do pracy Michał zaprowadza syna do świetlicy na godzinę

Gmina
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Mieszkanie
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UWAGA!
Opłaty za żłobki publiczne, rodzinne, ogródki dziecięce, świetlice i ośrodki
rekreacyjne są obliczane na podstawie rozliczenia podatkowego i pobierane
w merostwie.

Europa

Dzieci można zapisać do ośrodków rekreacyjnych (centres aérés). Są one otwarte
w środy i podczas wakacji szkolnych, w godzinach od 8.20 do 18.30. Zapisy najczęściej prowadzone są przez dyrektora ośrodka.

Warto
wiedzieć

Jakie struktury zapewniają dzieciom opiekę w środy i podczas wakacji
szkolnych?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Znajdują się one w każdym przedszkolu i w każdej szkole podstawowej. Przyjmują
od godziny 7.30 (dzieci przebywają w nich do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych) oraz
po zakończeniu lekcji, od 16.30 do 18.30 (dzieci oczekują tam na powrót rodziców
z pracy). Zapisy do świetlicy są przeprowadzane w merostwie.

Usługi
bankowe

UWAGA!
Ogródki dziecięce nie są odpowiednikiem tradycyjnego żłobka czy przedszkola.

Praca

Są to miejsca, w których dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 6 lat), przebywając z rówieśnikami, uczą się życia w grupie. Ogródki dziecięce są zarządzane
przez gminy lub przez zarządy mieszkaniowe bloków socjalnych – OPHLM
(Office public des habitations à loyer modéré). Lokatorzy mieszkań socjalnych
mają pierwszeństwo do zapisu swoich dzieci do tych struktur.

Gmina

Co to są ogródki dziecięce (jardins d’enfants)?
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7.30 do świetlicy. Przedpołudniowe zajęcia szkolne zaczynają się o 8.30, a kończą
o 11.30. Przerwa obiadowa trwa 2 godziny. Kuba je obiad w stołówce szkolnej, a potem bawi się na podwórku szkolnym pod opieką wychowawcy. O 13.30
rozpoczynają się zajęcia popołudniowe. Po lekcjach, o 16.30 Kuba wraca do świetlicy, gdzie odrabia prace domowe (études), czekając na rodziców. Środę (dzień
wolny od zajęć lekcyjnych) spędza w ośrodku rekreacyjnym (centre aéré). Rodzice
Kuby płacą za opiekę nad synem oraz posiłki około 120 € miesięcznie.
Czym zajmują się ośrodki opieki nad matką i dzieckiem – PMI (Protection
maternelle et infantile)?
◊ Proponują darmową wyspecjalizowaną opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
do 6. roku życia (między innymi: badania lekarskie – ginekolog, położna, pediatra,
okresowe bilanse zdrowia dziecka i obowiązkowe szczepienia).
◊ Wspomagają rodziców w procesie wychowania dziecka, organizują spotkania
z psychologiem, udzielają porad dotyczących między innymi żywienia i proﬁlaktyki w zakresie zdrowia.
◊ Udzielają porad z zakresu zapobiegania ciąży, jej planowania i wyboru środków
antykoncepcyjnych.
◊ Informują o zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową i w razie
potrzeby kierują na bezpłatne anonimowe badania i leczenie.
◊ Organizują szkolenia dla opiekunek do dzieci.
◊ Wydają zezwolenia na otwieranie żłobków rodzinnych.
◊ Kontrolują instytucje zajmujące się opieką nad małymi dziećmi.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Kto może skorzystać z bezpłatnych usług PMI?
Między innymi:
◊ kobiety w ciąży, nawet nieubezpieczone,
◊ przyszli rodzice oraz rodzice małych dzieci,
◊ małżeństwa oraz pary pozostające w związkach partnerskich,
◊ młodzież.
UWAGA!
Spotkania z pediatrą, kontrola wagi i wzrostu, a także szczepienia są bezpłatne
do 6. roku życia, nawet dla dzieci nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

PRZYKŁAD
Agnieszka przyjechała do Francji w 4. miesiącu ciąży. Jej mąż nie miał jeszcze francuskiego ubezpieczenia. Traﬁła do PMI. Ginekolog zbadał ją, wystawił potrzebne
dokumenty i skierował do szpitala położniczego (maternité), do asystentki socjalnej,
która pomogła jej w uzyskaniu tymczasowego ubezpieczenia AME. Agnieszka
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Konsulat
Gmina

WAŻNE ADRESY
Informacje dla rodziców spodziewających się potomstwa oraz
wychowujących dzieci do 6. roku życia:


http://allopmi.fr

Szkolnictwo

mogła więc korzystać bezpłatnie z badań w szpitalnej poradni dla kobiet ciężarnych maternité i nie miała kłopotów z opłaceniem porodu. Po wyjściu ze szpitala
zarejestrowała noworodka w poradni PMI. Agnieszka nadal korzysta z tej poradni
pomimo że jej mąż znalazł pracę i cała rodzina jest już objęta ubezpieczeniem
w Sécurité sociale.

Gmina
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Praca
Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

UWAGA!
Opłaty za udział w zajęciach artystycznych i sportowych są obliczane według
dochodów rodziny.

Podatki

Co roku, na początku września, merostwa organizują Dzień Stowarzyszeń Kulturalno-Oświatowych i Sportowych (Journée des associations), podczas którego
można dowiedzieć się, jakie formy aktywności są proponowane w danej gminie
lub dzielnicy.
◊ W wielu gminach znajdują się ośrodki kultury i rekreacji (centre des arts et
loisirs), które organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów –
imprezy artystyczne, wystawy, festiwale, warsztaty, plenery itp.
◊ W prawie każdej gminie znajduje się biblioteka, szkoła muzyczna itp.
◊ Gminy często dysponują też obiektami sportowymi (na przykład halą sportową
– gymnase, basenem – piscine).

Ubezpieczenie
społeczne

Jak gmina organizuje życie kulturalne i sportowe?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Informacje o funkcjonowaniu PMI w Paryżu:


www.paris.fr/pratique/petite-enfance/protection-maternelle-infantile/
qu-est-ce-que-la-pmi/rub_6188_stand_20398_port_13942

POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE

Konsulat

Telefonicznie:
17
numer policji we Francji
122
europejski numer alarmowy; wybierając ten numer uzyskuje się połączenie
z najbliższą jednostką straży pożarnej lub policji. Połączenie jest bezpłatne,
można je zrealizować z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, niezależnie od stanu konta telefonu.
Czym jest Policja Miejska?

Usługi
bankowe

Gmina

Jak wezwać policję?

Mieszkanie

Szkolnictwo

POLICJA MIEJSKA I PAŃSTWOWA

Policja Miejska jest jedną z trzech formacji, które czuwają nad porządkiem
publicznym we Francji (wraz z Policją Państwową i Żandarmerią). Jest utrzymywana przez gminę i podlega bezpośrednio merowi. Wspomaga go w utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Czym jest Policja Państwowa?
Policja Państwowa podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej
głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców.
Jakimi sprawami zajmuje się Policja Miejska?
◊ Czuwa nad porządkiem i czystością na terenie gminy (na przykład przeprowadza
akcje przeciw składaniu śmieci, niebezpiecznych substancji i przedmiotów
w niedozwolonych miejscach).
◊ Nakłada mandaty za parkowanie w niedozwolonych miejscach.
◊ Interweniuje w konﬂiktach pomiędzy sąsiadami (na przykład zakłócanie ciszy
nocnej).
◊ Pomaga oﬁarom przestępstw i wypadków.
◊ Pomaga w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.
◊ Współdziała w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
Co to jest oświadczenie main courante?
Oświadczenie (main courante) można złożyć w komisariatach Policji Miejskiej
lub Państwowej. Jest to opis wydarzenia. W oświadczeniu tym opisuje się
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Gmina

47

Konsulat
Usługi
bankowe
Praca
Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

W przypadku pobicia, napaści itp.
◊ Należy udać się na obdukcję lekarską.
◊ Należy złożyć skargę w najbliższym komisariacie (komisariaty posiadają
formularze w języku polskim).
◊ Skarga zostaje przekazana do Prokuratora Republiki Francuskiej (Procureur de
la République), który decyduje o dalszym postępowaniu.
◊ Niezależnie od decyzji prokuratora można wystąpić o odszkodowanie do
komisji przyznającej odszkodowania oﬁarom przestępstw – CIVI (Commission
d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) – przy sądzie okręgowym.

Podatki

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów, karty kredytowej, telefonu
komórkowego itp.
◊ Należy udać się do najbliższego komisariatu Policji Państwowej.
◊ Każdy posterunek policji ma obowiązek przyjąć zgłoszenie.
◊ Na komisariacie policjant sporządza protokół (procès verbal) i wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu (récépissé de déclaration).
◊ Zaświadczenie o utracie dokumentów jest potrzebne między innymi przy
wyrabianiu nowych czy kontroli drogowej. Policja, wykorzystując swoje systemy
ewidencyjne i rejestry operacyjne, może sprawdzić tożsamość osoby, nawet
wtedy gdy nie posiada ona żadnego dokumentu.
◊ Jeśli utrata dokumentów jest związana z przestępstwem lub wykroczeniem,
policjant sporządza protokół, a następnie przekazuje sprawę organowi powołanemu do ścigania przestępców.

Ubezpieczenie
społeczne

W jakich sprawach trzeba zwrócić się do Policji Państwowej?

Mieszkanie

Gmina

Dokument ten nie jest skargą (skargę można złożyć tylko w komisariacie Policji
Państwowej). Jest on rejestrowany przez Policję, zostaje nadany mu numer
i może być użyty w późniejszej procedurze sądowej, na przykład w sprawie
rozwodowej.

Szkolnictwo

na przykład: konﬂikt pomiędzy sąsiadami (zakłócanie ciszy nocnej), otrzymywanie
telefonów z pogróżkami, anonimowych listów, opuszczenie domu przez współmałżonka, przemoc w rodzinie.

SAPEURS-POMPIERS

Konsulat

Telefonicznie:
18
numer straży pożarnej we Francji
122
europejski numer alarmowy; wybierając ten numer uzyskuje się połączenie z najbliższą jednostką straży pożarnej lub policji. Połączenie jest
bezpłatne, można je zrealizować z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, niezależnie od stanu konta telefonu.
W jakich sytuacjach interweniuje straż pożarna we Francji?

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Gmina

Jak wezwać straż pożarną?

Mieszkanie

Szkolnictwo

STRAŻ POŻARNA

Są to między innymi:
◊ pożary mieszkań, lasów,
◊ wypadki drogowe,
◊ wypadki w pracy i w domach prywatnych,
◊ usuwanie gniazd pszczół, os i szerszeni,
◊ ulatnianie się gazu,
◊ ratowanie zwierząt,
◊ zatrucia (zaczadzenie, zatrucie oparami gazów trujących, przedawkowanie
leków itp.),
◊ podtopienia, porażenia prądem,
◊ zatrzymanie pracy serca.
UWAGA!
Straż pożarna jest przeszkolona do udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub pomocy medycznej w miejscach,
gdzie służby te nie mogą dotrzeć oraz do przetransportowania poszkodowanych
do szpitala.

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć dyspozytorowi straży pożarnej?
Między innymi należy:
◊ podać swoje imię i nazwisko,
◊ zwięźle opisać zdarzenie,
◊ podać dokładny adres/lokalizację zdarzenia,
◊ potwierdzić numer telefonu, z którego się dzwoni.
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Konsulat
Gmina

WAŻNE ADRESY
Police et Gandarmerie
Policja Państwowa i Żandarmeria
 17 (bezpłatny numer alarmowy)

Szkolnictwo

UWAGA!
Rozmowy z dyspozytorem są nagrywane. Wezwanie straży pożarnej bez przyczyny
może zostać ukarane mandatem.

Gmina
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Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Informacje administracyjne
Allô service public
 3939 (połączenia z Francji);


+33 (0)1 73 60 39 39 (połączenia zagraniczne)
linia czynna w godzinach od 8.00 do 20.00

Konsulat

MIESZKANIE

Szkolnictwo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ADRES
ZAMIESZKANIA

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

Dokument potwierdzający adres zamieszkania (justificatif de domicile) jest
potrzebny, aby podpisać umowę o pracę, założyć konto bankowe, złożyć zeznanie
podatkowe, zarejestrować samochód itp.

Mieszkanie

Gmina

Do czego jest potrzebny dokument potwierdzający adres zamieszkania
(justiﬁcatif de domicile)?

Co należy wiedzieć o tak zwanym grzecznościowym zaświadczeniu
o zamieszkaniu (certiﬁcat d’hébergement)?
Osoba, która nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, wystawionego na jej nazwisko, może przedstawić zaświadczenie o zamieszkaniu
(certiﬁcat d’hébergement) – jest to tak zwany adres grzecznościowy.
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Praca
Podatki
Warto
wiedzieć

Mieszkanie

Europa

Do tego dokumentu należy dołączyć:
◊ ksero dowodu tożsamości osoby, która wystawiła dokument,
◊ jeden z dokumentów potwierdzających jej adres.

Ubezpieczenie
społeczne

UWAGA!
Aby potwierdzić adres, wystarczy posiadać jeden z wyżej wymienionych
dokumentów.

Świadczenia
rodzinne

◊ ostatni rachunek za prąd lub gaz (facture d’eau, d’électricité, de gaz); rachunek
w formie elektronicznej jest również akceptowany
◊ ostatni rachunek za telefon stacjonarny (facture de téléphone)
◊ rozliczenie podatkowe (certiﬁcat d’imposition ou de non imposition)
◊ rachunek za czynsz (quittance de loyer)
◊ polisa ubezpieczeniowa na mieszkanie (quittance d’assurance incendie, risques
locatifs lub responsabilité civile pour le logement)

Usługi
bankowe

Jakie dokumenty potwierdzają adres zamieszkania?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

UWAGA!
W razie kontroli CAF-u (Kasy Świadczeń Rodzinnych) osobie wydającej
grzecznościowo zaświadczenie o zamieszkaniu (certificat d’hébergement)
może zostać wstrzymany zasiłek z tytułu najmu lokalu. Dochody osoby grzecznościowo korzystającej z adresu powinny być zgłoszone do CAF-u i wliczone
do dochodów gospodarstwa domowego.

PRZYKŁAD
Lucyna wychowuje samotnie dziecko. Zarabia 1 430,22 € (SMIC) miesięcznie.
Wynajmuje mieszkanie o powierzchni 48 m2. Płaci czynsz w wysokości 830 €
plus 70 € kosztów eksploatacyjnych. Otrzymuje z CAF-u dofinansowanie na
mieszkanie w wysokości 230 € miesięcznie. Siostra Lucyny, Małgosia, przyjechała do Francji i zamieszkały razem. Potrzebowała grzecznościowego zaświadczenia o zamieszkaniu niezbędnego do otwarcia konta w banku. Po wydaniu
siostrze zaświadczenia, Lucyna ma obowiązek powiadomić CAF o nowej osobie
w gospodarstwie domowym. Zarobki Małgosi zostaną wliczone do dochodów
rodziny. CAF przeliczy prawa Lucyny do doﬁnansowania na wynajem mieszkania.

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE MIEJSCA
ZAMELDOWANIA (ADRES ADMINISTRACYJNY)
ATTESTATION D’ELECTION DE DOMICILE UNIQUE

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Czym jest adres administracyjny?
Jest to adres do korespondencji dla osób, które nie posiadają stałego miejsca
zamieszkania.
Do czego służy adres administracyjny?
Adres ten pozwala osobom, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na
załatwianie spraw administracyjnych i socjalnych (kontakt z kasą chorych, Kasą
Świadczeń Rodzinnych – CAF, urzędem skarbowym, bankiem itp.).
Jak uzyskać zaświadczenie o wyborze miejsca zameldowania?
Należy znaleźć stowarzyszenie mające uprawnienia do wydawania zaświadczeń o miejscu zameldowania i posiadające wolne miejsca adresowe, a także
poprosić o spotkanie z pracownikiem socjalnym. Na spotkaniu wnioskujący musi
wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości oraz dostarczyć zdjęcie.
Zaświadczenie o wyborze zameldowania dostaje się na rok. Po upływie tego czasu
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Konsulat
Gmina

UWAGA!
Niektóre stowarzyszenia mają wyłącznie charakter skrzynki pocztowej, a zatem
ich zaświadczenia nie są honorowane przy zakładaniu konta bankowego.
Przed wyborem adresu należy sprawdzić, jakie uprawnienia ma stowarzyszenie.

Szkolnictwo

można poprosić o przedłużenie go. Przed wydaniem zaświadczenia pracownik
socjalny poinformuje wnioskującego o obowiązkach i prawach wynikających
z posiadania adresu administracyjnego.

PRZYKŁAD
Jacek pomieszkuje u znajomych. Czasami śpi na ulicy. Nie ma stałego miejsca
zamieszkania. Zarejestrował się w stowarzyszeniu, które użycza mu swojego
adresu, żeby mógł otrzymywać korespondencję. Dzięki takiemu rozwiązaniu
regularnie otrzymuje listy z CAF-u, banku, Sécurité sociale.

Przez agencję
Jest to najbezpieczniejsza forma zawierania umowy, ale trzeba liczyć się z opłatą
za pośrednictwo, najczęściej w wysokości jednego czynszu. Według prawa
mieszkaniowego opłata za sporządzenie umowy najmu i protokołu przekazania
mieszkania powinna zostać uiszczona w 50% przez lokatora (locataire) i w 50%
przez właściciela mieszkania (bailleur).

Mieszkanie
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Usługi
bankowe
Europa

Jak legalnie wynająć mieszkanie?

Warto
wiedzieć

CONTRAT DE LOCATION

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Praca

UWAGA!
Lista stowarzyszeń, które mają prawo do wydawania zaświadczeń o wyborze
miejsca zameldowania znajduje się w każdym merostwie.

Podatki

Najważniejszym obowiązkiem osoby posiadającej adres administracyjny jest
odbieranie poczty. Listy czekają na odbiorcę przez 3 miesiące, a potem są odsyłane do nadawcy. Jeżeli przez ten czas nie odbierze się poczty, można zostać
deﬁnitywnie skreślonym z listy zameldowanych.

Mieszkanie

Jakie są prawa i obowiązki osoby posiadającej adres administracyjny?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

PRZYKŁAD
Paweł i Marta znaleźli w gazetce ogłoszenie o wynajmie mieszkania: „Mieszkanie
do odnowienia”. Zadzwonili, porozumieli się co do ceny czynszu. Zapłacili kaucję,
czynsz za 1 miesiąc i wprowadzili się. Mieszkanie było zniszczone. Paweł, robotnik
budowlany, wyremontował je. Osobę, która wynajęła im mieszkanie, widzieli
tylko raz. Po miesiącu przyszła policja. Para dowiedziała się, że mieszkają nielegalnie w budynku przeznaczonym do rozbiórki, wykupionym przez gminę. Gmina
zażądała, aby opuścili mieszkanie i podała ich do sądu. Sąd wydał nakaz eksmisji. 16 marca, o godzinie 6.15 pierwszego dnia po upływie okresu ochronnego,
zjawił się u nich komornik w asyście dwóch policjantów. Paweł i Marta dostali
15 minut na opuszczenie mieszkania. Przed domem czekała na nich taksówka
opłacona przez gminę i zawiozła ich do hotelu, w którym mogli spędzić 4 noce
za darmo. Rzeczy zostały przewiezione do specjalnego magazynu. Paweł i Marta
na szczęście szybko znaleźli inne mieszkanie. Podpisali umowę. Z tytułu najmu
mieszkania otrzymują zasiłek z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF).
Jakich dokumentów ma prawo zażądać wynajmujący przed zawarciem
umowy najmu mieszkania?
Może zażądać od kandydata dokumentów świadczących o jego wypłacalności:
◊ umowy o pracę (contrat de travail),
◊ 3 ostatnich odcinków wypłaty (bulletins de salaire),
◊ dokumentu o wysokości naliczonego podatku lub o podatku zerowym
(avis d’imposition),
◊ dokumentu z danymi konta bankowego (RIB),
◊ zaświadczeń o zapłaceniu czynszu za poprzednie mieszkanie (quittances de loyer),
◊ dokumentów o wypłacalności osoby gwarantującej płatność czynszu.
UWAGA!
Wysokość wynagrodzenia miesięcznego bez premii powinna być ekwiwalentem
trzykrotnej kwoty, którą lokator musi zapłacić za wynajęcie mieszkania wraz
z dodatkowymi opłatami. Na przykład: jeśli wynajem ma kosztować 500 € + 50 €
za koszty eksploatacyjne (charges), najemca powinien zarabiać 1650 € netto
miesięcznie.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Bezpośrednio od właściciela (ogłoszenia w Internecie lub w gazetach)
W takim przypadku należy upewnić się, że wynajmujący ma prawo do wynajmu lokalu.
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Konsulat

Jakich dokumentów nie ma prawa zażądać wynajmujący?

Szkolnictwo

kopii wyciągów bankowych
zgody na pobieranie czynszu z konta
zaświadczeń o nieposiadaniu kredytu
legitymacji ubezpieczeniowej
zaświadczenia o stanie zdrowia
zaświadczenia o niekaralności
aktu ślubu lub zaświadczenia o konkubinacie

Gmina

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Przez lokatora
Lokator może zrezygnować z najmu w każdej chwili:
◊ W przypadku lokalu nieumeblowanego obowiązuje go 3-miesięczny okres
wypowiedzenia.
◊ W przypadku lokalu umeblowanego obowiązuje go miesięczny termin wypowiedzenia.
Przez wynajmującego
Jeżeli mieszkanie jest podstawowym miejscem zamieszkania lokatora, właściciel
lokalu ma prawo wymówić najem przed automatycznym przedłużeniem umowy.
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Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Jakie są warunki wypowiedzenia umowy najmu?

Świadczenia
rodzinne

Lokale umeblowane są wynajmowane na rok. Po upływie tego okresu najem
jest przedłużany automatycznie.

Europa

Okres najmu zależy od rodzaju wynajmowanego mieszkania:
Lokale nieumeblowane są wynajmowane na 3 lata. Po upływie tego okresu
najem jest przedłużany automatycznie.

Warto
wiedzieć

Na jaki okres podpisywana jest umowa najmu mieszkania?

Mieszkanie

Usługi
bankowe

imię i nazwisko właściciela lokalu oraz jego adres
datę rozpoczęcia najmu, czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia
opis lokalu
informację o powierzchni mieszkania
informację o przeznaczeniu lokalu (mieszkaniowe, użytkowe itp.)
spis części budynku do wspólnego użytkowania (winda, klatka schodowa,
wózkarnia itp.)
◊ informacje o wysokości kaucji, czynszu, jego rewaloryzacji i sposobie dokonywania opłat

Praca

◊
◊
◊
◊
◊
◊

Mieszkanie

Co musi zawierać umowa najmu mieszkania?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

W przypadku lokalu nieumeblowanego obowiązuje 6-miesięczny okres wypowiedzenia, a w przypadku lokalu umeblowanego okres ten wynosi 3 miesiące.
Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie i wysłane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
Właściciel może sprzedać wynajęty lokal. Lokatorzy mają prawo do pozostania
w nim do czasu wygaśnięcia umowy.

PRZYKŁAD
Grażyna podpisała umowę o wynajem mieszkania umeblowanego 01 listopada
2006 roku. W mieszkaniu był stół i 2 krzesła. Co rok, w dniu 01 listopada, najem
był przedłużany automatycznie.
13 lipca 2012 w mieszkaniu Grażyny zjawił się komornik i wręczył jej nakaz opuszczenia mieszkania przed 31 października 2012 roku, czyli na trzy miesiące przed
dniem, w którym najem mógł zostać automatycznie odnowiony. Powodem
wypowiedzenia najmu była planowana sprzedaż lokalu. Grażyna nie znalazła
innego mieszkania, dlatego w styczniu 2013 roku nadal w nim pozostawała.
W styczniu 2013 roku otrzymała list z sądu okręgowego wzywający ją na rozprawę,
która odbędzie się 05 września 2013. Właściciel mieszkania żąda wydania nakazu
eksmisji, 1 300 € z tytułu wydatków na opłatę adwokata oraz 800 € za każdy
miesiąc pozostawania w lokalu.
Grażyna poszła do adwokata. Dowiedziała się, że mieszkanie, które wynajmuje
nie może być uważane za umeblowane. Nie posiadało bowiem w momencie
wynajmu podstawowego wyposażenia: łóżka, lodówki, pralki, kuchenki, grzejników. W protokole przekazania mieszkania nie było listy mebli i sprzętów.
Wystąpiła do sądu o przekwalifikowanie wynajmu lokalu umeblowanego na
nieumeblowany. Jeżeli wygra sprawę, okres wynajmu przedłuży się o 3 lata.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Usługi
bankowe

Jeżeli właściciel mieszkania planuje sprzedaż lokalu, który wynajmuje, lokatorzy
mają prawo do pierwokupu.

Praca

Mieszkanie

Ponadto rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach,
takich jak: niepłacenie czynszu i kosztów eksploatacyjnych, zniszczenie lokalu,
nieopłacenie ubezpieczenia za lokal, podnajęcia lokalu bez zgody właściciela lub
w przypadku planowanej sprzedaży mieszkania.
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Konsulat

terminowe płacenie czynszu i kosztów eksploatacyjnych (charges)
ubezpieczenie mieszkania
używanie lokalu jedynie do celów przewidzianych w umowie
utrzymywanie lokalu w dobrym stanie
dokonywanie drobnych napraw (lista znajduje się w dekrecie z 26 sierpnia
1987 roku)
◊ informowanie właściciela o konieczności większych napraw
◊ unikanie powodowania szkód i uciążliwego zachowania
UWAGA!
Właściciel co roku ma prawo zażądać zaświadczenia o ubezpieczeniu mieszkania.

Mieszkanie

◊
◊
◊
◊
◊

Usługi
bankowe

Jakie są obowiązki najemcy lokalu (lokatora)?

Gmina

Szkolnictwo

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY LOKALU
(LOKATORA) I WYNAJMUJĄCEGO LOKAL
(WŁAŚCICIELA LOKALU)

◊ przekształcać lokalu bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela
◊ przeciwstawiać się pracom modernizacyjnym oraz pracom zleconym przez
wspólnotę mieszkaniową
◊ scedować umowy najmu na inną osobę lub podnajmować lokalu bez pisemnej
zgody właściciela
Jakie są obowiązki właściciela lokalu?
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Podatki
Warto
wiedzieć

Mieszkanie

Europa

◊ dbanie o bezpieczeństwo i dobry stan wynajmowanej posesji
◊ dokonywanie napraw leżących w gestii właściciela

Ubezpieczenie
społeczne

Czego lokatorowi nie wolno?

Świadczenia
rodzinne

Lokator ma prawo do:
◊ spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu,
◊ określonych minimalnych standardów mieszkaniowych,
◊ zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawami leżącymi w gestii
właściciela,
◊ przyjmowania gości.

Praca

Jakie są prawa lokatora?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć

◊ przeprowadzanie prac modernizacyjnych (na przykład: modernizacja ogrzewania i izolacji cieplnej), w przypadku gdy wynajmowany lokal nie odpowiada
minimalnym standardom przewidzianym przez prawo mieszkaniowe
PRZYKŁAD
Leszek od 8 lat wynajmuje mieszkanie w Paryżu. Gdy zauważył przeciek w łazience i kuchni zawiadomił właściciela lokalu i poprosił o naprawienie awarii.
Wezwany hydraulik stwierdził, że przeciek pochodzi z rury znajdującej się w części
wspólnej nieruchomości. W tej sytuacji zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest
odpowiedzialny za usunięcie uszkodzenia, a szkody poniesione przez Leszka
(zalanie ścian, zmianę podłogi i zepsutą lodówkę) powinna ponieść wspólnota
mieszkaniowa.
UWAGA!
Umowa najmu jest dokumentem prawnym. Zarówno najemca, jak i właściciel
mieszkania muszą dotrzymać swoich zobowiązań określonych w umowie.

Czy wynajmujący ma prawo podwyższać czynsz?
Wynajmujący ma prawo raz na rok podwyższyć czynsz o IRL (Indice de référence
des loyers – wskaźnik wzrostu czynszu), ogłaszany przez Narodowy Instytut
Statystyki i Analiz Ekonomicznych INSEE (Institut national de la statistique et
des études économiques).
Co ma zrobić osoba, która ma problemy ﬁnansowe i nie może opłacić
czynszu?
◊ Powinna uprzedzić o tym właściciela mieszkania i poprosić o rozłożenie płatności na raty.
◊ Równocześnie powinna zwrócić się do Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF),
która po rozpatrzeniu podania i pod pewnymi warunkami może przyznać pomoc
ﬁnansową na opłacenie zaległych czynszów.
◊ Może również zwrócić się do ośrodka pomocy socjalnej przy merostwie i złożyć
wniosek o pomoc ﬁnansową (niektóre gminy pokrywają część długów i udzielają subwencji na opłatę rachunków za wodę i elektryczność).
UWAGA!
W przypadku niepłacenia czynszu przez 3 miesiące zasiłek z tytułu najmu
mieszkania (APL) jest wstrzymywany i zostaje przywrócony dopiero po spłacie długu oraz pisemnym porozumieniu pomiędzy lokatorem a właścicielem.
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Konsulat
Szkolnictwo

◊ musi być zamykany oraz zabezpieczony przed wilgocią
◊ musi mieć łatwy i bezpieczny dostęp, schody, okna i balkony nadające się do
codziennego użytku
◊ konserwacja i konstrukcje takie jak kanalizacja oraz materiały do nich użyte
nie mogą zagrażać zdrowiu lokatora
◊ instalacje: elektryczna, gazowa i grzewcza muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa oraz działać prawidłowo
◊ musi posiadać odpowiednią wentylację
◊ pomieszczenie główne musi mieć dostęp do naturalnego światła i do świeżego
powietrza

Gmina

Jakie warunki musi spełniać lokal mieszkalny?

Mieszkanie

OBOWIĄZUJĄCE NORMY LOKALU MIESZKALNEGO

Jaka jest ustawowa norma powierzchni mieszkalnej?

Mieszkanie
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Praca
Podatki
Warto
wiedzieć

Europa

Co najmniej jedno pomieszczenie mieszkalne o powierzchni 9 m² i wysokości
2,20 m (20 m³).

Ubezpieczenie
społeczne

UWAGA!
Instalacja sanitarna może być położona na zewnątrz mieszkania, pod warunkiem że znajduje się w tym samym budynku i jest do niej łatwy dostęp.

Świadczenia
rodzinne

◊ energia wystarczająca do oświetlenia wszystkich pomieszczeń, a także do
prawidłowego działania urządzeń elektrycznych
◊ instalacja grzewcza wystarczająca do ogrzania powierzchni mieszkalnej
◊ doprowadzenie wody wystarczającej na codzienne potrzeby lokatora
◊ odpowiednia kanalizacja eliminująca zapachy
◊ kuchnia lub aneks kuchenny zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do przygotowywania posiłków z możliwością korzystania z ciepłej i zimnej wody,
a także jej właściwe odprowadzanie
◊ instalacja sanitarna wewnątrz mieszkania (w tym toaleta) oddzielona od kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków
◊ wyposażenie miejsca do codziennej toalety (w tym wanna lub prysznic) gwarantujące intymność

Usługi
bankowe

Co powinno się znajdować w podstawowym wyposażeniu mieszkania?

Konsulat
Szkolnictwo

UWAGA!
Aby mieć prawo do zasiłku z tytułu najmu mieszkania, lokator musi zadeklarować, że najmowany lokal odpowiada minimalnym normom przewidzianym
przez prawo. Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) wysyła kwestionariusz z pytaniami o stan lokalu. Jeżeli okaże się, że nie odpowiada on normom, CAF
może odmówić wypłacania zasiłku, chyba że lokator oficjalnie zażądał od
właściciela lokalu doprowadzenia mieszkania do poprawnego stanu lub wystąpił z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Lokator powinien zażądać od właściciela doprowadzenia mieszkania do stanu
odpowiadającego normom. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, lokator może
zwrócić się z wnioskiem o ocenę stanu mieszkania do urzędu do spraw mieszkaniowych przy gminie (Service de salubrité), a następnie złożyć skargę do sądu.

Gmina

Co można zrobić, jeśli okaże się, że wynajęte mieszkanie nie odpowiada
normom przewidzianym przez prawo?

PRZYKŁAD
Beata i Paweł podpisali umowę najmu. Czynsz wynosił 550 € miesięcznie.
Otrzymywali doﬁnansowanie z CAF-u. Szybko okazało się, że mieszkanie jest
w bardzo złym stanie. Na ścianach i suﬁcie pojawił się grzyb. Suﬁt zaczął przeciekać. Wilgoć zaatakowała urządzenia elektryczne. Właściciel nie reagował
na listy od Pawła i Beaty, w których żądali przeprowadzenia prac. Wystąpili
więc z prośbą o ocenę stanu mieszkania do merostwa (Service de salubrité),
a następnie wstąpili na drogę sądową. Sąd wyznaczył właścicielowi termin
dokonania remontu, zobowiązując go do udostępnienia lokatorom na okres dokonywania napraw mieszkania zastępczego. Beata i Paweł zachowali zasiłek
z tytułu najmu mieszkania, pomimo że lokal nie odpowiadał normom.

KAUCJA
DEPOT DE GARANTIE
Co to jest depozyt gwarancyjny (dépot de garantie)?
Depozyt gwarancyjny, po polsku nazywany kaucją, jest kwotą mającą zabezpieczyć pokrycie niezapłaconego czynszu z tytułu wynajmu i kosztów napraw
w przypadku zniszczenia mieszkania.
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Konsulat

Od 8 lutego 2008 roku kaucja nie może przekroczyć jednomiesięcznego czynszu (dotyczy mieszkania nieumeblowanego). Najlepiej wpłacić ją w formie czeku.
W przypadku opłacania kaucji w gotówce należy zażądać pokwitowania.

Gmina

UWAGA!
Kaucja nie może służyć na pokrycie kosztów ostatniego czynszu.

Szkolnictwo

Jaka jest wysokość kaucji?

W takim przypadku należy wysłać do niego pismo ostrzegawcze (mise en demeure)
z żądaniem zwrotu pieniędzy i nadać je listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Jeżeli list pozostanie bez odpowiedzi, można uruchomić procedurę
sądową. Należy wypełnić druk Cerfa n°50808*05 (déclaration de greffe – zgłoszenie roszczenia) i wysłać go do sądu.
UWAGA!
Często zdarza się, że wynajmujący żąda od kandydata na najem znalezienia
żyranta (caution d’un tiers), to znaczy osoby, która zobowiąże się pokrywać
koszty wynajmu w przypadku niewypłacalności najemcy.

Mieszkanie
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Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Co zrobić, jeżeli wynajmujący nie zwróci kaucji?

Świadczenia
rodzinne

Kaucja podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po zdaniu kluczy i podpisaniu protokołu przekazania mieszkania po zakończeniu wynajmu (état des lieux).
Kiedy zachodzi konieczność dokonania napraw, zwracana kaucja jest zmniejszana
o te koszty.

Europa

Kiedy wynajmujący ma obowiązek zwrotu kaucji?

Warto
wiedzieć

◊ FSL (Fonds de solidarité pour le logement – Mieszkaniowy fundusz solidarnościowy) może zagwarantować osobom w trudnej sytuacji ﬁnansowej opłacanie
czynszu. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Kasie Świadczeń
Rodzinnych (CAF), w MSA (francuski KRUS) lub w ośrodku pomocy społecznej
(Centre communal d’action sociale).
◊ GRL – polisa ubezpieczeniowa gwarantująca ryzyko ponoszone przy wynajmie
mieszkań. Została ustanowiona przez Ministerstwo do spraw mieszkaniowych.
Zabezpiecza właściciela lokalu przed niezapłaconymi czynszami, zniszczeniami
oraz pokrywa koszty procedur w przypadkach spornych.

Mieszkanie

W jakiej formie można uzyskać państwową pomoc na wynajęcie
mieszkania?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

PRZYKŁAD
Magda i Zbyszek potrzebowali żyranta, aby nająć mieszkanie. Kolega Magdy,
Michel, zgodził się zagwarantować opłaty ich czynszu. Po roku para rozstała się
i Magda wyprowadziła się z mieszkania. Zbyszek nie był w stanie samodzielnie
płacić za czynsz. Nie mógł również wyprowadzić się i nająć innego mieszkania, bo
nie miał wystarczających dochodów. Magda nie mogła płacić za najem swojego
nowego mieszkania i dokładać się do czynszu za lokal, w którym nadal mieszkał
Zbyszek. Ponieważ oboje byli niewypłacalni, właściciel zwrócił się do żyranta
o pokrywanie kosztów najmu.

Mieszkanie

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIESZKANIA
ETAT DES LIEUX

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Jakie informacje powinien zawierać protokół przekazania mieszkania?
Przed wynajmem
Protokół stanu mieszkania powinien w szczegółowy sposób opisywać lokal:
◊ elementy wyposażenia,
◊ stan liczników,
◊ braki oraz sposób ich usunięcia, na przykład konieczność odświeżenia
mieszkania,
◊ zawierać informację o ilości przekazanych kompletów kluczy.
UWAGA!
Protokół stanu mieszkania powinien być podpisany przez wynajmującego
oraz najemcę i stanowić załącznik do umowy najmu.
Po zakończeniu okresu najmu
Protokół przekazania mieszkania po zakończeniu najmu jest ważny dla właściciela i dla najemcy, ponieważ stanowi podstawę do końcowego rozliczenia się
stron i zwrotu kaucji.
Protokół przekazania mieszkania po zakończeniu najmu powinien zawierać:
◊ datę zwrotu mieszkania i kluczy,
◊ opis wszelkich usterek i stanu zużycia mieszkania,
◊ odpis liczników podpisany przez wynajmującego i najemcę.
Po zakończeniu najmu, przed przekazaniem mieszkania, najemca powinien usunąć
wszystkie przedmioty nieobjęte spisem oraz pozostawić mieszkanie w czystości.
W przeciwnym wypadku może zostać obciążony kosztami sprzątania mieszkania.
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Konsulat

Jeżeli najemca odmówi podpisania tego dokumentu, będzie odpowiadał za zniszczenie mieszkania.

Szkolnictwo

Jeżeli właściciel odmówi podpisania protokołu, to w przypadku zniszczenia
mieszkania, będzie musiał udowodnić odpowiedzialność najemcy za degradację
stanu lokalu.

Gmina

Jakie mogą być konsekwencje niepodpisania protokołu przekazania
mieszkania?

***
Barbara i Andrzej mieszkali z trojgiem dzieci przez dwa lata w najmowanym domku
jednorodzinnym. Po zakończeniu najmu, przy spisywaniu protokołu zdawania
lokalu, właściciel stwierdził, że lokal jest w stanie dużo gorszonym niż ten, w którym powierzył go najemcy: brudne, porysowane ściany, zniszczone posadzki itp.
Nie zgodził się na zwrot kaucji i zażądał dodatkowych pieniędzy na remont. Spór
skończył się w sądzie, który orzekł, że Barbarze i Andrzejowi nie należy się zwrot
kaucji. Właściciel mieszkania nie otrzyma jednak pieniędzy na przeprowadzenie remontu.

Mieszkanie
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Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

PRZYKŁAD
Kasia i Piotr przez kilkanaście miesięcy najmowali nieumeblowane mieszkanie.
Gdy wypowiedzieli umowę najmu, właściciel odmówił oddania im kaucji, gdyż
jego zdaniem panele podłogowe zostały starte, a ściany poplamione. Kasia i Piotr
skierowali sprawę do sądu, który orzekł, że pogorszony stan lokalu jest wynikiem
normalnego zużycia mieszkania i zobowiązał właściciela do zwrotu kaucji.

Świadczenia
rodzinne

UWAGA!
Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia zwrotu mieszkania.

Europa

Można zwrócić się do komornika, który sporządzi dokument z opisem mieszkania.
Koszt usługi ponosi strona, która odmówiła podpisania protokołu. Dokument
ten może stanowić dowód w dochodzeniu roszczeń związanych z umową najmu.

Warto
wiedzieć

W przypadku konﬂiktu roszczenia każdej ze stron powinny być udowodnione, co
w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego jest skomplikowane.

Mieszkanie

Co zrobić w przypadku konﬂiktu z najemcą/wynajmującym lokal?
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MIESZKANIE SOCJALNE – HLM
HABITATION A LOYER MODERE
Czy obywatel Polski może otrzymać mieszkanie socjalne HLM (Habitation
à loyer modéré)?
Tak, jeśli mieszka we Francji na stałe i legalnie, a dochody jego gospodarstwa
domowego nie przekraczają progu ﬁnansowego ustalonego przez państwo. Podstawą obliczeń dla 2013 roku są dochody uzyskane w 2011 roku.
Pierwszeństwo otrzymania mieszkania socjalnego mają osoby/rodziny:
◊ niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
◊ ubogie, mieszkające w lokalach szkodliwych dla zdrowia,
◊ którym grozi eksmisja,
◊ mieszkające w schroniskach dla bezdomnych.
W jaki sposób ubiegać się o mieszkanie socjalne?
Należy wypełnić formularz Cerfa n°14069*01 (Demande de logement social),
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa do spraw mieszkaniowych
(Ministère chargé du logement): www.formulaires.gouv.fr. Wypełniony formularz
wraz z załącznikami (lista załączników znajduje się na druku Cerfa n°51423#01)
należy złożyć w merostwie miasta zamieszkania lub bezpośrednio w urzędzie
HLM. Osoba składająca prośbę o mieszkanie socjalne otrzymuje w ciągu miesiąca
potwierdzenie rejestracji podania z numerem identyﬁkacyjnym.
UWAGA!
Podanie o mieszkanie socjalne jest ważne tylko przez rok. Po roku należy
ponowić wniosek.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o mieszkanie socjalne?
◊ fotokopię ważnego paszportu lub dowodu tożsamości
◊ fotokopię książeczki rodzinnej lub akty urodzenia członków rodziny mieszkających wspólnie
◊ fotokopie rozliczeń podatkowych (avis d’imposition) z dwóch ostatnich lat
wszystkich członków gospodarstwa domowego
◊ zaświadczenie o aktualnym zamieszkaniu (umowa najmu i pokwitowania za
wpłacany czynsz, rachunek za hotel lub zaświadczenie o zamieszkaniu –
attestation d’hébergement)
◊ zaświadczenie o zasiłkach pobieranych z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF)
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UWAGA!
DALO (Droit au logement opposable – prawo do mieszkania), ustawa
z 5 marca 2007 roku, zobowiązuje państwo francuskie do zapewnienia przyzwoitych warunków mieszkaniowych każdej osobie przebywającej legalnie
i w sposób stały na terenie Francji. Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania
przysługuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym oraz mieszkańcom zaniedbanych i zagrażających zdrowiu lokali.

Konsulat
Ubezpieczenie
społeczne

Informacje na temat pomocy ﬁnansowej przyznawanej przez państwo
niezamożnym lokatorom:
FSL (Fonds de solidarité pour le logement)
Fundusz Solidarnościowy do spraw Mieszkaniowych


http://vosdroits.service-public.fr.

Informacje na temat pomocy dla osób, którym grozi eksmisja oraz tych,
które mieszkają w niegodnych warunkach:
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés


www.fondation-abbe-pierre.fr
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Warto
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Informacje na temat wskaźników wzrostu czynszu:
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
Narodowy Instytut Statystyki i Analiz Ekonomicznych


www.insee.fr

Europa

Świadczenia
rodzinne

Informacje na temat GRL – polisy ubezpieczeniowej gwarantującej
ryzyko ponoszone przy wynajmie mieszkań:


www.grl.fr

Mieszkanie

Szkolnictwo
Podatki

WAŻNE ADRESY
Informacje dla lokatorów i właścicieli mieszkań:
ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement)
Państwowa Agencja Informacji i doradztwa Mieszkaniowego


www.anil.org

Gmina

PRZYKŁAD
Beata mieszka w Saint Denis (93) w mieszkaniu socjalnym. Jest samotną matką.
Ma 12-letniego syna. Na mieszkanie czekała 6 lat. Zgodnie z francuskimi standardami otrzymała trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m². Czynsz wynosi
450 €. Beata płaci z własnych środków 150 € miesięcznie, 300 € dopłaca Kasa
Świadczeń Rodzinnych (CAF).

Mieszkanie

Od kilku miesięcy (na przykład w Nord-Pas-de-Calais) do kilku lat (w Paryżu).

Usługi
bankowe

Jak długo oczekuje się na mieszkanie socjalne?

Praca

◊ inne dokumenty potwierdzające sytuację, w jakiej znajduje się petent
(dokument potwierdzający rozwód, zaświadczenie o ciąży, protokół o przemocy w rodzinie, nakaz eksmisji itp.)

Konsulat

USŁUGI BANKOWE

Kto może otworzyć konto we Francji?

Bank ma prawo odmówić otwarcia konta bez podania przyczyny swojej decyzji.
W takim przypadku pracownik banku jest zobowiązany do wydania bezpłatnego
zaświadczenia potwierdzającego odmowę (wzór zaświadczenia jest taki sam dla
wszystkich banków).
W przypadku odmowy otwarcia konta przez kilka placówek bankowych pozostają
następujące rozwiązania:
◊ Bank, który odmówił otwarcia konta, proponuje klientowi przedłożenie jego
prośby bezpośrednio w Banku Centralnym (Banque de France). Bank ten wyznacza

Usługi bankowe
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społeczne

Co zrobić w przypadku odmowy otwarcia konta przez bank?

Świadczenia
rodzinne

UWAGA!
Banki zobowiązane są poinformować klienta o kosztach proponowanych usług,
o prawach i obowiązkach obydwu stron. Informacje te w formie pisemnej są zawarte w regulaminie wydawanym w momencie otwierania konta.

Europa

Bank musi zweryﬁkować:
◊ dane osobowe klienta (imię, nazwisko, narodowość, datę i miejsce urodzenia)
po przedłożeniu przez niego oﬁcjalnego dokumentu ze zdjęciem i podpisem
(może to być na przykład dowód osobisty, paszport, karta pobytowa),
◊ zdolność do czynności prawnych,
◊ miejsce zamieszkania (potwierdzenie wynajmu mieszkania poprzez okazanie
na przykład opłaconego rachunku za prąd lub gaz),
◊ zaświadczenie o dochodach (otrzymywanie zarobków można potwierdzić
poprzez okazanie na przykład umowy o pracę, odcinka wypłaty),
◊ wpis do bazy danych Banque de France.

Warto
wiedzieć

Do jakich czynności jest zobowiązany bank przed otwarciem konta?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Wszystkie osoby ﬁzyczne rezydujące bądź przebywające na terenie Francji, które
przedstawią dokument tożsamości i udokumentują miejsce zamieszkania, mają
prawo do otwarcia konta w wybranej przez siebie placówce banku. Placówka
zobowiązana jest zapewnić podstawowe usługi bankowe. Prawo klienta do
otwarcia konta regulowane jest artykułem L 312-1 kodeksu ﬁnansowego.

Gmina

Szkolnictwo

KONTO BANKOWE
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W przypadku przedsiębiorstwa bądź stowarzyszenia, któremu odmówiono otwarcia
konta, dokumenty należy złożyć osobiście w Banque de France z wyznaczeniem
placówki bankowej, w której konto zostanie otwarte. Placówka bankowa będzie
miała obowiązek otworzyć konto, którego użytkowanie może ograniczyć się do
podstawowych usług bankowych.
Jakie są podstawowe usługi bankowe we Francji?
Podstawowe usługi według kodeksu ﬁnansowego to:
◊ otwarcie, prowadzenie i zamknięcie konta,
◊ zmiana adresu (maksymalnie raz w roku),
◊ wydawanie wyciągów bankowych (raz w miesiącu),
◊ wydanie numeru konta bankowego (tak zwany RIB) na życzenie,
◊ potwierdzanie otrzymanych przelewów,
◊ potwierdzanie czeków złożonych na konto,
◊ wpłaty i wypłaty gotówkowe,
◊ polecenia zapłaty i płatności międzybankowe, tak zwany TIP (titre interbancaire
de paiement),
◊ możliwość konsultacji stanu konta na odległość,
◊ wydanie karty płatniczej,
◊ wydanie czeków bankowych (maksymalnie 2 w miesiącu) – czek bankowy jest
to czek wystawiony przez bank, tak zwany czek gwarantowany.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

placówkę bankową, w której konto zostanie otwarte obowiązkowo (zgodnie
z prawem do posiadania konta).
◊ Ubiegający się o otwarcie konta dostarcza do oddziału banku wymagane dokumenty, takie jak: dokument tożsamości ze zdjęciem, dokument potwierdzający
miejsce zamieszkania, zaświadczenie o braku posiadania konta bieżącego, oraz
wypełnia niezbędne dokumenty, zaznaczając dogodną lokalizację placówki.
◊ Dokumenty wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odmowę otwarcia konta
są przekazywane z oddziału banku faksem bądź pocztą elektroniczną do
Banque de France, który w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania kompletnej
dokumentacji wyznaczy oddział, w którym zostanie otwarte konto z dostępem
do podstawowych usług. Placówka bankowa wyznaczona przez Banque de
France dokonuje analizy zgromadzonych dokumentów pod kątem zgodności
i może wymagać dodatkowych informacji. Ubiegający się o konto składa osobiście prośbę, udając się bezpośrednio do Banque de France. Bank ten wysyła
odpowiedź pocztą z niezbędnymi objaśnieniami do wiadomości banku, który
odmówił otwarcia konta.

72

Niezbędnik Polaka we Francji

Marek wybrał pierwsze rozwiązanie. Dokonał wpłaty na swoje konto i poprosił
właściciela wynajmowanego mieszkania o ponowne złożenie czeku w swoim
banku. W momencie kiedy zadłużenie zostało uregulowane, pracownik banku
wystąpił do Banque de France o wykreślenie Marka z bazy centralnej, co umożliwiło mu ponowne korzystanie z karty i książeczki czekowej. Bank nie ma jednak
obowiązku ponownego wydania książeczki czekowej.

Usługi bankowe
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PRZYKŁAD
Marek pracuje we Francji jako hydraulik. Co miesiąc wysyła czek o wartości
520 € właścicielowi wynajmowanego mieszkania, który go realizuje każdego
10. dnia miesiąca. W lipcu Marek wyjechał na wakacje do Polski. Nie upewniwszy
się, czy czek został zrealizowany, dokonał wielu płatności z konta. W momencie
złożenia czeku przez najemcę mieszkania na koncie Marka nie było już środków
na pokrycie płatności. Bank usiłował skontaktować się z Markiem, niestety
bezskutecznie. Brak odpowiedzi z jego strony spowodował odrzucenie płatności,
automatyczny zakaz wystawiania czeków i wpis do centralnej bazy nierzetelnych
klientów Banku centralnego (Banque de France) na okres 5 lat. Po powrocie
z Polski Marek przejrzał korespondencję i znalazł list z banku informujący go
o zaistniałej sytuacji oraz prośbę o uregulowanie zadłużenia. Udał się więc
bezzwłocznie do banku, w którym został poproszony o zwrot książeczki czekowej
i poinformowany o możliwościach uregulowania sytuacji przez:
◊ zasilenie konta i ponowną realizację czeku przez beneﬁcjenta (to jest właściciela wynajmowanego mieszkania), bezpośrednie przekazanie właścicielowi
zaległej kwoty w zamian za odrzucony czek, który należy następnie przedstawić
w banku jako dowód dokonanej zapłaty,
◊ wpłatę kwoty odpowiadającej odrzuconemu czekowi i jej blokadę na subkoncie
przez okres 1 roku.

Świadczenia
rodzinne

W sytuacji kiedy bank chce zamknąć konto otwarte zgodnie z prawem klienta,
ma obowiązek poinformować o swoim zamiarze posiadacza rachunku 45 dni
wcześniej i równocześnie powiadomić Banque de France, motywując przyczynę
zamknięcia konta. W takim przypadku Banque de France wskazuje warunkowo
placówkę banku, w którym konto zostanie otwarte według procedur.

Europa

Jak rozwiązać umowę bez składania przez klienta wniosku o zamknięcie?

Warto
wiedzieć

UWAGA!
Do podstawowych usług bankowych nie zalicza się wydania książeczki czekowej ani też pozwolenia na debet na koncie. Jeśli bank wyraża zgodę na
świadczenie usług wykraczających poza usługi podstawowe, jest to zgodne
z warunkami ogólnymi zawartymi w regulaminie wręczanym klientowi podczas
otwarcia konta.

Konsulat
Szkolnictwo

Marek uregulował swoją sytuację w okresie krótszym niż 2 miesiące od momentu
odrzucenia czeku, co pozwoliło mu uniknąć dodatkowych opłat skarbowych.
Od tego dnia Marek uważnie śledzi wszystkie operacje wykonywane na koncie
i regularnie sprawdza stan swojego konta przez Internet oraz bezpośrednio
w oddziale banku.

Warto
wiedzieć
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Gmina

KARTA BANKOWA
Jakie są rodzaje kart bankowych?
Ze względu na przeznaczenie kart bankowych wyróżniamy:
◊ kartę bankomatową (carte de retrait), która służy jedynie do wybierania
gotówki z bankomatów,
◊ kartę debetową (carte de paiement), która służy do dokonywania transakcji
bezgotówkowych (na przykład w punktach handlowo-usługowych, w sklepach
internetowych), a także do wypłat gotówki z bankomatów,
◊ kartę kredytową (carte de credit), która służy do dokonywania transakcji bezgotówkowych (na przykład w punktach handlowo-usługowych, w sklepach
internetowych) oraz wypłat gotówki z bankomatów. Dzięki niej można korzystać
z tak zwanego „kredytu odnawialnego”, którego kwota, czas spłaty oraz
wysokość odsetek jest ustalana przez bank w porozumieniu z klientem,
◊ L’e carte bancaire, kartę, która służy jedynie do dokonywania zakupów przez
Internet.
Ze względu na datę pobierania płatności z kart bankowych wyróżniamy:
◊ kartę debetową „natychmiastową” (carte bancaire „à débit immédiat”) – po każdym jej użyciu środki na koncie bieżącym są automatycznie pomniejszane
o kwotę dokonanej transakcji,
◊ kartę debetową „odroczoną” (carte bancaire „à débit différé”) – zsumowana
kwota dokonanych zakupów jest pobierana raz w miesiącu, najczęściej na
koniec miesiąca (zasada ta nie dotyczy pobierania gotówki z bankomatów),
◊ kartę „każdorazowego potwierdzenia” (carte à autorisation systématique) –
przed dokonaniem każdej transakcji system weryﬁkuje, czy na koncie znajduje
się żądana kwota; środki na koncie bieżącym są pomniejszane o tę kwotę od razu.
UWAGA!
Przed wyjazdem za granicę warto upewnić się, czy posiadana karta bankowa
jest kartą międzynarodową, która zapewnia możliwość płatności i pobierania
gotówki w bankomatach poza granicami Francji. Poza strefą euro każdy bank
dokonuje przeliczenia kwoty na walutę docelową według własnych przeliczników oraz nalicza prowizję za wykonanie tej operacji.
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Szkolnictwo

Konsulat

UWAGA!
Należy pamiętać o złożeniu podpisu na odwrocie karty bankowej. Warto również zapisać jej numer, aby w razie potrzeby można ją było szybko zablokować
w przypadku kradzieży lub zagubienia. Trzeba również zniszczyć poprzednią kartę.

Gmina

W ciągu kilku, kilkunastu dni otrzymuje się list z powiadomieniem, że karta
jest gotowa do odbioru w oddziale banku, w którym została podpisana umowa.
Czasami istnieje możliwość otrzymania karty pocztą na adres zainteresowanego
lub odebrania jej w innym oddziale bankowym. Na adres domowy zamawiającego
zostanie wysłany również dokument zawierający kod PIN.

Mieszkanie

Aby otrzymać kartę bankową, należy podpisać z bankiem odpowiedni kontrakt
zawierający warunki korzystania z karty: obowiązujące pułapy poboru gotówki,
transakcji bezgotówkowych, wysokość miesięcznej opłaty za posiadanie karty
oraz usługi związane z rodzajem karty, która została wybrana. Kartę bankową
można również otrzymać w „pakiecie” podczas otwierania konta.

Usługi
bankowe

Jak otrzymać kartę bankową?

Skradzioną lub utraconą kartę bankową można zablokować dzwoniąc pod numer
telefonu:
◊ automatycznego międzybankowego serwera 0 892 705 705 (0,34€ /mn),
który jest czynny przez siedem dni w tygodniu,
◊ banku, w którym posiada się kartę,
◊ zamieszczony na bankomacie, który obsługuje daną kartę.

Usługi bankowe
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Warto
wiedzieć

Europa

UWAGA!
Zablokowanie karty spowoduje, że nie będzie jej już można używać. Trzeba
zamówić w banku nową kartę, która zostanie wydana wraz z nowym kodem PIN.

Świadczenia
rodzinne

W jaki sposób zablokować kartę w przypadku jej utraty, kradzieży lub
posłużenia się danymi z karty przez niepowołaną osobę?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Karta bankowa jest aktywna już od momentu jej otrzymania, jednak w celu dokonania pierwszej transakcji bezgotówkowej (na przykład uregulowania rachunku
w supermarkecie), trzeba ją najpierw aktywować w bankomacie.

Praca

W jaki sposób aktywować nową kartę bankową?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie

Jakie dodatkowe usługi może zapewnić karta bankowa?
Niektóre karty bankowe, w zależności od rodzaju podpisanej umowy, mogą zapewnić
wiele dodatkowych usług. Między innymi:
◊ ubezpieczenie od utraty lub kradzieży bagażu,
◊ anulację lub zmianę terminu podróży,
◊ organizację i pokrycie kosztów powrotu do kraju w przypadku choroby
lub wypadku,
◊ pomoc/opiekę medyczną,
◊ ubezpieczenie towarów zakupionych za pośrednictwem karty,
◊ ubezpieczenie w razie uszkodzenia lub kradzieży wynajętego samochodu.

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

Warto
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Europa

Świadczenia
rodzinne
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Praca

Usługi
bankowe

Co to jest SEPA?
Od 2008 roku kraje Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu,
Szwajcarii i Monako tworzą tak zwany Jednolity Obszar Płatniczy w Euro
(SEPA). Mieszkańcy tego obszaru mogą szybko, tanio i na tych samych zasadach
dokonywać płatności krajowych oraz transgranicznych w euro (virement SEPA),
jak również takie płatności otrzymywać.
Jakie dane są potrzebne płatnikowi do dokonania płatności w systemie
SEPA?
Są to dane identyﬁkujące:
◊ bank odbiorcy – SWIFT (BIC),
◊ rachunek odbiorcy – IBAN (identification du compte pour une utilisation
internationale).
UWAGA!
Jeżeli polecenie płatności zostanie odrzucone z braku wystarczających środków na koncie, płatnik może zostać obciążony kosztami nieudanej transakcji.
Nie mogą one jednak być wyższe od przekazywanej kwoty ani przekroczyć 20 €.

Jaka jest różnica między poleceniem przelewu (virement) i poleceniem
zapłaty (prélèvement)?
Zarówno virement jaki i prélèvement pozawala na transfer wskazanej kwoty
z jednego konta bankowego na drugie za zgodą płatnika.
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Co to jest polecenie zapłaty (prélèvement automatique)?

Należy wypełnić formularz autorisation de prélèvement bancaire (upoważnienie
do obciążania rachunku bankowego) wydawany przez wierzyciela i odesłać
mu ten dokument wypełniony, podpisany z dołączonym numerem rachunku
bankowego (RIB – Relevé d’Identité Bancaire).

Aby zrezygnować z polecenia przelewu automatycznego wystarczy wysłać do
banku faks lub list polecony za potwierdzeniem odbioru z prośbą o jego anulację.

Usługi bankowe
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Jak zrezygnować z polecenia przelewu automatycznego?

Europa

Świadczenia
rodzinne

UWAGA!
Na kilka dni przed datą zapłaty, płatnik otrzymuje wysłaną przez wierzyciela fakturę. Powinien upewnić się, czy na koncie znajduje się wystarczająca do zapłaty
kwota. Płatnik może również jednorazowo zablokować polecenie zapłaty, jeżeli
nie zgadza się z jej wysokością. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

Ubezpieczenie
społeczne

Jak uruchomić polecenie zapłaty (prélèvement automatique)?

Podatki

Praca

Jest to sposób opłacania faktur. Platnik musi upoważnić wierzyciela do przedstawiania faktur bankowi oraz bank do obciążenia konta żądaną kwotą. Można
w ten sposób opłacać między innymi rachunki za elektryczność, faktury telefoniczne, podatki. W przypadku polecenia zapłaty wysokość płatności zwykle różni
się w przypadku każdej transakcji. Zmiana kwoty nie wymaga ingerencji płatnika,
ponieważ to wierzyciel każdorazowo określa jej wysokość na podstawie wysokości
zobowiązań wobec niego.

Gmina

Zlecenie stałe to zautomatyzowany, cykliczny przelew: ten sam beneficjent,
ta sama data i ta sama kwota. Z chwilą, gdy zostanie zrealizowane nie można go
wycofać. Jest ważne do odwołania przez płatnika. Można w ten sposób opłacać
między innymi czynsz za mieszkanie.

Mieszkanie

Co to jest zlecenie stale (virement permanent)?

Usługi
bankowe

Virement i prélèvement różnią się zleceniodawcą operacji:
◊ virement jest zlecane przez płatnika (osobę, która ma zapłacić),
◊ prélèvement jest inicjowane przez wierzyciela (instytucję, która otrzymuje
pieniądze/wystawia faktury).

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat francuskiego systemu bankowego
(między innymi prawa i obowiązki banku i klienta):

Banque de France – Service des relations avec le public
 +33 (0)1 42 92 42 92


www.banque-france.fr
Centre d’information bancaire, Association française des banques
 +33 (0)1 48 00 52 52


www.afb.fr

Legifrance – Service officiel d’information gratuit,
à destination du grand public
Oﬁcjalny publiczny bezpłatny serwis informacyjny
Cliquez et tapez „banque” (Należy kliknąć i wpisać wyraz „bank”)


www.legifrance.gouv.fr
Les Clés de la Banque
(Service de la Fédération Bancaire Française)


www.lesclesdelabanque.com

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

FBF (Fédération Bancaire Française, organisme professionnel des banques)


www.fbf.fr
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Konsulat

PRACA

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne we Francji?
◊ Minimalna płaca we Francji to SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de
croissance).
◊ Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna wynosi 9,43 € brutto za godzinę
pracy. Wynagrodzenie miesięczne brutto za pracę na pełnym etacie (151,67
godzin miesięcznie, czyli 35 godzin tygodniowo) wynosi 1 430,22 €. Od tego
wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie w wysokości około
23%. Minimalna miesięczna płaca netto wynosi 1 120,43 €. 1 stycznia każdego
roku stawka płacy minimalnej ulega rewaloryzacji.
UWAGA!
We Francji obowiązek odprowadzania podatku w pełni spoczywa na pracowniku.
Zaliczki na poczet podatku dochodowego nie są potrącane z pensji, jak to ma
miejsce w Polsce.

Praca
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Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

We Francji tygodniowy czas pracy wynosi 35 godzin (151,67 godzin miesięcznie).
Istnieje możliwość pracy w większym wymiarze godzin – są to wtedy godziny nadliczbowe, lepiej płatne. Za każdą z pierwszych 8 dodatkowo przepracowanych godzin
pracownik dostaje premię w wysokości 25% wynagrodzenia, a za kolejne godziny 50%.

Podatki

Jaki jest ustawowy czas pracy we Francji?

Ubezpieczenie
społeczne

UWAGA!
Prefektura policji nie może odmówić wydania karty pobytu (titre de séjour)
Polakowi, który mieszka we Francji na stałe i posiada środki na utrzymanie.

Świadczenia
rodzinne

Każdy Polak mieszkający we Francji ma prawo zarejestrować się w urzędzie pracy
(Pôle emploi) i za jego pomocą poszukiwać zatrudnienia. Wszelkie informacje
można znaleźć na stronie internetowej: www.pole-emploi.fr.

Europa

Polacy nie mają obowiązku posiadania francuskiej karty pobytu (titre de séjour)
i zezwolenia na pracę (permis de travail). Od 1 lipca 2008 roku mają wolny dostęp
do rynku pracy we Francji, na takich samych zasadach jak obywatele francuscy.
Oznacza to, że podlegają francuskiemu Kodeksowi pracy.

Warto
wiedzieć

Jakie są ogólne zasady zatrudniania obywateli polskich we Francji?

Gmina

Szkolnictwo

INFORMACJE OGÓLNE
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PRACOWNIK DELEGOWANY
TRAVAILLEUR DETACHE
Kim jest pracownik delegowany?
Pracownik delegowany jest to osoba zatrudniona w jednym państwie, na przykład
w Polsce, i wysłana tymczasowo do pracy do innego państwa, na przykład do
Francji. Tylko pracownicy zatrudnieni co najmniej od miesiąca w danym przedsiębiorstwie mogą zostać delegowani do pracy za granicę.
Jakie są ogólne zasady delegowania pracowników z Polski przez polskie
przedsiębiorstwa działające we Francji?
◊ Polski pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracowników delegowanych
z Polski w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
◊ Przed delegowaniem, polski pracodawca ma obowiązek złożenia do ZUS-u wniosku o wydanie formularza A1 (dawny E 101). Dokument ten potwierdza
podleganie polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego i pozwala na
uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
◊ Maksymalny okres delegowania pracownika do pracy w kraju Unii Europejskiej
to 24 miesiące.
◊ Te same przepisy dotyczą Polaków pracujących na własny rachunek w Polsce,
którzy zamierzają udać się do Francji, by prowadzić tam działalność tymczasową. Ponadto praca wykonywana we Francji musi być podobna do działalności
prowadzonej w Polsce. Przed „samodelegowaniem” działalność powinna być
prowadzona co najmniej od dwóch miesięcy.
Jakie są zasady delegowania w zakresie opieki zdrowotnej?
◊ Pracownik delegowany ma prawo do wszystkich świadczeń rzeczowych we
Francji i do korzystania z usług francuskiej medycyny pracy.
◊ Usługi medyczne są refundowane przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ).
◊ Sécurité sociale zapewnia pracownikowi na czas delegowania świadczenia
w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Jakie są zasady wynagradzania pracownika delegowanego?
◊ Pracodawca jest zobowiązany do wynagradzania pracownika delegowanego
do Francji według stawek francuskich. Oznacza to, że wynagrodzenie podstawowe nie może być niższe niż SMIC, a godziny nadliczbowe muszą być lepiej
płatne (25% za pierwsze 8 godzin pracy, a 50% za następne godziny).
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Jaki jest czas pracy pracownika delegowanego?
Jego czas pracy to 35 godzin tygodniowo, maksymalnie 10 godzin dziennie lub
48 godzin tygodniowo w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

PRZYKŁAD
Henryk pracuje we Francji w przedsiębiorstwie budowlanym zarejestrowanym
w Łodzi. Jego rodzina (żona i dzieci) mieszkają w Polsce. Polski pracodawca
odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne Henryka do NFZ-etu. Według
przepisów wspólnotowych Henryk jest pracownikiem delegowanym do pracy
na terenie Francji. Kiedy korzysta z usług medycznych we Francji, najczęściej
musi je opłacić, a następnie wystąpić o zwrot kosztów w Polsce lub we Francji.
Henryk nie ma prawa do francuskich świadczeń socjalnych (CAF-u). Jego zarobki
obliczane są według stawek francuskich. Zarabia brutto 1 430,22 € miesięcznie.

Praca
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UWAGA!
Pracownik delegowany składa zeznanie podatkowe w Polsce, jeżeli jego pobyt we Francji nie przekroczył 183 dni. W przeciwnym wypadku rozlicza się
we Francji.

Europa

◊ Pracownik delegowany nie ma prawa do francuskich zasiłków z CAF-u.
Ma prawo do polskich świadczeń rodzinnych niezależnie od tego, czy członkowie jego rodziny mieszkają w Polsce czy we Francji.
◊ W przypadku utraty pracy, pracownik delegowany ma prawo do zasiłku dla
bezrobotnych w Polsce. Jeżeli jednak zmienił państwo zamieszkania z Polski
na Francję, może być uprawniony do uzyskania tych świadczeń we Francji.

Warto
wiedzieć

W którym kraju pracownik delegowany pobiera świadczenia rodzinne
i zasiłek dla bezrobotnych?

Praca

Usługi
bankowe

UWAGA!
Pracownik delegowany podlega francuskim przepisom BHP.

Mieszkanie

Gmina

◊ Pracodawca delegujący pracowników do Francji ma obowiązek wydawać pracownikowi co miesiąc odcinek wypłaty (ﬁche de paye lub bulletin de salaire). Jest
to dokument poświadczający kwotę miesięcznego wynagrodzenia. Zawiera
informacje o klasyﬁkacji zawodowej pracownika, liczbie przepracowanych godzin
(ustawowych i nadliczbowych), wysokości pensji brutto i netto, dodatkach
w naturze lub premii.
◊ Pracownik delegowany ma prawo do płatnego urlopu według francuskich
przepisów, czyli do 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc.
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PRACOWNIK SEZONOWY
Które państwo (Francja czy Polska) ubezpiecza polskiego pracownika
sezonowego we Francji?
Ubezpieczeniu w Polsce podlega osoba, która:
◊ podejmuje pracę sezonową we Francji w czasie płatnego urlopu wypoczynkowego (ma obowiązek otrzymać pisemną zgodę pracodawcy),
◊ przerywa pracę na własny rachunek w Polsce (na przykład rolnik ubezpieczony
w KRUS-ie) w celu podjęcia pracy sezonowej we Francji.
Osoby te mają obowiązek przedstawić francuskiemu pracodawcy formularz A1,
który potwierdza, że podlegają one ustawodawstwu polskiemu. W Polsce formularze A1 wydają oddziały ZUS-u właściwe ze względu na miejsce zamieszkania
zainteresowanego, a dla rolników od 1 maja 2010 roku, formularz A1 potwierdza
również KRUS.
Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy sezonowej wykonywanej we
Francji powinny być odprowadzane przez francuskiego pracodawcę do polskiego
systemu ubezpieczeniowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
Formalności z tym związane załatwiane są w I Oddziale ZUS-u w Warszawie,
ul. Senatorska 6/8.
Ubezpieczeniu we Francji podlegają wszyscy, którzy nie są aktywni zawodowo
i nie są objęci w Polsce ubezpieczeniem społecznym:
◊ osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym,
◊ osoby, które nie prowadzą działalności na własny rachunek (w tym także
rolniczej),
◊ bezrobotni, studenci, emeryci,
◊ członkowie rodzin pozostający na utrzymaniu ubezpieczonych,
◊ osoby nigdzie nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne.
Osoby te podlegają przepisom ubezpieczeniowym obowiązującym we Francji.
Są ubezpieczone w Sécurité sociale lub w MSA (Mutualité sociale agricole). Wysokość
składek oraz zasady ich opłacania są ustalane na podstawie przepisów francuskich.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Przysługują mu również dodatki za przepracowane godziny nadliczbowe, zwrot
50% kosztów dojazdu do pracy oraz diety na wyżywienie.
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Szkolnictwo

Konsulat

UWAGA!
Umowa na pracę przy winobraniu może być zawarta tylko na maksimum 1 miesiąc.

Gmina

Jest to umowa na czas określony (CDD) lub na czas wykonania określonej pracy.
Musi być sporządzona na piśmie.
Musi zawierać nazwę stanowiska oraz wysokość wynagrodzenia.
Musi zawierać informacje o dodatkowym ubezpieczeniu.
Powinna określać minimalną długość trwania umowy, jeżeli jej data zakończenia
nie jest pewna.
◊ Może zawierać klauzulę przewidującą przedłużenie umowy z jednego sezonu
na drugi.
◊ Okres próbny nie może przekroczyć 1 dnia na tydzień pracy przewidziany
w umowie i musi być opłacony.
◊ Może zostać zerwana tylko na mocy porozumienia stron, w przypadku winy
pracownika lub pracodawcy oraz jeżeli pracownik podpisze z innym pracodawcą
umowę na czas nieokreślony.

Mieszkanie

◊
◊
◊
◊
◊

Usługi
bankowe

Co warto wiedzieć o umowie o pracę pracownika sezonowego?

Ma prawo do:
◊ wynagrodzenia składającego się z takich samych składników jak wynagrodzenie
pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony wykonującego taką samą pracę,
◊ badania lekarskiego lub sanitarno-epidemiologicznego,
◊ odzieży roboczej,
◊ odcinków wypłaty,
◊ 20 minut przerwy co 6 godzin pracy,
◊ 1 dnia wolnego od pracy na tydzień,
◊ minimum 11 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy,

Praca
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Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Jakie są prawa pracownika sezonowego?

Świadczenia
rodzinne

Pracownicy sezonowi są opłacani za czas pracy, a nie za pracę na akord.

Europa

Wynagrodzenie pieniężne za godziny nadliczbowe może być zastąpione dodatkowymi godzinami odpoczynku.

Warto
wiedzieć

Tygodniowy czas pracy obowiązujący we Francji to 35 godzin. W przypadku
pracownika sezonowego może zostać przedłużony do 44 – 48 godzin tygodniowo.
Dzień pracy nie może jednak przekroczyć 10 godzin.

Praca

Jaki czas pracy jest przewidziany dla pracownika sezonowego?
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◊ maksimum 40 godzin nadliczbowych na trymestr (lepiej płatnych: 25% za
pierwsze 8 godzin pracy, a 50% za następne godziny),
◊ płatnego urlopu w wysokości 10% otrzymywanego wynagrodzenia brutto,
◊ zapisania dzieci do szkoły.
UWAGA!
W sektorze rolniczym pracodawca jest zobowiązany po trzech miesiącach
ubezpieczyć dodatkowo pracownika w Cria Prévoyance. Opłaca on 15%
składki, a pozostałą kwotę potrąca z pensji pracownika. Przez pierwsze trzy
miesiące pracy pracownik powinien sam opłacać dodatkowe ubezpieczenie
(około 30 € miesięcznie).

Do czego nie ma prawa pracownik sezonowy?
Nie ma prawa do:
◊ odprawki po zakończeniu umowy (indemnité ﬁn contrat),
◊ premii z tytułu pracy tymczasowej w wysokości 10% od otrzymanych wynagrodzeń brutto (prime de précarité de 10%).
UWAGA!
Branżowe układy zbiorowe mogą korzystniej określać uprawnienia pracowników
sezonowych.

Jakie dokumenty powinien otrzymać pracownik sezonowy po wygaśnięciu
umowy o pracę?
Powinien otrzymać:
◊ świadectwo pracy,
◊ zaświadczenie do urzędu pracy (jeżeli jest ubezpieczony we Francji),
◊ dokument z rozliczeniem (Reçu pour solde de tout compte),
◊ dokument uprawniający do szkolenia DIF (Droit individuel à la formation).
UWAGA!
Pracownik sezonowy, który zamierza wrócić do Polski, powinien złożyć wniosek
o wydanie mu dokumentów U1 (potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia we Francji) i U2 (potwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych), które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń dla
bezrobotnych.
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Europa

Świadczenia
rodzinne

Barbara przyjechała do Francji do pracy sezonowej na 4 miesiące w sektorze
rolniczym. W Polsce nie była ubezpieczona. Pracodawca ubezpieczył ją w MSA.
Po przepracowaniu 60 godzin nabyła prawo do zwrotu kosztów leczenia w wysokości przewidzianej przez ubezpieczenie społeczne (70% – 80%). Ubezpieczyła
się dodatkowo w Cria na okres 3 miesięcy. Od 4. miesiąca część składki jest opłacana przez pracodawcę, a pozostała kwota potrącana z jej pensji. Po zakończeniu
umowy, Barbara zdecydowała się wrócić do Polski. Przed wyjazdem zapisała się
do urzędu pracy i uzyskała świadczenie dla bezrobotnych na okres 4 miesięcy.
Następnie wystąpiła z wnioskiem o wydanie dokumentów U1 i U2 potrzebnych
do transferu do Polski zasiłku dla bezrobotnych, aby mogła tam szukać pracy.
Dokument przedstawi w polskim urzędzie pracy.

Usługi
bankowe

PRZYKŁAD
Anna jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Znalazła pracę w paryskim
hotelu na okres 3 miesięcy (lipiec – wrzesień). W Polsce jest ubezpieczona przez
rodziców. Przed wyjazdem do Francji powinna pobrać z ZUS-u dokument A1
potwierdzający, że jest ubezpieczona w Polsce. Wojtek, narzeczony Anny, nie jest
ubezpieczony w Polsce. Gdy podejmie pracę sezonową we Francji jego pracodawca
będzie odprowadzać za niego składki według francuskiego ustawodawstwa.

Praca

UWAGA!
Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikom sezonowym zakwaterowania. Jeżeli je proponuje, to w lokalach spełniających warunki prawa
budowlanego i sanitarnego. Musi być w nich bieżąca woda (zimna i ciepła),
sanitariaty (1 prysznic i 1 toaleta na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby) oraz
kuchnia.

Podatki

Od 01 czerwca 2011 roku pracownik sezonowy ma prawo do świadczenia
dla bezrobotnych na takich samych zasadach jak każdy inny pracownik najemny
we Francji.

Ubezpieczenie
społeczne

Czy pracownik sezonowy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych we Francji?
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WAŻNE ADRESY
Informacje na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
dotyczące pracy sezonowej w Europie:


www.krus.gov.pl/ue/dla-rolnikow-podejmujacych-prace-w-ue


www.msa.fr/lfr/emploi-travailleurs-occasionnels


www.pole-emploi.fr/actualites/deﬁnition-du-travail-saisonnier-@/
suarticle.jspz?id=76764
Informacje na temat regulacji dotyczących pracy sezonowej we Francji:


www.service-public.fr/actualites/002105.html


www.questionsaison.fr
Informacje na temat dodatkowego ubezpieczenia dla pracowników
sezonowych w sektorze rolniczym:


www.cria.aprionis.fr
Pomoc w rozwiązywaniu problemów:
Stowarzyszenie francusko-polskie w departamencie Tarn-et-Garonne
„Polonia 82”
]

polonia82@hotmail.fr


www.polonia82.fr

Praca

UMOWA O PRACĘ
CONTRAT DE TRAVAIL

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Co warto wiedzieć o umowie o pracę na czas nieokreślony
(CDI – Contrat de travail à durée indéterminée)?
◊ Praca w ramach umowy CDI zaczyna się najczęściej okresem próbnym, którego
długość zależy od rodzaju wykonywanej pracy (na przykład 2 miesiące dla
robotników i urzędników).
◊ Okres próbny może być przedłużony jeden raz za obopólną zgodą pracodawcy
i pracownika. W tym celu musi zostać sporządzony aneks do umowy.
◊ W czasie okresu próbnego pracodawca lub pracownik mogą zerwać umowę bez
podawania powodu.
◊ Po okresie próbnym pracodawca musi mieć konkretny powód, aby zwolnić
pracownika.
Co warto wiedzieć o umowie o pracę na czas określony
(CDD – Contrat de travail à durée déterminée)?
◊ Jest zawierana w ustawowo określonych przypadkach, między innymi w razie konieczności zastąpienia stałego pracownika lub w sytuacji okresowego wzrostu
pracy.
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Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę?

Czy podpisanie umowy o pracę oznacza, że jest się zatrudnionym legalnie?
Sporządzenie umowy o pracę nie zawsze oznacza, że pracownik został oﬁcjalnie
zatrudniony.
Na osiem dni przed pierwszym dniem pracy, pracodawca ma obowiązek zadeklarować pracownika w urzędzie, który pobiera składki na ubezpieczenie społeczne

Praca
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Konsulat
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Można być zatrudnionym legalnie bez podpisania umowy o pracę. Posiadanie
odcinków wypłaty (fiches de paye) świadczy o pracy legalnej. Jeżeli nie ma
umowy pisemnej, zachodzi domniemanie, że pracownik został zatrudniony na
czas nieokreślony (CDI) w pełnym wymiarze godzin.

Świadczenia
rodzinne

Czy można pracować legalnie bez podpisania umowy o pracę?

Europa

UWAGA!
Wszystkie zawierane na piśmie umowy na terenie Francji muszą być sporządzone w języku francuskim. Polak ma prawo poprosić o przetłumaczenie
umowy na język ojczysty. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu, wersja
w języku ojczystym jest wiążąca.

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

rodzaj umowy
dane ﬁrmy, imię i nazwisko pracodawcy
imię, nazwisko i adres zatrudnianego
nazwę stanowiska i opis zakresu obowiązków zatrudnianego pracownika
miejsce pracy
wymiar czasu pracy
długość okresu próbnego
datę i godzinę rozpoczęcia pracy
okres wypowiedzenia
wysokość wynagrodzenia, premii i innych dodatków
dane dodatkowego funduszu emerytalnego
datę wypłaty
nazwę układu zbiorowego, do którego należy przedsiębiorstwo

Warto
wiedzieć

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Szkolnictwo

◊ Nie może być zawarta na dłużej niż 18 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach
na maksimum 24 miesiące.
◊ Może być przedłużona tylko raz.
◊ Musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach (po jednym dla pracownika
i pracodawcy) i podpisana przez obie strony.

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie

Jakie informacje znajdują się na deklaracji o zatrudnieniu DPAE?
◊ dane dotyczące zakładu pracy (identyfikatory: SIRET i NAF, adres, numer
telefonu i faksu, adres ośrodka medycyny pracy)
◊ dane dotyczące pracownika (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć,
numer Sécurité sociale)
◊ dane dotyczące zatrudnienia (rodzaj umowy, dzień i godzina rozpoczęcia pracy,
stanowisko, długość okresu próbnego)
PRZYKŁAD
Zbyszek przez 4 miesiące pracował w przedsiębiorstwie budowlanym. Otrzymywał regularnie odcinki wypłaty. Nie dostał natomiast zaświadczenia DPAE
o zadeklarowaniu jego pracy w URSSAF-ie. Gdy przy pracy uległ poparzeniu i znalazł się na ostrym dyżurze, okazało się, że musi zapłacić 1 800 € za leczenie,
ponieważ pracodawca nie odprowadził składek do URSSAF-u. Sprawa została
skierowana do sądu pracy.

WAŻNE ADRESY
URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales)
Na stronie znajdują się między innymi numery telefonów i adresy URSSAF-u,
właściwe dla każdego przedsiębiorstwa


www.urssaf.fr
Informacje na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych we Francji:


www.societe.com


www.infogreffe.fr


www.verif.fr

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

i na świadczenia rodzinne (URSSAF – Unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales – odpowiednik polskiego ZUS-u),
poprzez złożenie deklaracji o zatrudnieniu DPAE – Déclaration préalable à
l’embauche (dawne DUE), Cerfa n°14738*01.
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Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku zwolnienia z przyczyn
ekonomicznych (licenciement économique)?
◊ Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych jest spowodowane redukcją etatu, dlatego
pracodawca nie ma prawa zatrudnić na to samo stanowisko innej osoby.
◊ Pracownik ma prawo do odprawy (indemité de licenciement), zapłaty za okres
wypowiedzenia (préavis) oraz do zasiłku dla bezrobotnych (allocations de
chômage).
◊ Pracodawca ma obowiązek zaproponować pracownikowi mającemu rok lub
więcej stażu pracy w przedsiębiorstwie, kontrakt zabezpieczenia zawodowego
(contrat securisation professionnelle). Pracownik, który podpisze tę umowę ma
prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 80% średniego miesięcznego
wynagrodzenia obliczonego z ostatnich 12 miesięcy oraz do indywidualnej
opieki ze strony urzędu pracy i pierwszeństwa do odbycia kursów zawodowych.

Praca
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Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

Konsulat

Etap 4. W ostatnim dniu pracy pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi:
◊ świadectwo pracy (certiﬁcat de travail),
◊ dokument przeznaczony dla urzędu pracy (attestation assedic),
◊ odprawę (indemité de licenciement) i ekwiwalent (w formie czeku lub przelewu)
za niewykorzystany płatny urlop,
◊ dokument z rozliczeniem (reçu pour solde de tout compte) do podpisania przez
pracownika (pracownik może odmówić podpisania tego dokumentu).

Praca

Etap 3. Pracodawca wysyła do pracownika pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w którym oznajmia mu, że zwalnia go z pracy (lettre de licenciement). Pismo to musi zawierać informacje o przyczynie zwolnienia i długości
okresu wypowiedzenia.

Podatki

Etap 2. Na spotkaniu (entretien préalable de licenciement) każda ze stron przedstawia swoje argumenty, następnie negocjowane są warunki rozwiązania umowy.
Pracownik może stawić się na rozmowę z osobą uprawnioną do udziału w tego
typu negocjacjach, na przykład z kolegą z pracy. W takim przypadku pracodawca
ma również do tego prawo.

Ubezpieczenie
społeczne

Etap 1. Pracodawca wysyła do pracownika list polecony za potwierdzeniem odbioru.
Wyznacza w nim datę spotkania, informuje go o zamiarze wypowiedzenia mu
pracy i podaje uzasadnienie wypowiedzenia.

Świadczenia
rodzinne

Jakie procedury obowiązują pracodawcę zwalniającego pracownika?

Europa

LES PROCEDURES INDIVIDUELLES DE LICENCIEMENT

Warto
wiedzieć

ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego?
Zależą one od kwaliﬁkacji winy (wina poważna – faute grave, wina ciężka – faute
lourde). W przypadku winy poważnej pracownik nie ma prawa do odprawy i do
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku winy ciężkiej nie ma również prawa do ekwiwalentu za płatny urlop. W obu wypadkach ma prawo do
zasiłku dla bezrobotnych.
Kto ma prawo do odprawy (indemnité de licenciement) i jak się ją oblicza?
◊ Prawo do odprawy nabywa się po pierwszym roku pracy w przedsiębiorstwie.
◊ Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wysokości zarobków brutto.
◊ Odprawa obliczana jest ze średniej z 12 wypłat poprzedzających wypowiedzenie.
Wynosi 1/5 średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (pensja, premie
i inne dodatki z wyjątkiem zwrotów kosztów przejazdu i diet za wyżywienie)
za każdy rok pracy.
PRZYKŁAD
Sylwia została zwolniona po 3 latach pracy. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających
wypowiedzenie zarobiła 21 600 € brutto. Otrzymała odprawę w wysokości
1 080 €, wyliczoną w następujący sposób:
21 600/12 = 1 800 € (wynagrodzenie, z którego została obliczona odprawa),
1/5 x 1 800 € x 3 = 1 080 €.

◊ Może zrezygnować z pracy bez podania przyczyny, informując pracodawcę
o swojej decyzji ustnie bądź pisemnie.
◊ Obowiązuje go okres wypowiedzenia (préavis) przewidziany w umowie o pracę
lub w przepisach prawa pracy.
◊ Nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani do odprawy.
◊ Ma prawo do otrzymania zaświadczenia o pracy i dokumentu przeznaczonego
dla urzędu pracy.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Jak pracownik może rozwiązać umowę o pracę i jakie są tego
konsekwencje?
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Etap 3. Zatwierdzenie umowy określającej warunki rozwiązania stosunku pracy
(Homologation de la convention) przez administrację. Należy wypełnić formularz
Cerfa n° 14598*01 (Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée
indéterminée et formulaire de demande d’homologation) dostępny na stronie
internetowej www.travail-solidarite.gouv.fr, a następnie złożyć go w DDTEFP
lub wysłać pocztą wraz z podpisaną Convention de rupture. Administracja ma
15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, aby sprawdzić prawomocność umowy. Jeżeli strony nie otrzymają odpowiedzi w ciągu 15 dni, oznacza
to, że rozwiązanie stosunku pracy zostało zarejestrowane. Odpowiedź odmowna
musi być uzasadniona.
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Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

Konsulat

Etap 2. Podpisanie Convention de rupture – umowy określającej warunki rozwiązania stosunku pracy (data rozwiązania umowy i wysokość odprawy). Od dnia
podpisania umowy pracownik i pracodawca mają 15 dni na wycofanie swojej
decyzji. W takim przypadku zobowiązani są powiadomić o swojej decyzji drugą
stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Praca

Etap 1. Rozmowy przygotowujące do zerwania umowy o pracę, podczas których
pracodawca ustala z pracownikiem warunki rozwiązania stosunku pracy. Na spotkania pracownik może przyjść sam albo z osobą uprawnioną do udziału w tego
typu negocjacjach, pod warunkiem że powiadomi o tym wcześniej pracodawcę.
W takim przypadku pracodawca ma również do tego prawo.

Podatki

Jakie są procedury obowiązujące przy rozwiązywaniu umowy na czas
nieokreślony za porozumieniem stron?

Ubezpieczenie
społeczne

Zasady ogólne
◊ Do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron wymagana jest
zgoda pracownika, pracodawcy i Departamentalnego Urzędu do spraw Pracy,
Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (DDTEFP – Directions Départementales
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle)
◊ Taki sposób rozwiązania umowy dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas
nieokreślony.
◊ Pracownik i pracodawca nie mają obowiązku podania przyczyn rozwiązania umowy.

Świadczenia
rodzinne

Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za
porozumieniem stron?

Europa

RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A DUREE INDETERMINEE

Warto
wiedzieć

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS
NIEOKREŚLONY ZA POROZUMIENIEM STRON

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki

Jakie korzyści wynikają dla pracownika i dla pracodawcy z rozwiązania
umowy na czas nieokreślony za porozumieniem stron?
◊ Pracownik otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem że nabył do niego
prawo.
◊ Pracodawca może zatrudnić inną osobę na stanowisko zwolnionego pracownika.
PRZYKŁAD
Monika, absolwentka ﬁlologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przyjechała do Paryża do pracy w recepcji hotelu w Dzielnicy Łacińskiej. Niestety
okazało się, że dyrektor hotelu zatrudnił już inną osobę na obiecane jej stanowisko.
Zaproponował Monice pracę pokojówki na pełny etat. Zgodziła się i podpisali
umowę na czas nieokreślony. Szybko jednak okazało się, iż nie nadaje się do tej
pracy. Dyrektor hotelu zarzucał jej, że pracuje za wolno, często przebywa
na zwolnieniu lekarskim i nie umie zintegrować się z ekipą pracowników hotelu.
Monika miała mu za złe, że nie wywiązał się z danej obietnicy. Często wpadała
w stany depresyjne, dostała uczulenia na środki chemiczne. Po negocjacjach
doszli do porozumienia i podpisali umowę o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron. Monika zapisała się do urzędu pracy i otrzymała zasiłek dla
bezrobotnych. Dyrektor hotelu zatrudnił inną osobę na jej miejsce.

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat prawa pracy, adresy urzędów DDTEFP departamentalnych i regionalnych oraz Fiches pratiques du droit du travail:

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Oﬁcjalna strona Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Zdrowia


www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Etap 4. Wydanie pracownikowi przez pracodawcę świadectwa pracy i dokumentu
dla urzędu pracy.
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Konsulat

Kto może złożyć takie oświadczenie?
Każdy pracownik, którego pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Szkolnictwo

LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Gmina

OŚWIADCZENIE O ZERWANIU UMOWY O PRACĘ
Z WINY PRACODAWCY

Naruszenie tych praw uprawnia pracownika do niezwłocznego rozwiązania
umowy o pracę.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika powinno być przedstawione pracodawcy na piśmie i zawierać uzasadnienie.

Praca

Do podstawowych powinności pracodawcy należą między innymi:
◊ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
◊ terminowe wypłacanie całego należnego wynagrodzenia,
◊ odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
◊ przestrzeganie norm czasu pracy,
◊ równe traktowanie pracowników i przeciwdziałanie mobbingowi.

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika?

Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne

◊ Powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy.
◊ Pracownika nie obowiązuje okres wypowiedzenia.
◊ Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy i dokumentu przeznaczonego dla urzędu pracy.
◊ Pracownik nie otrzymuje automatycznie prawa do świadczeń dla bezrobotnych.
Dopiero po zakończeniu procedury sądowej, jeżeli sąd uzna, że oświadczenie
było zasadne, pracownik otrzyma prawo do tych świadczeń.

Podatki

Jakie skutki pociąga za sobą takie oświadczenie?

Kto decyduje, czy oświadczenie o zerwaniu umowy o pracę z winy
pracodawcy jest zasadne?

Praca
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Warto
wiedzieć

W przypadku, gdy uzna je za uzasadnione, zerwanie umowy przez pracownika zostanie
przekształcone na zwolnienie z pracy bez przyczyny realnej i poważnej (sans cause
réelle et sérieuse). Pracodawca otrzyma wówczas nakaz wypłacenia pracownikowi:

Europa

O zasadności oświadczenia decyduje sąd pracy.

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

◊ odszkodowania za wypowiedzenie (indemnité de licenciement légale ou
conventionnelle),
◊ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (indemnités compensatrices de congés payés),
◊ wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (indemnités compensatrices de préavis),
◊ odszkodowania za utratę indywidualnego prawa do kształcenia się (indemnité
liée à la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à
la formation DIF).
W przypadku, gdy sąd uzna zerwanie pracy z winy pracodawcy za nieuzasadnione,
zerwanie umowy staje się dymisją i pociąga za sobą następujące skutki:
◊ pracownik ma obowiązek wypłacenia pracodawcy ekwiwalentu za okres
wypowiedzenia oraz kwoty przewidzianej z tytułu prawa do kształcenia,
◊ pracownik nie ma prawa do świadczeń dla bezrobotnych.
UWAGA!
Przed złożeniem oświadczenia o zerwaniu umowy o pracę z winy pracodawcy
najlepiej jest skonsultować się z adwokatem, aby dokonał oceny sytuacji i poprosić go o sporządzenie pisma.

URLOP WYPOCZYNKOWY
CONGES PAYES

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Komu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy?
◊ Urlop przysługuje każdej osobie, która przepracowała przynajmniej 10 dni
w tym samym przedsiębiorstwie.
◊ Osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin ma takie same prawa jak ta,
która pracuje na pełen etat.
Jak oblicza się wymiar urlopu wypoczynkowego?
◊ Podstawą do obliczenia liczby przysługujących pracownikowi dni urlopu jest
tak zwany rok urlopowy.
◊ Rok urlopowy to okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
◊ Dla pracowników branży budowlanej i dla innych zawodów objętych układami
zbiorowymi, należących do kasy urlopów płatnych, rok urlopowy rozpoczyna
się 1 kwietnia, a kończy 31 marca następnego roku.
◊ Każdemu pracownikowi we Francji przysługuje 2,5 dnia płatnego urlopu za
każdy przepracowany efektywnie miesiąc. Za 12 miesięcy pracy należy się
30 dni roboczych (5 tygodni) urlopu, za 10 miesięcy 25, za 6 miesięcy 15,
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◊ 10% od wynagrodzenia brutto (bez rocznej lub semestralnej premii za pracę)
z okresu pomiędzy 01 czerwca poprzedniego roku i 31 maja bieżącego roku
(règle du dixième)
lub
◊ takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywałby pracownik, gdyby w tym czasie
nie korzystał z urlopu. Dotyczy to zarówno stałych, jak i zmiennych składników
wynagrodzenia (maintien de salaire)
UWAGA!
Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu, a rozwiązano z nim umowę o pracę,
pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. (W sektorze
budowlanym BTP płatnością ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zajmują
się kasy urlopów płatnych – Caisses congés payés).

Praca
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Jaki ekwiwalent pieniężny przysługuje za płatny urlop?

Ubezpieczenie
społeczne

◊ Urlop podstawowy (24 dni robocze = 4 tygodnie) musi zostać wykorzystany
w okresie urlopowym, to znaczy pomiędzy 01 maja a 31 października.
◊ Może być wykorzystany nieprzerwanie. Dzielenie urlopu może nastąpić za porozumieniem stron.
◊ Każdy pracownik musi wykorzystać nieprzerwanie przynajmniej 12 dni urlopowych.
◊ 5. tydzień urlopu, czyli 6 dni roboczych, musi zostać wykorzystany oddzielnie
w okresie urlopowym lub poza nim.
◊ Wszystkie dni urlopowe muszą być wykorzystane najpóźniej do 30 kwietnia
następnego roku.

Świadczenia
rodzinne

Kiedy należy wykorzystać płatny urlop?

Europa

UWAGA!
Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim podczas urlopu wypoczynkowego ma prawo do kumulowania ekwiwalentu pieniężnego za płatny
urlop i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego. Nie ma natomiast
prawa do dodatku do zasiłku chorobowego opłacanego przez pracodawcę.

Warto
wiedzieć

a za 5 miesięcy pracy należy się 13 dni urlopowych (zaokrąglenie w górę).
◊ Płatny urlop przysługuje również pracownikom, którzy w roku urlopowym
przebywali na urlopach macierzyńskich lub ojcowskich, na urlopach szkoleniowych albo na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy lub z powodu
choroby zawodowej.
◊ Pracownik, który zachoruje w okresie płatnego urlopu, nie ma prawa do jego
przedłużenia.
◊ Liczba uzyskanych dni urlopowych znajduje się na odcinku wypłaty.
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Mieszkanie
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Ubezpieczenie
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Kto decyduje o datach urlopu wypoczynkowego?
O terminie urlopu decyduje pracodawca przy uwzględnieniu wniosków pracowników
oraz dobra ﬁrmy.
Pracodawca powinien poinformować pracownika o datach urlopu przynajmniej
na miesiąc przed wyznaczoną datą.
Jakie są prawa i obowiązki pracownika przebywającego na urlopie
wypoczynkowym?
◊ W okresie płatnego oraz bezpłatnego urlopu nie można pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę.
◊ Podczas urlopu płatnego pracownik nie ma prawa pracować dla innego pracodawcy.
UWAGA!
Pracodawca nie ma prawa narzucić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W okresie
urlopu bezpłatnego pracownik pozostaje w dalszym ciągu zatrudniony i zachowuje część praw pracowniczych.

PRZYKŁAD
Jacek pracował od 1 września w ﬁrmie X, z której został zwolniony 31 grudnia.
Zarejestrował się w urzędzie pracy. Pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent
pieniężny za 10 dni z tytułu niewykorzystanego urlopu. Dopiero po upływie
10 dni Jacek będzie mógł pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

***
Marek został zatrudniony 15 stycznia. W styczniu nie uzyskał jeszcze praw do
urlopu. Jego płatny urlop oblicza się z okresu od 1 lutego do 31 maja, co daje
10 dni roboczych (2,5 dnia x 4 miesiące). Marek musi wykorzystać te 10 dni
urlopu najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku. Od 1 czerwca zaczyna się
bowiem nowy rok urlopowy i obowiązują nowe obliczenia dni urlopowych.

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat kas urlopów płatnych pracowników budowlanych:
Union des Caisses de France
 +33 (0)1 56 56 26 26;


www.ci-btp.fr
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Konsulat
Szkolnictwo
Praca

◊ Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy w związku ze
szczególnym wydarzeniem w jego życiu (ślub, pogrzeb, narodziny dziecka itp.).
◊ Pracownik w trakcie urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia.
◊ Urlop ten udzielany jest na pisemny wniosek pracownika.
◊ Pracownik powinien przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający
wydarzenie.
◊ Pracownikowi przysługują:
» 4 dni z okazji własnego ślubu,
» 3 dni z okazji narodzin dziecka,
» 1 dzień z okazji ślubu dziecka,
» 2 dni z tytułu zgonu i pogrzebu małżonka lub dziecka,
» 1 dzień z tytułu zgonu i pogrzebu matki, ojca, teściowej lub teścia,
» 1 dzień z tytułu zgonu i pogrzebu siostry lub brata.

Gmina

Co warto wiedzieć o urlopach okolicznościowych?

Mieszkanie

CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Usługi
bankowe

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

DNI ŚWIĄTECZNE

Praca

1 stycznia
1 kwietnia
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Warto
wiedzieć

Dni świąteczne wolne od pracy we Francji w 2013 roku:
 Jour de l’an (Nowy Rok)
 Lundi de Pâques (Poniedziałek wielkanocny)

Europa

W pozostałe dni świąteczne praca jest dozwolona dla osób powyżej 18. roku życia.
Za pracę w te dni nie przysługuje wyższe wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje pracownikom, którzy pracują co najmniej od trzech miesięcy lub przepracowali
200 godzin w okresie dwóch miesięcy poprzedzających dzień świąteczny.

Ubezpieczenie
społeczne

Dzień 1 maja jest wolny od pracy. Praca w tym dniu jest dozwolona wyłącznie
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną
i codzienne potrzeby ludności. Pracują w tym dniu tylko instytucje, które nie mogą
przerwać pracy (szpitale, transport, hotele). Pracownikom przysługuje w tym dniu
wynagrodzenie zwiększone o 100%.

Świadczenia
rodzinne

Jak są opłacane dni świąteczne wolne od pracy?

Podatki

JOURS FERIES

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć












Fête du Travail (Święto Pracy)
Victoire 1945 (Święto Zwycięstwa)
Ascension (Wniebowstąpienie)
Lundi de Pentecôte (Poniedziałek po Zielonych Świątkach)
Fête nationale (Święto Narodowe – zburzenie Bastylii)
Assomption (Wniebowzięcie NMP)
Toussaint (Uroczystość Wszystkich Świętych)
Armistice 1918 (Zawieszenie broni)
Nöel (Boże Narodzenie)
niektóre święta lokalne

1 maja
8 maja
9 maja
20 maja
14 lipca
15 sierpnia
1 listopada
11 listopada
25 grudnia

WYPADEK PRZY PRACY
ACCIDENT DU TRAVAIL
Kiedy mówi się o wypadku przy pracy?
Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w miejscu pracy
lub w drodze do/z miejsca pracy.
Co powinien zrobić poszkodowany lub jego rodzina?
W ciągu 24 godzin od wypadku powinni zawiadomić pracodawcę, poinformować
go o dacie, godzinie, okolicznościach wypadku oraz podać dane ewentualnych
świadków zajścia.
W ciągu 48 godzin powinni wysłać zaświadczenie lekarskie do kasy chorych.
Co należy do obowiązków lekarza?
Obowiązkiem lekarza jest wypełnienie formularza Cerfa n°11138*02 (Certiﬁcat
médical accident du travail maladie professionnelle).
Na początku leczenia: wypełnienie trzech z czterech części formularza. Jest
to pierwsze zaświadczenie lekarskie (certiﬁcat médical initial). Pierwszą i drugą
część formularza lekarz wysyła do kasy chorych, a trzecią daje poszkodowanemu.
W przypadku zwolnienia lekarskiego: wypełnienie czwartej części formularza.
Jest to zwolnienie lekarskie (certificat d’arrêt de travail), które poszkodowany
wysyła do swojego pracodawcy.
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Rodzina pracownika (małżonek, partner Pacs-u, konkubin, dziecko, które nie
osiągnęło 20. roku życia), który poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej, pod pewnymi warunkami, ma prawo do renty rodzinnej.
Wniosek należy złożyć w kasie chorych zmarłego.

Praca
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Poszkodowany ma prawo do:
◊ świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego za każdy dzień niezdolności do pracy,
◊ pokrycia 100% kosztów leczenia i rehabilitacji,
◊ renty albo odszkodowania pieniężnego w razie uszczerbku na zdrowiu lub
utraty zdolności do pracy,
◊ pokrycia kosztów protez.

Świadczenia
rodzinne

Do jakich świadczeń ma prawo poszkodowany?

Europa

UWAGA!
Jeżeli pracodawca nie zgłosił wypadku przy pracy, to w ciągu 2 lat pracownik
ma prawo zrobić to sam. Wystarczy wysłać do kasy chorych list polecony za
potwierdzeniem odbioru z datą, godziną, okolicznościami wypadku oraz danymi
ewentualnych świadków zajścia.

Warto
wiedzieć

Pracodawca poinformowany o wypadku przy pracy ma obowiązek:
◊ wypełnić formularz Cerfa n°60-3682, czyli zgłoszenie wypadku przy pracy
(déclaration d’accident du travail), i wysłać go do kasy chorych poszkodowanego w ciągu 48 godzin,
◊ wypełnić formularz Cerfa n°11137*02, czyli zaświadczenie o zarobkach
(attestation de salaire), w przypadku zwolnienia lekarskiego – dokument
niezbędny do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego,
◊ wypełnić formularz Cerfa n°11383*02, czyli zaświadczenie o wypadku
przy pracy lub chorobie zawodowej (feuille d’accident du travail ou de maladie
professionnelle) – dokument niezbędny do uzyskania darmowych usług medycznych (bez przedpłaty).

Mieszkanie

Gmina

Co należy do obowiązków pracodawcy?

Szkolnictwo

W przypadku przedłużenia leczenia: wypełnienie zaświadczenia o przedłużeniu
leczenia (certiﬁcat de prolongation), które poszkodowany wysyła do kasy chorych
i do swojego pracodawcy.
Po zakończeniu leczenia: wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia (certiﬁcat
médical ﬁnal de guérison), które daje zatrudnionemu prawo do powrotu do pracy.
Jeżeli nastąpił uszczerbek na zdrowiu, lekarz wystawia specjalne zaświadczenie
(certiﬁcat médical ﬁnal de consolidation).

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

Przez 28 dni poszkodowany otrzymuje 60% dziennego wynagrodzenia, a od
29. dnia – 80%. Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy wypłacany jest
co 14 dni od pierwszego dnia po wypadku aż do powrotu poszkodowanego do
pracy lub uzyskania przez niego renty z tytułu niezdolności do pracy.

UWAGA!
Różnica między zasiłkiem a wynagrodzeniem może być wypłacana przez pracodawcę według układów zbiorowych.

PRZYKŁAD
Daniel, szef kuchni, uległ wypadkowi przy pracy 14 maja 2009 roku. Niezdolność
do pracy (leczenie i rehabilitacja) trwała 6 miesięcy. Wysokość zasiłku została
obliczona na podstawie wynagrodzenia z kwietnia. Daniel zarobił w tym miesiącu
2 600 € brutto. Aby obliczyć dzienny zasiłek, kasa chorych podzieliła tę kwotę
przez 30,42. Otrzymany wynik, 85,5 €, to dzienne średnie wynagrodzenie, z którego został obliczony zasiłek. Przez 28 dni kasa chorych wypłacała Danielowi
60% z 85,5 €, czyli 51,30 € dziennie, a pracodawca różnicę między zasiłkiem
i wysokością średniego wynagrodzenia. Od 29. dnia niezdolności do pracy Daniel
otrzymywał od kasy chorych 80% średniego wynagrodzenia dziennego, czyli
68,40 € dziennie.

Warto
wiedzieć

Europa
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Usługi
bankowe

Dzienny zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych obliczany jest na
podstawie pensji brutto z miesiąca poprzedzającego wypadek. Pensję tę kasa
chorych dzieli na 30,42 dni, aby obliczyć dzienne średnie wynagrodzenie.

Praca

Jaka jest wysokość wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy?

Mieszkanie

Wysokość renty jest obliczana na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia
zmarłego: 45% dla partnera, 20% dla osoby, której płacił alimenty, 25% dla
dwojga pierwszych dzieci i 20% dla każdego następnego, 30% dla zupełnej sieroty i 10% dla matki, ojca, babci itp.

ZASIŁEK CHOROBOWY
INDEMNITES JOURNALIERES
Kto wypłaca pracownikowi zasiłek w razie choroby?
◊ Kasa Ubezpieczenia Zdrowotnego (CPAM – Caisse primaire d’assurance maladie) może, pod pewnymi warunkami, wypłacać zasiłek chorobowy w wysokości
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◊ Każdej osobie, która przepracowała co najmniej 200 godzin w ciągu 3 miesięcy
poprzedzających datę wystawienia zwolnienia lekarskiego lub która w ciągu
ostatnich 6 miesięcy odprowadziła składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia
w wysokości co najmniej 1 015 razy SMIC (minimalna stawka godzinowa to
9,43 € w 2013 roku), czyli 1 015 x 9,43 = 9 571,45 €.
◊ Osobom bezrobotnym pobierającym zasiłek od 12 miesięcy.

Po 6 miesiącach urlopu chorobowego, aby nadal otrzymywać zasiłek, trzeba spełnić dodatkowe wymagania: należy być zarejestrowanym w Sécurité sociale od
12 miesięcy przed datą wystawienia zwolnienia, mieć przepracowaną odpowiednią
liczbę godzin i odprowadzić składki ubezpieczeniowe odpowiedniej wysokości.
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Od 31. dnia zwolnienia chorobowego ubezpieczony mający na utrzymaniu co
najmniej 3 dzieci ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 66,66% dziennego wynagrodzenia (maksymalnie 56,43 € dziennie).

Europa

Zasiłek wynosi 50% średniego wynagrodzenia dziennego (maksymalnie 42,32 €
dziennie). Jest on obliczany na podstawie średniej z zarobków z 3 miesięcy
poprzedzających zwolnienie lekarskie lub z 12 miesięcy w przypadku pracy sezonowej lub nieregularnej.

Warto
wiedzieć

Jak obliczana jest wysokość zasiłku chorobowego?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

UWAGA!
Zasiłek dzienny przysługuje od 4. dnia zwolnienia chorobowego i jest wypłacany
co 14 dni.

Praca

Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

UWAGA!
Od 31. dnia zwolnienia obowiązują inne zasady dopłat.

Praca

Szkolnictwo
Gmina

50% wynagrodzenia (obliczane według stawki dziennej).
◊ Pracodawca może dopłacać różnicę pomiędzy zasiłkiem chorobowym a pensją
(w całości lub częściowo) zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych
i prawa pracy.
◊ Prawo pracy przewiduje dodatek do zasiłku chorobowego, wypłacany przez
pracodawcę (do 90% wynagrodzenia brutto). Przysługuje on pracownikom,
którzy pracują w firmie co najmniej od roku. Dodatek jest wypłacany przez
30 dni, poczynając od 8. dnia niezdolności do pracy.
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Mieszkanie

UWAGA!
W zależności od uregulowań prawnych wprowadzonych układami zbiorowymi
pracy wypłata zasiłku chorobowego może być poprzedzona wypłatą wynagrodzenia pomimo nieświadczenia pracy.

Jak zgłosić niezdolność do pracy?
Zwolnienie lekarskie (avis d’arrêt de travail) musi być wystawione na druku
Cerfa nº10170*04, który składa się z trzech części. Dwie pierwsze części należy
wysłać do kasy chorych, a trzecią do pracodawcy lub urzędu pracy w ciągu
48 godzin od wystawienia dokumentu. W przypadku przekroczenia tego terminu
wysokość zasiłku może zostać obniżona. Jeżeli zwolnienie lekarskie zostanie
przedłużone, należy powtórzyć tę procedurę.

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Jakie są obowiązki pracodawcy?
Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego pracodawca ma obowiązek wysłania do
kasy chorych zaświadczenia o wysokości zarobków (druk Cerfa n°11135*02 –
Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières). Dokument
ten służy do obliczenia wysokości zasiłku.
Jakie są obowiązki chorego przebywającego na zwolnieniu?
Chory na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek się leczyć. Nie powinien wychodzić z domu, chyba że lekarz zalecił inaczej (zaznaczone na druku zwolnienia),
ale nawet w tym przypadku chory musi być obecny w mieszkaniu w godzinach
wizyt lekarza kasy chorych (9.00–11.00 i 14.00–16.00).
Kasa chorych ma prawo sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie jest uzasadnione.
Jeśli okaże się, że ubezpieczony wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie
z przeznaczeniem, straci prawo do zasiłku chorobowego.
UWAGA!
Chory przebywający na zwolnieniu lekarskim nie ma prawa opuszczać Francji
bez zgody kasy chorych.

Warto
wiedzieć

Europa

Czy można zostać zwolnionym w czasie urlopu zdrowotnego?
◊ Pracodawca może, z przyczyn ekonomicznych, zwolnić z pracy osobę przebywającą na urlopie zdrowotnym.
◊ Jeśli okresy niezdolności do pracy powtarzają się, pracodawca może zwolnić
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ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Do urzędu pracy należy się zgłosić przed upływem roku od momentu utraty pracy.
Rejestracji wstępnej można dokonać telefonicznie (39 49) lub przez Internet
(www.pole-emploi.fr). Po rejestracji urząd pracy wysyła list z wezwaniem na
spotkanie z doradcą do spraw zawodowych (conseiller professionnel), na którym
trzeba przedstawić następujące dokumenty:
◊ wypełniony formularz (inscription comme demandeur d’emploi) przysłany
pocztą po zapisie przez telefon lub wypełniony w Internecie i wydrukowany,
◊ fotokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu
– carte de résident),

Praca
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Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się w urzędzie pracy po utracie zatrudnienia?

Europa

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba poniżej 50. roku życia, która
przepracowała we Francji co najmniej 122 dni (4 miesiące) lub 610 godzin
w ciągu ostatnich 28 miesięcy (36 miesięcy, jeżeli ma więcej niż 50 lat) i spełnia
następujące warunki:
◊ została zwolniona z pracy (zasiłek nie przysługuje osobie, która podała się do
dymisji, oprócz sytuacji wyjątkowych),
◊ zarejestrowała się w urzędzie pracy (Pôle emploi) jako poszukująca pracy,
◊ jest zdolna do podjęcia pracy,
◊ ma mniej niż 60 lat,
◊ aktywnie poszukuje pracy.

Warto
wiedzieć

Kto ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych we Francji?

Praca

Usługi
bankowe

ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI – ARE

Gmina

PRZYKŁAD
Michał musiał poddać się operacji kolana. Otrzymał zwolnienie lekarskie na
3 miesiące. Pobierał zasiłek chorobowy z kasy chorych i dostawał kwotę przewidzianą w układach zbiorowych od pracodawcy. Po miesiącu, gdy tylko
poczuł się lepiej, podjął niedeklarowaną pracę. Pracodawca Michała dowiedział
się przypadkiem, że jego chory pracownik codziennie o 7.30 rano wychodzi do
pracy. Powiadomił więc o tym kasę chorych, która wysłała do domu Michała
lekarza na wizytę kontrolną. Doktor nie zastał chorego w domu. W konsekwencji
wstrzymano Michałowi wypłaty zasiłku i nałożono na niego karę grzywny za
oszukiwanie kasy chorych.

Mieszkanie

chorego pracownika. Musi jednak udowodnić, że nieobecność chorego zakłóca
pracę przedsiębiorstwa.
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◊ fotokopię karty ubezpieczenia zdrowotnego (Carte Vitale),
◊ zaświadczenie od pracodawcy przeznaczone dla urzędu pracy (attestation
ASSEDIC),
◊ RIB lub RIP (dokument z danymi banku).
Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ARE (Allocation d’aide au retour à l’emploi)
zależy od wysokości zarobków przed utratą pracy. Dzienna stawka jest obliczana dla każdej osoby indywidualnie na podstawie przepracowanego okresu
oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. ARE składa się z części stałej
w wysokości 11,57 € dziennie oraz z części, która wynosi 40,4% średniego wynagrodzenia dziennego (SJR).
Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
Długość wypłacania zasiłku zależy od czasu zatrudnienia przed utratą pracy.
Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje miesiąc zasiłku. Maksymalny czas
pobierania zasiłku wynosi 730 dni (2 lata) dla bezrobotnych poniżej 50. roku
życia (liczy się data zakończenia umowy o pracę) i 1 095 dni (3 lata) dla osób
po 50. roku życia.
UWAGA!
Osoby, które przekroczyły 61. rok życia, a nie nabyły praw do pełnej emerytury
mają prawo, pod pewnymi warunkami, do zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie są obowiązki osoby pobierającej zasiłek?
W trakcie pobierania zasiłku należy:
◊ pod koniec każdego miesiąca aktualizować informacje na temat swojej sytuacji
zawodowej przez Internet, telefonicznie lub za pomocą odpowiedniego terminalu informatycznego znajdującego się w każdym urzędzie pracy,
◊ stawiać się na wyznaczone spotkania z doradcą do spraw zawodowych,
◊ aktywnie szukać pracy (odpowiadać na wszystkie propozycje pracy wysyłane
przez urząd pracy i zbierać dokumenty potwierdzające starania o pracę w celu
ich przedstawienia).
PRZYKŁAD
Marek był zatrudniony jako murarz w ﬁrmie budowlanej przez 4 lata. Po rozwiązaniu umowy o pracę zapisał się do urzędu pracy. Otrzymał zasiłek dla bezrobotnych
na 730 dni, który wynosił 32,97 € dziennie, czyli 58% z 57,82 € (dzienne średnie
wynagrodzenie wyliczone z 12 ostatnich miesięcy pracy).
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Marek musiał napisać podanie z prośbą o anulowanie decyzji, znaleźć argumenty,
aby wytłumaczyć swoją nieobecność na wyznaczonym spotkaniu. Aby odzyskać
zasiłek musiał udowodnić, że aktywnie poszukuje pracy: sporządzić listę przedsiębiorstw, do których wysłał życiorys i list motywacyjny. Po kilku tygodniach
odzyskał zasiłek, ale od tego czasu jest zobowiązany co 2 tygodnie stawiać się
w urzędzie pracy i udowadniać, że aktywnie poszukuje zatrudnienia.

Gmina

Marek co miesiąc aktualizował swoją sytuację zawodową i stawiał się w urzędzie
pracy na spotkania wyznaczone przez jego doradcę. W lipcu, bez powiadomienia
urzędu pracy, pojechał na urlop do Polski. Podczas nieobecności otrzymał wezwanie z urzędu pracy, na które nie poszedł. W związku z tym został skreślony z listy
bezrobotnych, a wypłata zasiłku została wstrzymana.

Praca

Usługi
bankowe

WAŻNE ADRESY
Oﬁcjalna strona urzędu pracy
Pôle-emploi
 39 49


www.pole-emploi.fr

SĄD PRACY

Praca
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rodzinne

UWAGA!
Okres składania skarg związany z niewypłaceniem wynagrodzenia wynosi 5 lat.
Pozew musi zawierać:
◊ dokładne dane osoby składającej pozew,
◊ dane osoby pozwanej,
◊ tytuł pozwu (na przykład odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy
o pracę oraz o przywrócenie do pracy i wynagrodzenia),
◊ uzasadnienie żądania,
◊ podanie dokładnej kwoty oczekiwanego odszkodowania.

Europa

Można udać się do sądu pracy właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa,
wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w sekretariacie albo wysłać pozew
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Warto
wiedzieć

Co zrobić w sytuacji bezprawnego zwolnienia z pracy lub niewypłacenia
pensji, należności za godziny nadliczbowe czy płatny urlop?

Podatki

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Konsulat

Czy konieczny jest adwokat?

Szkolnictwo

W sądzie pracy można bronić się samemu lub mieć pełnomocnika, którym może
być kolega z pracy, członek rodziny albo przedstawiciel związku zawodowego.
Jednak najlepiej powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście, ponieważ przedsiębiorstwa są prawie zawsze reprezentowane przez adwokata.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Czy Polak może wystąpić o adwokata z urzędu?
Polak może zwrócić się do francuskiego sądu z podaniem o przydzielenie adwokata z urzędu. Musi złożyć wypełniony druk Cerfa n°12467*01, deklarację
o wysokości zarobków i inne wymagane dokumenty w biurze pomocy prawnej.
Adwokat z urzędu może być przydzielony przez sąd. Można również wybrać go
samemu. Należy wówczas dołączyć do dokumentów jego pisemną zgodę na
reprezentowanie nas w sądzie.
Jakie są etapy procedury sądowej w sądzie pracy?
Etap 1. Złożenie pozwu w sekretariacie sądu.
Etap 2. Postępowanie pojednawcze.
Etap 3. Rozprawa sądowa, w przypadku gdy ugoda nie dojdzie do skutku.
Etap 4. Ewentualna apelacja od decyzji sądu.
Czy osoba, która pracuje nielegalnie, może złożyć pozew w sądzie pracy?
◊ Pracownik zatrudniony nielegalnie może złożyć pozew przeciwko pracodawcy,
który nie wypłacił mu pensji i nie zadeklarował go mimo obietnic, oraz zażądać
odszkodowania. Tylko pracodawca może być ścigany za nielegalne zatrudnianie pracowników. Jeżeli sąd potwierdzi nielegalną pracę, pracodawca będzie
musiał wypłacić pracownikowi zaległą pensję i odszkodowanie w wysokości
6-miesięcznych poborów. Sam zaś może być skazany na 3 lata więzienia
i 45 000 € grzywny.
◊ Jeżeli pracownik umówił się z pracodawcą, że będzie pracował „na czarno”,
by dzięki temu mógł otrzymywać świadczenia socjalne, do których nie miałby
prawa, gdyby był zadeklarowany, to będzie musiał zwrócić pieniądze państwu
i zapłacić karę grzywny.
PRZYKŁAD
Arek, kierowca ciężarówek, pracował 18 miesięcy w przedsiębiorstwie transportowym. Z dnia na dzień został zwolniony z pracy. Pracodawca nie zastosował
procedur obowiązujących przy wypowiadaniu pracy. Arek zwrócił się o pomoc
do adwokata. Zażądał: dokumentów potrzebnych do urzędu pracy, świadectwa
pracy, odprawy, uregulowania zaległych pensji, wypłacenia należności za godziny
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Przez 2 lata Anna prowadziła dom 90-letniemu panu, którego jedyny syn Xavery
jest francuskim dyplomatą w jednej z europejskich stolic. Gdy starszy pan zmarł,
straciła pracę z dnia na dzień. Należała się jej odprawa w wysokości 1 200 €,
ale nie miała odwagi się o nią upomnieć. Po roku córka Anny, studentka prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, namówiła matkę, żeby podjęła walkę o odszkodowanie. Anna napisała list do Xaverego, ale ponieważ ten nie odpisał, sprawę
skierowała do sądu pracy. Wypełniła formularz, złożyła skargę i po 2 tygodniach
dostała wezwanie na spotkanie pojednawcze. Nie doszło do porozumienia, więc
została wyznaczona data rozprawy sądowej. Tydzień po rozprawie Anna dostała
list z propozycją ugody. Przyjęła ją i otrzymała czek na kwotę 1 500 € (1 200 €
+ odsetki). Skargę wycofała.

Mieszkanie

***

Usługi
bankowe

nadliczbowe, za pracę nocną, za należny urlop, odszkodowania za bezpodstawne
zwolnienie z pracy – w sumie 25 000 €. Nie doszło do sprawy sądowej. Adwokaci
negocjowali i strony doszły do porozumienia. Arek dostał 20 000 € odszkodowania i wszystkie żądane dokumenty.

Praca

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat wymiaru sprawiedliwości we Francji:

Ministère de la Justice et des Libertés


www.justice.gouv.fr

Praca
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Informacje dotyczące kar związanych z nielegalną pracą:


http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/ﬁches-pratiques,91/
embauche,108/les-sanctions-liees-au-travail,656.html

Podatki

Teksty prawne dotyczące Kodeksu pracy:


www.legifrance.gouv.fr
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PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY
AUTO-ENTREPRENEUR
Polacy, jako obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mają prawo
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie Francji. Od 2009
roku istnieje możliwość założenia ﬁrmy o statusie przedsiębiorca indywidualny
(auto-entrepreneur).
Co oznacza status auto-entrepreneur?
Działalność gospodarcza prowadzona w systemie auto-entrepreneur może mieć
charakter pełnego zatrudnienia lub zatrudnienia dodatkowego, jeżeli dotyczy
pracownika sektora prywatnego, urzędnika bądź rencisty. System ten został
stworzony również z myślą o studentach, którzy chcą otworzyć działalność
gospodarczą.
Status auto-entrepreneur oznacza, że:
◊ jeśli nie ma dochodów, nie ma żadnych opłat ani składek,
◊ nie ma TVA (VAT),
◊ podatek od dochodu można zadeklarować i płacić jako przedsiębiorstwo lub
deklarować go wspólnie ze współmałżonkiem (jeśli jest wspólnota majątkowa),
◊ można prowadzić uproszczoną księgowość (rejestr dochodów i wydatków),
◊ nie ma obowiązku posiadania osobnego konta bankowego,
◊ roczna wysokość obrotów nie może przekraczać:
» 81 500 € w sektorze wynajmu lokali, w handlu, w hotelarstwie,
» 32 600 € w sektorze usług, rzemiosła, wolnych zawodów.
Jak zadeklarować własną działalność gospodarczą?
◊ Można dokonać formalności przez Internet (www.lautoentrepreneur.fr),
wypełniając deklarację i wysyłając ją drogą elektroniczną.
◊ Można wypełnić druk Cerfa 13821*02 (Déclaration de début d’activité) i wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w Centrum Formalności Przedsiębiorstw
(CFE – Centre de Formalités des Entreprises) odpowiadającemu terytorialnie
siedzibie zakładanego przedsiębiorstwa.
W zależności od zakładanej działalności należy dostarczyć wymagane dokumenty
do Centrum Formalności Przedsiębiorstw:
◊ izby rzemiosła i przedsiębiorczości (Chambre de métiers et de l’artisanat)
w przypadku działalności rzemieślniczej,
◊ izby handlowo przemysłowej (Chambre de commerce et de l’industrie) w przypadku
działalności handlowej,
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Kilka dni po dokonaniu rejestracji, INSEE (Institut national de la statistique
et des études économiques) nadaje numer ewidencyjny przedsiębiorstwa – SIRET
(Système informatique pour le répertoire des établissements) i SIREN (Système
informatique pour le répertoire des entreprises et établissements) – od tej chwili
można oﬁcjalnie wystawiać faktury.

Gmina

◊ URSSAF-u w przypadku działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu
przynależącego do kasy emerytalnej CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance et d’Assurance vieillesse des libéraux).

Jak deklarować dochody i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?
W momencie deklarowania działalności przedsiębiorca indywidualny (auto-entrepreneur) decyduje, czy będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne
co miesiąc, czy co trzy miesiące. Musi również wybrać pomiędzy dwiema opcjami:
deklaracją z wliczonym podatkiem od dochodu (Versement libératoire de l’impôt
sur le revenu) lub bez podatku.

Praca
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Informację, czy działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu można uzyskać
między innymi w Izbie Przemysłowo-Handlowej (Chambre de commerce et d’industrie).

Europa

W niektórych zawodach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, na przykład w zawodach budowlanych (ubezpieczenie dziesięcioletnie).

Warto
wiedzieć

Czy auto-entrepreneur ma obowiązek ubezpieczyć swoją działalność?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

UWAGA!
Honorowe oświadczenie (déclaration sur l’honneur) jest to dokument z własnoręcznym podpisem, który angażuje odpowiedzialność moralną i prawną za jego
treść. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia składający je zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Praca

◊ ważny dowód tożsamości
◊ adres we Francji, e-mail, telefon
◊ honorowe oświadczenie o niekaralności (déclaration sur l’honneur de noncondamnation)
◊ w przypadku niektórych zawodów (na przykład robotnik budowlany) należy
udokumentować 3-letni staż pracy w europejskim przedsiębiorstwie lub posiadać dyplom zawodowy

Mieszkanie

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zadeklarować działalność
indywidualną?
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Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne?
Samozatrudniony (auto-entrepreneur) sam oblicza i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie uzyskanych dochodów.
Rodzaj działalności
sprzedaż-kupno
(achats-vente)
RSI – BIC
usługi i działalność
rzemieślnicza
(services et activité artisanale)
RSI – BIC
wolne zawody
(professions libres)
CIPAV – BNC

Składki

Składki
(z podatkiem)

optyk, sprzedawca

14%

15%

fryzjer, szewc,
hydraulik, robotnik
budowlany

24,6%

26,3%

architekt, psycholog,
konsultant

21,3%

23,5%

Przykład

Do jakiego systemu ubezpieczenia społecznego należy przedsiębiorca
indywidualny?
Osoba, której samozatrudnienie jest działalnością:
◊ dodatkową – zachowuje swoją przynależność do Sécurité sociale/MSA,
◊ podstawową i jedyną – jest ubezpieczona w:
» RSI (Régime Social des Indépendants), czyli w Sécurité sociale obligatoire des
indépendants w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i macierzyńskiego oraz
emerytalnego w przypadku handlowców i rzemieślników,
» CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance vieillesse des
libéraux) w zakresie ubezpieczenia emerytalnego oraz na wypadek śmierci
i kalectwa w przypadku wykonywania wolnego zawodu.
RSI powierza wypłacanie należnych świadczeń ﬁrmom i zakładom ubezpieczeniowym.
Przy otwieraniu działalności, przedsiębiorca indywidualny wybiera zakład, który
będzie wypłacał mu należne świadczenia.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Przedsiębiorca indywidualny zobowiązany jest do systematycznego wypełniania
deklaracji o dochodach. W przypadku, gdy nie uzyskał żadnych dochodów
w danym okresie rozliczeniowym, powinien wypełnić deklarację na 0 €. Kara za
niezłożenie deklaracji miesięcznej lub trymestralnej wynosi 47 €. Istnieją dwa
sposoby składania deklaracji: przez Internet lub pocztą.
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Jak zamknąć indywidualną działalność gospodarczą?
Na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.fr znajduje się formularz Cerfa
n° 13905*01. Jest to deklaracja o modyfikacji lub o zaprzestaniu działalności
(Déclaration de modiﬁcation ou de cessation d’activité). Należy wypełnić ten druk
i wysłać go do Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de formalités
des entreprises).
Kiedy przedsiębiorca indywidualny traci prawo do statusu auto-entrepreneur?
◊ Jeżeli ﬁrma przez 24 miesiące (8 semestrów) nie będzie miała żadnych obrotów,
zostanie automatycznie skreślona z rejestru przedsiębiorstw.
◊ Jeżeli obroty ﬁrmy przekroczą przewidziany próg TVA, auto-entrepreneur traci
prawo do korzystania z uproszczonego systemu księgowości (Régime ﬁscale
de la micro-entreprise), a jego składki na ubezpieczenie społeczne i podatki
obliczane będą według ogólnie obowiązującego prawa o przedsiębiorstwach.

Praca
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Przedsiębiorca indywidualny nie odprowadza składek na ubezpieczenie od
wypadku przy pracy. W razie wypadku przy pracy przysługują mu takie same
świadczenia, jak w przypadku choroby.

Ubezpieczenie
społeczne

Czy przedsiębiorca indywidualny jest ubezpieczony od wypadku przy
pracy?

Świadczenia
rodzinne

Przedsiębiorca indywidualny ma prawo do:
◊ zwrotu kosztów leczenia, świadczeń z tytułu macierzyństwa i ojcostwa oraz do
świadczeń z Kasy Świadczeń Rodzinnych na takiej samej zasadzie, jak pracownik
najemny,
◊ zasiłku chorobowego na takiej samej zasadzie, jak osoba wykonująca wolny zawód,
◊ świadczeń emerytalnych, podstawowych i dodatkowych w zależności od wysokości obrotów i odprowadzonych składek; tabela z wymaganą wysokością
obrotów niezbędnych do uzyskania wyżej wymienionych świadczeń znajduje
się na stronie www.lautoentrepreneur.fr.

Europa

Do jakich świadczeń społecznych ma prawo przedsiębiorca indywidualny
i na jakich zasadach?

Warto
wiedzieć

UWAGA!
RSI zwraca tylko część kosztów leczenia (tak jak Sécurité sociale). Aby uzyskać
całkowity zwrot kosztów leczenia (w ramach cennika Sécurité sociale) samozatrudniony powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Auto-entrepreneur zwolniony jest z płacenia podatku od przedsiębiorstw
w roku założenia ﬁrmy oraz w dwóch kolejnych latach jej istnienia.

Konsulat
Gmina

Szkolnictwo

UWAGA!
Indywidualny przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia podatku od gruntu (taxe
foncière des entreprises) przez trzy pierwsze lata działalności. Jest natomiast
zobowiązany odprowadzać do URSAFF-u składkę na kształcenie zawodowe
CFP (Contribution à la formation professionnelle).
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Usługi
bankowe

Mieszkanie

Czym jest ACCRE?
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy co najmniej przez 6 miesięcy
w ciągu 18 ostatnich miesięcy, która otwiera firmę o statusie przedsiębiorcy
indywidualnego może uzyskać pomoc z ACCRE (Agence pour la création d’entreprises)
w formie obniżonych składek socjalnych.
Przedstawiciele jakich zawodów są wyłączeni ze statusu?
Między innymi: rolnicy, adwokaci, artyści, lekarze, pielęgniarki, księgowi.
PRZYKŁAD
Andrzej wykonuje wolny zawód, jest graﬁkiem komputerowym. Aby zarejestrować
działalność gospodarczą wybrał status auto-entrepreneur jako jedyną działalność
zarobkową. Następnie zarejestrował się na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.fr. Kilka dni później otrzymał identyﬁkatory nadane ﬁrmie przez INSEE:
numer ewidencyjny przedsiębiorstwa – SIRET oraz kod APE określający główny
proﬁl działalności przedsiębiorstwa.
Aby korzystać z systemu podatkowego dla mikro-ﬁrm obrót ﬁrmy nie może przekroczyć rocznie 32 600 €.
Ponieważ Andrzej wykonuje wolny zawód, odprowadza składki do URSSAF-u.
RSI administruje jego ubezpieczenie zdrowotne, a CIPAV ubezpieczenie emerytalne. Andrzej wybrał kwartalny system opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne z wliczonym podatkiem od dochodu (Versement libératoire de l’impôt
sur le revenu). Co trzy miesiące odprowadza do URSSAF-u kwotę w wysokości
23,5 % uzyskanych dochodów. Ubezpieczył także firmę od odpowiedzialności
cywilnej. Wyrobił pieczątkę ﬁrmową, którą stempluje dokumenty i faktury.

***
Michał, aby zarejestrować działalność gospodarczą w branży budowlanej musiał
udowodnić, że przez 3 lata pracował w tym zawodzie (nie posiada dyplomów
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zawodowych). Przedstawił odcinki wypłaty z jednego roku pracy we francuskiej firmie budowlanej oraz zaświadczenia pracy z Polski. Złożył dokumenty
w Centrum Formalności Przedsiębiorstw. Po dwóch tygodniach Michał otrzymał
numer ewidencyjny ﬁrmy – SIRET. Po 9 miesiącach przekroczył roczną wysokość
zysków przewidzianą dla przedsiębiorstwa indywidualnego. Jeżeli jego obroty
nie przekroczą rocznie progu TVA (34 600 € dla usług), będzie mógł zachować
dotychczasowy status jeszcze przez 2 lata.

Mieszkanie

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat własnej działalności gospodarczej:


+33 (0)8 21 08 60 28
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.30


www.lautoentrepreneur.fr

Praca

115

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Informacje na temat numeru identyﬁkacyjnego przedsiębiorstwa:


www.insee.fr

Szkolnictwo

Konsulat

PRZYKŁAD
Anna mieszka we Francji. Otrzymuje polską emeryturę z ZUS-u na konto bankowe
w Polsce i emeryturę francuską na konto bankowe we Francji. Dochody z obu
państw wpisuje w deklaracji podatkowej we Francji. Wypełnia dodatkowy formularz nr 2047 (Déclaration des revenus encaissés à l’étranger), w który wpisuje
polską emeryturę przeliczoną na euro według średniego kursu rocznego.

Gmina

Polak składa deklarację podatkową w państwie, w którym znajduje się jego ośrodek
interesów życiowych:
◊ w którym mieszka i które jest uważane za miejsce stałego zamieszkania jego
lub jego rodziny (lieu de résidence),
◊ w którym przebywa dłużej niż 183 dni w roku, jeżeli ma wiele miejsc zamieszkania,
◊ w którym prowadzi działalność zawodową,
◊ w którym realizuje inwestycje lub lokuje kapitał,
◊ z którego zarządza swoim majątkiem.

Mieszkanie

Polska podpisała z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
w 1975 roku. Na podstawie tej umowy Polacy są opodatkowani tylko w jednym
państwie w zakresie podatku od dochodu i majątku.

Usługi
bankowe

Gdzie należy składać deklarację podatkową: w Polsce czy we Francji?

Praca

P O D AT K I

Od kilku lat istnieje możliwość składania deklaracji podatkowej przez Internet
na stronie impots.gouv.fr.

Podatki
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W następnych latach wypełniona deklaracja (déclaration préremplie) jest przysyłana na adres podatnika. Należy zweryﬁkować kwoty i ewentualnie je skorygować, wpisać zmianę adresu, nanieść zmiany w sytuacji rodzinnej (narodziny
dziecka, ślub, separacja, rozwód). Następnie podpisaną deklarację należy odesłać
lub zanieść do urzędu skarbowego.

Warto
wiedzieć

Aby złożyć po raz pierwszy deklarację podatkową, należy wypełnić formularz
Déclaration des revenus, dostępny w oddziałach urzędu skarbowego (SIP – Services
des impôts des particuliers) lub na stronie internetowej www.impots.gouv.fr
(Cerfa n°10330*16 Autre numéro: 2042), i wysłać go do urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania najpóźniej do 31 maja.

Podatki

Jak złożyć deklarację podatkową we Francji?

Konsulat
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Aby zalogować się na swojej stronie podatkowej potrzebne są trzy identyﬁkatory:
◊ n° de télédéclarant – numer elektroniczny znajdujący się na przysłanym do
domu formularzu podatkowym,
◊ n° ﬁscal – numer identyﬁkacji podatkowej znajdujący się na przysłanym do
domu formularzu podatkowym,
◊ revenu ﬁscal de référence – kwota dochodów, na podstawie której naliczany jest
podatek, znajdująca się na avis d’imposition – ostatnim rozliczeniu podatkowym.
Po zalogowaniu otworzy się deklaracja podatkowa już gotowa do podpisu.
Wystarczy ją zweryfikować, ewentualnie poprawić, podpisać elektronicznie
i wysłać drogą elektroniczną. Termin na złożenie zeznania w tej formie jest
o wiele dłuższy.
Jakie są zasady wspólnego lub oddzielnego składania zeznania
podatkowego?
Małżonkowie i osoby pozostające w związku partnerskim (PACS – Pacte civil de
solidarité) rozliczają się razem, a konkubenci oddzielnie.
W przypadku małżeństwa lub PACS-u zawartego w 2012 roku wystarczy zrobić
wspólną deklarację.
W przypadku separacji, rozwodu lub rozwiązania PACS-u w 2012 roku, każda
osoba musi złożyć deklarację podatkową osobno.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
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Ubezpieczenie
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Podatki

Dzieci mogą zostać wpisane tylko do deklaracji jednego z rodziców.
Jak obliczany jest podatek od dochodu?
Przy obliczaniu podatku od dochodu we Francji urząd skarbowy bierze pod uwagę
wiele czynników, które zmieniają się w zależności od sytuacji „rodziny podatkowej”
(foyer ﬁscal). Dlatego też poniższe informacje przedstawiają jedynie ogólne zasady
obliczania podatku dochodowego.
Wysokość dochodu, którą należy zadeklarować znajduje się w odpowiedniej
rubryce odcinka wypłaty (nazwa rubryki: net ﬁscal cumul, cumul annuel imposable
lub revenu net imposable).
Przy obliczaniu podatku dochodowego brany jest pod uwagę roczny dochód
„rodziny podatkowej” (foyer ﬁscal), w tym przede wszystkim zarobki (revenus),
emerytury (retraites), zyski uzyskane z niektórych produktów oszczędnościowych (revenues des valeurs et capitaux, plus values et gains taxables), zyski
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Pozostała kwota, dochód podlegający opodatkowaniu (revenu ﬁscal de référence),
jest dzielona przez sumę części ﬁskalnych (parts”N”), z których składa się „rodzina
podatkowa”: jedna osoba to 1 część, małżonkowie/osoby związane PACS-em to
2 części, pierwsze dziecko to 0,5 części, drugie to również 0,5 części, a każde
następne dziecko to 1 część. Na przykład rodzina z dwojgiem dzieci to 3 części
ﬁskalne, a z czworgiem to 4 części ﬁskalne. Uzyskuje się w ten sposób iloraz
rodzinny (quotient familial).
Otrzymana kwota jest oprocentowana progresywnie:

30,00%

pomiędzy 70 831 € i 150 000 €

41,00%

pomiędzy 150 000 € i 1 000 000 €

45,00%

Progi podatkowe za dochód uzyskany w 2012 roku

Aby obliczyć wysokość opodatkowania, urząd skarbowy sumuje uzyskane kwoty
i następnie mnoży je przez sumę części ﬁskalnych.
PRZYKŁAD
Sylwia i Rafał oraz ich syn Michał, to w sumie 2,5 części ﬁskalne (1 + 1 + 0,5).
W 2013 roku zadeklarują dochód za 2012 rok w wysokości 36 000 €. Kwota ta
ulegnie zmniejszeniu o 10% (déduction forfaitaire): 36 000 € – 3 600 € = 32 400 €.
Uzyskana kwota zostanie podzielona przez 2,5 części ﬁskalne (32 400 € / 2,5 =
12 960 €). Iloraz rodzinny (12 960 €) zostanie rozliczony w następujący sposób:
do 5 964 € = 0 €
11 896 € – 5 964 €=5 932 € x 5,5%=326,26 €
12 960 € – 11 897 € = 1 063 € x 14%=148,82 €.

Podatki
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14,00%

pomiędzy 26 421 € i 70 830 €
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pomiędzy 11 897 € i 26 420 €

Świadczenia
rodzinne

0,00%
5,50%

Europa

do 5 963 €
pomiędzy 5 964 € i 11 896 €

Praca

Stopa procentowa podatku

Warto
wiedzieć

Dochód

Mieszkanie

Dochód płatnika podlega zmniejszeniu o 10% (déduction forfaitaire – odliczenie
ryczałtowe) lub o więcej, jeśli podatnik zadeklaruje i udokumentuje realne koszty
zawodowe (frais réels). Odliczeniu podlegają także inne kwoty. Na przykład
osobom powyżej 65. roku życia i osobom niepełnosprawnym (+40%) przysługuje
ulga podatkowa w wysokości 2 311 €, jeżeli ich dochód nie przekracza 14 220 €
rocznie oraz 1 156 €, jeżeli ich dochód nie przekracza 22 930 € rocznie.

Usługi
bankowe

uzyskane z posiadanych nieruchomości (revenus fonciers), ale również wydatki
pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania.
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Uzyskana suma: 475,08 € (326,26 € + 148,82 € = 475,08 €) zostanie pomnożona
przez 2,5 (części ﬁskalne) (475,08 € x 2,5 = 1188 €). W konsekwencji, w 2013 roku,
Sylwia i Rafał zapłacą 1 188 € podatku od dochodu uzyskanego w 2012 roku.
Jakie skutki podatkowe wiążą się z otrzymywaniem/płaceniem alimentów?
Rodzic, który płaci alimenty, wpisuje je do deklaracji podatkowej. Zostaną one
odliczone od jego dochodów. Będzie miał prawo do jednej części ﬁskalnej.
Rodzic, który otrzymuje alimenty jest zobowiązany wpisać je do swojej deklaracji podatkowej. Otrzymana kwota zostanie wliczona do jego dochodów. Będzie
miał prawo do części ﬁskalnych obliczonych w zależności od ilości dzieci.
PRZYKŁAD
Piotr i Maria rozwiedli się 12.10.2012 roku. Mają na utrzymaniu dwoje dzieci. Sędzia
wyznaczył miejsce zamieszkania dzieci u matki i wysokość alimentów, które Piotr
musi płacić Marii na utrzymanie dzieci. Piotr deklaruje swoje dochody z okresu
od 01.01.2012 do 31.12.2012, zgłasza alimenty zapłacone Marii i ma tylko
jedną część ﬁskalną. Maria deklaruje swoje dochody z okresu od 01.01.2012 do
31.12.2012, deklaruje alimenty przekazane przez Piotra, ma prawo do 2,5 części
ﬁskalnych, jeżeli mieszka sama. W tym przypadku musi zaznaczyć na drugiej
stronie deklaracji podatkowej kratkę oznaczoną literą „T”(parent isolé – rodzic
samotnie wychowujący dziecko).
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Czego dotyczą ulgi podatkowe z płacenia podatków?
Ulgi dotyczą między innymi wydatków związanych z:
◊ edukacją dzieci,
◊ zatrudnieniem opiekunki do dzieci, dla osoby starszej lub pomocy domowej,
◊ kosztami utrzymania członków rodziny (na przykład rodziców lub niepełnosprawnego rodzeństwa),
◊ darowiznami na cele dobroczynne bądź stowarzyszenia,
◊ wydatkami poniesionymi na zakup ekologicznych instalacji grzewczych.
W deklaracji należy wyszczególnić wysokość poniesionych kosztów, wydatki
muszą być udokumentowane. Ulga podatkowa zostanie obliczona automatycznie.
Kiedy pobierany jest podatek?
Za pierwszy przepracowany rok podatek płaci się jednorazowo, we wrześniu
następnego roku. Później pobierany jest on 3 razy do roku (accomptes provisionnels):
w lutym, w maju i we wrześniu.
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Jeżeli całkowita kwota podatku okaże się wyższa od sumy 10 zaliczek, opłaty
pobierane są również w listopadzie i grudniu. Jeżeli kwota podatku jest niższa,
urząd skarbowy zwraca nadpłatę.

Jakie warunki powinno spełniać ognisko domowe, żeby otrzymać Prime
pour l’emploi ?

Osoba samotna wychowująca dziecko ma prawo do jednej części fiskalnej
(z tytułu samotnego wychowywania dziecka). Aby otrzymać premię za pracę,
jej revenu ﬁscal de réference nie może przekraczać następującej kwoty:
16 251 € + 4 490 € + 4 490 € = 25 231 €.

Podatki
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PRZYKŁAD
Małżeństwo z dwójką dzieci ma prawo do jednej części ﬁskalnej (po 0,5 na każde
dziecko). Aby otrzymać premię za pracę, jego revenu ﬁscal de référence nie może
przekraczać następującej kwoty:
32 498 € + 4 490€ + 4 490 € = 41 478 €.
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Powyższe kwoty są podwyższane o 4 490 € za każde dziecko.

Ubezpieczenie
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Podatki

Revenu ﬁscal de référence (dochody, z których obliczany jest podatek) nie może
przekroczyć dla osób:
◊ samotnych 16 251 €,
◊ pozostających w związkach małżeńskich lub związanych PACS-em 32 498 €.

Usługi
bankowe

Premia ta jest automatycznie odliczana od podatku, a osobom zwolnionym od
podatku przekazywana w formie czeku lub przelewana bezpośrednio na ich konto
bankowe.

Praca

Gospodarstwom domowym, w których przynajmniej jedna osoba pracowała na
pełny lub niepełny etat przez rok ﬁskalny, i którego dochody nie przekraczają
ustalonego pułapu ﬁnansowego, państwo francuskie przydziela premię za pracę
(Prime pour l’emploi).

Mieszkanie

Gmina

Czym jest PPE (Prime pour l’emploi)?

Szkolnictwo

Można również opłacać składki co miesiąc. Podatek jest wówczas pobierany
bezpośrednio z konta bankowego lub pocztowego w okresie od stycznia do października, w wysokości 1/10 kwoty podatku z ubiegłego roku.
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Jest to dokument zaświadczający o wysokości naliczonego podatku lub o niepodleganiu opodatkowaniu.
UWAGA!
Osoby niepodlegające opodatkowaniu powinny złożyć deklarację podatkową.
Zaświadczenie o niepodleganiu opodatkowaniu jest niezbędne do załatwiania
spraw administracyjnych. Osobom, które ze względu na niskie dochody nie płacą
podatku, przysługują różne ulgi i przywileje: są zwolnione z podatku lokalowego
(taxe d’habitation), z opłaty za abonament radiowo–telewizyjny (redevance audiovisuelle), mają pierwszeństwo w uzyskiwaniu pomocy socjalnej itp.

Czym jest podatek taxe d’habitation i kto powinien go zapłacić?
Taxe d’habitation jest to podatek odprowadzany raz do roku na rzecz gminy
i departamentu. Finansowane są z niego inwestycje administracyjne oraz pomoc
socjalna.
Do odprowadzania podatku zobowiązana jest osoba, która 1 stycznia faktycznie
zajmowała lokal podlegający opodatkowaniu (właściciel mieszkania, osoba wynajmująca lokal lub mieszkająca w nim za darmo). Wysokość tego podatku zależy
od standardu lokalu oraz od decyzji władz gminnych i regionalnych. Podatek ten
należy zapłacić do 15 listopada każdego roku.
Czym jest redevance audiovisuelle i kto powinien ją zapłacić?
Redevance audiovisuelle jest to opłata za korzystanie z mediów państwowych
(abonament radiowo–telewizyjny). Do jej uiszczenia zobowiązany jest właściciel
mieszkania, w którym znajduje się telewizor. Osoby, które nie posiadają telewizora powinny zaznaczyć kratkę znajdującą się na pierwszej stronie deklaracji
„contribution à l’audiovisuelle public”. Jeżeli kwadrat nie jest zakreślony, automatycznie naliczona zostaje opłata w wysokości 131 € za 2012 rok.
UWAGA!
Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie, jak również za opóźnienie
płatności wynosi 10% wartości naliczonego podatku.
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Czym jest avis d’imposition ?
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Podatnik ma 3 lata na skorygowanie danych zawartych w złożonym zeznaniu.
Nieprawidłowości można zgłosić osobiście w urzędzie lub listownie. Po 3 latach
zarówno podatnik, jak i urząd skarbowy nie mogą zakwestionować złożonych
deklaracji podatkowych.

Szkolnictwo

Co zrobić w razie pomyłki w zeznaniu podatkowym?

Mieszkanie

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat podatków:
Impôts-Service


+33 (0)810 46 76 87


www.impôts.gouv.fr

Podatki

125

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Informacje na temat podatków dla nierezydentów:
10, rue du Centre, TSA 10010
93465 Noisy-le-Grand Cedex


+33 (0)1 57 33 83 00
]

sip.nonresidents@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr

Podatki

„Niezbędnik” informuje głównie o funkcjonowaniu Sécurité sociale, ogólnym
systemie ubezpieczeń społecznych, ponieważ dotyczy on największej ilości osób.

OGÓLNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Ubezpieczenie
społeczne

SECURITE SOCIALE
Kiedy obywatel Polski otrzymuje francuski numer ubezpieczenia
społecznego?

◊ Pracodawca zgłasza zatrudnionego do URSSAF-u (Union de Recouvrement des
Cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales – urząd pobierający
składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne). Składa deklarację
o zatrudnieniu DPAE – Déclaration préalable à l’embauche (dawne DUE), Cerfa
n°14738*01.
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wiedzieć

Jakie są procedury uzyskania numeru Sécurité sociale?

Europa

Świadczenia
rodzinne

Numer ten jest nadawany przy pierwszym zatrudnieniu we Francji.

Ubezpieczenie społeczne

Szkolnictwo

Konsulat

W dziedzinie zwrotu kosztów leczenia wszystkim ubezpieczonym przysługują
takie same prawa. Różnice w zasadach funkcjonowania ubezpieczeń dotyczą
między innymi prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płatnych urlopów, zasiłku
z tytułu wypadku przy pracy oraz dostępu do praw emerytalnych.

Gmina

◊ pracownicy najemni oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu podlegają ogólnemu systemowi ubezpieczenia społecznego Sécurité sociale,
◊ osoby prowadzące działalność rolniczą i ich pracownicy najemni oraz osoby
pozostające na utrzymaniu ubezpieczonych podlegają kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego MSA (Mutuelle sociale agricole),
◊ osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (rzemieślnicy, samozatrudnieni oraz wykonujący wolne zawody, a także osoby pozostające na
ich utrzymaniu podlegają kasie ubezpieczeń pracowników niezależnych RSI
(Régime social des indépendants en France).

Mieszkanie

We Francji istnieje kilka systemów ubezpieczenia społecznego. Przynależność do
jednego z nich zależy od statusu zawodowego ubezpieczonego. Między innymi:

Usługi
bankowe

INFORMACJE OGÓLNE

Praca

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

◊ Pracownikowi zostaje najpierw przyznany numer prowizoryczny. Po kilku tygodniach otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Sécurité sociale i formularz
do wypełnienia, aby uzyskać informatyczną kartę ubezpieczonego Carte Vitale
z ostatecznym numerem ewidencyjnym.
UWAGA!
Jeżeli po kilku miesiącach pracownik nie otrzyma żadnego pisma z Sécurité
sociale, powinien wówczas sam zgłosić się do kasy chorych właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania z prośbą o przyznanie numeru ubezpieczenia.
Otrzyma do wypełnienia odpowiedni formularz i listę dokumentów, które należy dołączyć. Są to między innymi: kopia aktu urodzenia (koniecznie z nazwiskiem panieńskim matki) nie starsza niż trzy miesiące, kopia umowy o pracę,
odcinki wypłaty (ﬁches de paye) – pierwszy i trzy ostatnie – oraz RIB (dokument
z danymi bankowymi).

Jakie informacje zawiera numer Sécurité sociale?
◊
◊
◊
◊
◊
◊

kod płci: 1 – mężczyzna, 2 – kobieta
dwie ostatnie cyfry roku urodzenia
miesiąc urodzenia
departament urodzenia (99 – osoby urodzone poza granicami Francji)
państwo urodzenia (Polska – 122)
kody nadane przez urząd statystyczny

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Do czego służy numer Sécurité sociale?
Numer ten jest niezbędny do otrzymywania:
◊ świadczeń w naturze, czyli zwrotów kosztów leczenia (między innymi za: wizyty
u lekarza, u dentysty, zakup leków, badania laboratoryjne, hospitalizację),
◊ świadczeń pieniężnych (między innymi: zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
renty, emerytury),
◊ świadczeń rodzinnych z CAF-u.
UWAGA!
Otrzymanie numeru Sécurité sociale nie jest równoznaczne z nabyciem praw
do świadczeń z Sécurité sociale i CAF-u.

Kiedy nabiera się praw do zwrotu kosztów leczenia?
W uproszczeniu prawa te należą się każdej osobie, która spełniła jeden z następujących warunków – przepracowała:
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Konsulat
Szkolnictwo

◊ 60 godzin w ciągu miesiąca lub w okresie 30 kolejnych dni,
◊ 120 godzin w ciągu 3 miesięcy,
◊ 1200 godzin w ciągu roku.
Kiedy nabiera się praw do świadczeń pieniężnych?
Uzyskanie ich zależy od czasu przynależności do Sécurité sociale.

Praca

PRZYKŁAD
Jan pracuje we Francji. Jego żona, 2 dzieci oraz matka pozostają na jego utrzymaniu. Są więc uprawnieni do korzystania z jego praw do świadczeń z francuskiego
ubezpieczenia społecznego. Żona, matka Jana i jego 17-letni syn posiadają własne
Carte Vitale i własne numery ubezpieczenia społecznego.

Usługi
bankowe

◊ Każda osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za pracę.
◊ Osoby, które pozostają na utrzymaniu uprawnionego do ubezpieczenia,
tak zwane ayants-droit (między innymi: współmałżonek, konkubent/konkubina, dzieci poniżej 20. roku życia, rodzice). Każda z tych osób, mająca więcej niż
16 lat, otrzymuje własny numer Sécurité sociale i własną Carte Vitale.

Mieszkanie

Gmina

Kto ma prawo korzystać z ogólnego ubezpieczenia społecznego?

Ubezpieczenie społeczne
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WAŻNE ADRESY
Informacje na temat ogólnego ubezpieczenia społecznego:
Oﬁcjalna strona Sécurité sociale


36 46


www.ameli.fr
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SKOORDYNOWANA OPIEKA MEDYCZNA

PARCOURS DE SOINS COORDONNES
Na czym polega skoordynowana opieka medyczna?
◊ Ubezpieczony powyżej 16. roku życia zobowiązany jest do wyboru lekarza
pierwszego kontaktu (médecin traitant).
◊ Lekarzem pierwszego kontaktu może być lekarz medycyny ogólnej lub specjalista; wystarczy, aby zgodził się pełnić tę funkcję.
◊ W razie potrzeby, lekarz pierwszego kontaktu kieruje pacjenta do lekarza
specjalisty, do szpitala, na dodatkowe badania lekarskie lub na zabiegi
medyczne do masażysty-ﬁzjoterapeuty czy pielęgniarza.
◊ Bez skierowania można udać się na konsultację do ginekologa, okulisty
i psychiatry.
◊ Wydatki medyczne zalecone przez lekarza rodzinnego zwracane są według
stawek Sécurité sociale.
◊ Pacjent, który uda się do lekarza specjalisty bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, otrzyma mniejszy zwrot za koszt usługi (30%).
◊ Zmiana lekarza rodzinnego jest możliwa jedynie po złożeniu nowej deklaracji
w kasie chorych.
Czy ogólne ubezpieczenie społeczne pokrywa całość kosztów leczenia?

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Sécurité sociale pokrywa tylko część kosztów medycznych.
Jakie są zasady refundowania kosztów leczenia w ramach skoordynowanej
opieki medycznej?
◊ Za wizytę u lekarza kasa chorych zwraca 70% kosztów usługi, a za hospitalizację 80%.
◊ Niektóre leki są refundowane tylko w 60%. Pozostałą kwotę kosztów leczenia,
tak zwany bilet wyrównawczy (ticket modérateur), pokrywa pacjent.
◊ Za każdą wizytę u lekarza, badanie krwi, prześwietlenie itp. kasa chorych potrąca 1 € za udział w kosztach leczenia (participation forfaitaire), a za każdy
refundowany lek 0,50 centów; suma ta nie może jednak przekroczyć 50 €
w skali roku.
◊ Kasa chorych nie potrąca 1 € (participation forfaitaire) za wizytę u lekarza
osobom poniżej 18. roku życia, kobietom ciężarnym od 6 miesiąca ciąży
do 12-ego dnia po porodzie oraz osobom, które posiadają CMU-C albo Aide
Médicale d’Etat.
◊ W przypadku hospitalizacji ubezpieczony ma obowiązek opłacić tak zwany
ryczałt dzienny kosztów pobytu w wysokości 18 €. (Niektóre grupy osób są
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PRZYKŁAD
Grzegorz zapłacił za wizytę u lekarza rodzinnego 23 €. Kasa chorych zwróciła mu
16,10 €, czyli 70% zapłaconej kwoty, następnie potrąciła mu 1 € (udział w kosztach
leczenia). Otrzymał więc 15,10 € zwrotu za wizytę lekarską.

***
Marta zapłaciła za wizytę u dermatologa 56 €. Miała skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Kasa chorych zwróciła jej 16,50 € (70% od 25 € minus
1 € – udział w kosztach leczenia).

***

Ubezpieczenie społeczne
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Europa

Marek udał się na konsultację do gastrologa, za którą zapłacił 65 €. Ponieważ
nie miał skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, kasa chorych zwróciła mu
tylko 6,50 € (30% od 25 € minus 1 € – udział w kosztach leczenia).

Praca

UWAGA!
Sécurité sociale posiada cennik, według którego refunduje koszty usług medycznych. Cena wizyty u lekarza pierwszego kontaktu przewidziana przez
Sécurité sociale wynosi 23 €, a u specjalisty 25 € (37 € u psychiatry, neurologa
lub neuropsychiatry). Jeżeli pacjent uda się na konsultację do lekarza, którego
honoraria przekraczają ceny wyznaczone przez Sécurité sociale (honoraires
libres), będzie musiał pokryć, oprócz kosztów ticket moderateur, różnicę
w cenie usługi.

Podatki

Za wizytę u lekarza ogólnego lub u specjalisty kasa chorych zwraca 30% od cen
przewidzianych przez Sécurité sociale.

Ubezpieczenie
społeczne

Jakie są zasady refundowania kosztów leczenia poza skoordynowaną
opieką medyczną?

Świadczenia
rodzinne

zwolnione z opłacania tego ryczałtu, na przykład kobiety ciężarne w 4 ostatnich miesiącach ciąży).
◊ Tylko osoby cierpiące na przewlekłe choroby lub poszkodowane w wypadku
przy pracy są zwolnione ze wszystkich opłat.
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Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
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DODATKOWE UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

MUTUELLE
Czy Sécurité sociale pokrywa całość kosztów leczenia?
◊ Sécurité sociale pokrywa tylko część kosztów medycznych. Zwracany procent
kosztu usługi jest obliczany na podstawie kwoty wyznaczonej przez Sécurité
sociale, tak zwanej tarif de convention (TC) lub base de remboursement (BR).
Na przykład za wizytę u lekarza kasa chorych zwraca 70% wyznaczonych
kosztów usługi, a za hospitalizację 80%.
◊ Sécurité sociale posiada cennik, według którego refunduje koszty usług
medycznych. Cena wizyty u lekarza pierwszego kontaktu przewidziana przez
Sécurité sociale wynosi 23 €, a u specjalisty 25 € (37 € u psychiatry, neurologa
lub neuropsychiatry).
◊ Wiele leków jest w całości lub częściowo refundowanych przez Sécurité
sociale.
UWAGA!
W przypadku hospitalizacji ubezpieczony ma obowiązek opłacić tak zwany ryczałt dzienny kosztów pobytu w wysokości 18 €. Aby nie trzeba było ich pokrywać z własnej kieszeni, należy posiadać ubezpieczenie dodatkowe (mutuelle).

PRZYKŁAD
Grzegorz zapłacił za wizytę u lekarza rodzinnego 23 €. Kasa chorych zwróciła mu
16,10 €, czyli 70% zapłaconej kwoty, następnie potrąciła mu 1 € (udział w kosztach
leczenia). Otrzymał więc 15,10 € zwrotu za wizytę lekarską.

***
Marta zapłaciła za wizytę u dermatologa 56 €. Miała skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Kasa chorych zwróciła jej 16,50 € (70% z 25 € – cena
za wizytę u dermatologa wyznaczona przez Sécurité sociale minus 1 € – udział
w kosztach leczenia).
Gdzie można się ubezpieczyć, aby otrzymać zwrot kosztów leczenia
niepokrywanych przez Sécurité sociale?
Należy ubezpieczyć się dodatkowo w jednej z ﬁrm ubezpieczeniowych: mutuelle
lub caisse de prévoyance.
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WAŻNE ADRESY
Informacje o pracownikach służby zdrowia (nazwiska, adresy, telefony,
stawki…) oraz o placówkach medycznych (szpitale, kliniki, domy opieki…):


www.ameli-direct.fr
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Europa

(Na stronie można również stworzyć własne konto i sprawdzać zwroty
kosztów leczenia.)

Szkolnictwo

Konsulat

Przykładowa opcja rozszerzona:
wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, u którego opłata za usługę przekracza cenę
wyznaczoną przez Sécurité sociale (tarif avec dépassement d’honoraires): 34,50 €
Zwrot z kasy chorych:
23 € x 70% = 16,10 €
Zwrot z mutuelle:
23 € x 150% = 34,50 € - 16,10 € (zwrot z kasy) = 18,40 €
Całość zwrotu:
34 € 50 - 1 € (udział w kosztach leczenia) = 33,50 €

Usługi
bankowe

PRZYKŁAD
Opcja podstawowa:
wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, u którego opłata za usługę jest zgodna
z cennikiem wyznaczonym przez Sécurité sociale (tarif conventionné): 23 €
Zwrot z kasy chorych:
23 € x 70% = 16,10 €
Zwrot z mutuelle:
23 € x 30% = 6,90 €
Całość zwrotu:
23 € - 1 € (udział w kosztach leczenia) = 22 €

Praca

◊ Osoby korzystające z usług medycznych w instytucjach pobierających opłaty
zgodnie z cennikiem kasy chorych (tarif conventionné): przychodnie lekarskie
(centres médicaux), przychodnie przyszpitalne, czy gabinety prywatne, mogą
wybrać opcję podstawową, refundującą koszty leczenia niepokrywane przez
Sécurité sociale.
◊ Osoby systematycznie korzystające z usług medycznych, których koszty przekraczają ceny ustalone przez Sécurité sociale (tarif avec dépassement d’honoraires)
powinny wybrać jedną z opcji rozszerzonych.

Podatki

Jak wybrać odpowiednią opcję ubezpieczenia?

Ubezpieczenie
społeczne

Zależy ona od wybranej opcji ubezpieczenia, od wieku ubezpieczonego oraz jego
miejsca zamieszkania. Cenę negocjuje się bezpośrednio z ﬁrmą ubezpieczeniową.
Należy poprosić o kosztorys.

Świadczenia
rodzinne

Jaka jest cena zakupu dodatkowego ubezpieczenia?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

ELEKTRONICZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA
CARTE VITALE
Jak wygląda i komu przysługuje Carte Vitale?
Jest to dokument wielkości karty kredytowej. Od 2007 roku Carte Vitale I jest
zastępowana przez Carte Vitale II, na której jest umieszczane zdjęcie ubezpieczonego, i której pamięć pozwala na przechowywanie większej ilości informacji.

Do czego służy Carte Vitale?
Upraszcza i skraca procedury związane z refundacją kosztów leczenia. Faktury
medyczne (feuilles de soins) są przekazywane drogą elektroniczną bezpośrednio
do kasy chorych.
Jakie informacje zawiera Carte Vitale?
Informacje widoczne na karcie:
◊ numer identyﬁkacyjny Sécurité sociale ubezpieczonego,
◊ numer karty,
◊ numer emitenta karty,
◊ data wystawienia karty,
◊ wypukły znak identyﬁkacyjny.
Informacje znajdujące się na mikroprocesorze to między innymi:
◊ informacje dotyczące wystawienia karty (data, numer serii, data ważności),
◊ dane osób uprawnionych do korzystania z ubezpieczenia pozostających na
utrzymaniu ubezpieczonego (ayants-droit),
◊ ewentualnie – dane ubezpieczenia dodatkowego.
UWAGA!
Obecnie Carte Vitale zawiera wyłącznie informacje administracyjne. Wkrótce
będzie zawierała również informacje medyczne.

Warto
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Świadczenia
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Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Jest wydawana darmowo osobom powyżej 16. roku życia posiadającym ubezpieczenie ogólne.
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Konsulat

LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE – CEAM
Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
EKUZ zaświadcza o tym, że dana osoba jest ubezpieczona w państwie, w którym
karta została wydana. Zezwala na korzystanie z niezbędnych świadczeń medycznych na terenie państw członkowskich. Karta jest wydawana nieodpłatnie,
imiennie, na wnioskodawcę, na określony czas (we Francji na rok).

Ubezpieczenie społeczne
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Europa

UWAGA!
Ważność EKUZ wygasa w momencie podjęcia pracy w innym państwie
członkowskim lub z chwilą utraty prawa do ubezpieczenia.

Podatki

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO – EKUZ

Ubezpieczenie
społeczne

Należy natychmiast powiadomić swoją kasę chorych – wysłać pocztą deklarację
o zgubieniu lub kradzieży karty. Wzór powiadomienia – Déclaration sur l’honneur
de perte ou de vol de la Carte Vitale – znajduje się na stronie www.ameli.fr.
Po otrzymaniu tego dokumentu kasa chorych wysyła druk Ma nouvelle Carte
Vitale (Moja nowa Carte Vitale), który należy wypełnić i odesłać. Po około 3 tygodniach kasa chorych przysyła pocztą nieodpłatnie nową kartę.

Świadczenia
rodzinne

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży Carte Vitale?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

UWAGA!
Po otrzymaniu zaświadczenia należy zaktualizować kartę w terminalu. Terminale
informatyczne Carte Vitale znajdują się w oddziałach kas chorych, szpitalach
i aptekach.

Szkolnictwo

Obowiązkiem właściciela Carte Vitale jest powiadomienie kasy chorych o zmianach w sytuacji osobistej i zawodowej, na przykład: o zmianie adresu, utracie
pracy, rozwodzie, narodzinach dziecka. Kasa chorych wprowadzi te informacje
do centralnego pliku komputerowego Sécurité sociale i prześle ubezpieczonemu
nowe zaświadczenie.

Gmina

Jakie są obowiązki właściciela Carte Vitale?

Konsulat
Szkolnictwo

We Francji kartę wydaje odpowiednia jednostka ubezpieczająca: Sécurité sociale,
RSI, MSA. Osoby ubezpieczone w Sécurité sociale mogą ją zamówić osobiście,
telefonicznie (36 46) lub przez Internet (www.ameli.fr). Prośbę o EKUZ
należy złożyć najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
UWAGA!
W razie zgubienia karty lub nieposiadania jej w momencie niespodziewanego
wyjazdu można otrzymać tymczasowy certyﬁkat zastępczy ważny przez 3 miesiące.
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W Polsce karta przysługuje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu
Zdrowia. Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć odpowiedni wniosek i wymagane
dokumenty w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
ubezpieczonego.

Mieszkanie

Co zrobić, żeby otrzymać EKUZ?

Do czego upoważnia EKUZ?
Karta upoważnia do korzystania z niezbędnego leczenia podczas czasowego
pobytu za granicą. O tym, czy dana usługa medyczna jest konieczna, decyduje
każdorazowo lekarz udzielający pomocy. Posiadacz karty ma prawo do zwrotu
całości lub części kosztów leczenia i lekarstw. Refundacja obowiązuje jedynie
przy leczeniu w jednostkach, które mają podpisaną umowę z systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
UWAGA!
Jeżeli celem wyjazdu do innego państwa jest podjęcie leczenia, nie można
korzystać z karty EKUZ.

Gdzie i jak ubiegać się o zwrot kosztów leczenia?
O zwrot kosztów można ubiegać się zarówno podczas pobytu za granicą, jak i po
powrocie do kraju zamieszkania. Aby otrzymać zwrot, należy się zgłosić:
◊ w Polsce do wojewódzkiego oddziału NFZ. Do otrzymania zwrotu niezbędne
są oryginały faktur za koszty leczenia (feuilles de soins), recept i rachunków
za pobyt w szpitalu. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów transportu
należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że transport był niezbędny,
spowodowany nagłym przypadkiem.
◊ we Francji do Caisse d’assurance maladie odpowiadającej miejscu leczenia.
Proces refundacji przez CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) trwa
zazwyczaj około 2 miesięcy.
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PRZYKŁAD
W czasie pobytu w Polsce 4-letni syn Agaty spędził 4 dni w szpitalu. Agata miała
kartę EKUZ, więc szpital nie obciążył jej kosztami leczenia. Gdyby nie posiadała
tej karty, musiałaby zapłacić za leczenie i wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.
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CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité sociale
Centrum Europejskich i Międzynarodowych Instytucji Łącznikowych Zabezpieczenia Społecznego
11, rue de la tour des Dames; 75436 Paris Cedex 09


+33 (0)1 45 26 33 41


+33 (0)1 49 95 06 50


www.cleiss.fr

Warto
wiedzieć

Informacje na temat ogólnego ubezpieczenia społecznego:
Oﬁcjalna strona Sécurité sociale


www.ameli.fr

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Informacje na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
w Polsce:
Narodowy Fundusz Zdrowia


www.nfz.gov.pl

Ubezpieczenie społeczne

Gmina
Podatki

WAŻNE ADRESY

Mieszkanie

◊ Ubezpieczony musi wypełnić formularz Cerfa n°12267*03 (Soins reçus
à l’étranger – déclaration à compléter par l’assuré), do którego dołącza:
» fotokopię odcinka wypłaty z miesiąca poprzedzającego leczenie,
» oryginały faktur lub rachunków za udzieloną pomoc medyczną za granicą,
» zaświadczenie od pracodawcy z datą rozpoczęcia i zakończenia urlopu, jeżeli
pracownik był leczony podczas urlopu płatnego,
» ewentualne skierowanie od lekarza na dalsze leczenie.
◊ Dokumenty należy złożyć do swojej kasy chorych.
◊ Przed zwrotem kosztów leczenia francuska kasa chorych sprawdza, czy osoba
składająca wniosek posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie
udzielania jej świadczeń.

Usługi
bankowe

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów leczenia we Francji?

Praca

UWAGA!
Polak ubezpieczony we Francji, który poniósł koszty leczenia w Polsce, może
starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy miał przy sobie kartę EKUZ.
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Ubezpieczenie
społeczne

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE CMU DE BASE
Czy Polak ma prawo do powszechnej opieki zdrowotnej (CMU)?
Tak, jeśli spełnia następujące warunki:
◊ mieszka we Francji nieprzerwanie przynajmniej od 3 miesięcy wraz z członkami
rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu (na przykład: współmałżonek, konkubent, dzieci, rodzice),
◊ ma uregulowany pobyt we Francji,
◊ nie ma prawa do innego ubezpieczenia,
◊ jego dochody nie przekraczają ustalonego przez państwo pułapu ﬁnansowego.
Co zrobić, żeby otrzymać CMU?
Należy wypełnić formularz Cerfa n°11419*03 (Demande de protection de base),
który znajduje się na stronie internetowej www.ameli.fr. Następnie należy złożyć
go w kasie chorych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania i dołączyć do
niego wymagane dokumenty, których lista znajduje się na 4. stronie formularza.
Jakie świadczenia pokrywa ubezpieczenie podstawowe (CMU de base)?
◊ CMU de base pokrywa koszty leczenia na takich samych zasadach jak ubezpieczenie ogólne.
◊ Ubezpieczony płaci tak zwany ticket modérateur, czyli opłaca koszty leczenia
niepokrywane przez ubezpieczyciela, chyba że posiada mutuelle, czyli dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Na jaki okres przyznawana jest CMU de base?
◊ Prawo do CMU de base przydzielane jest na rok i nie jest przedłużane automatycznie.
◊ Aby przedłużyć prawa do CMU, należy raz na rok wypełnić formularz Cerfa
n°11419*03 (Demande de protection de base), udokumentować sytuację
ﬁnansową osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

POWSZECHNA OPIEKA ZDROWOTNA
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Gdzie złożyć wniosek o przyznanie CMU-C?
Wniosek o przyznanie CMU-C należy złożyć osobiście w kasie chorych właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania lub wysłać pocztą.
Jakie świadczenia pokrywa ubezpieczenie CMU-C?
CMU-C pokrywa następujące koszty medyczne:
◊ ticket modérateur, czyli różnicę pomiędzy kwotą refundowaną przez ubezpieczenie podstawowe a ceną usługi przewidzianą przez Sécurité sociale,
◊ 1 € participation forfaitaire, czyli udział w kosztach leczenia,
◊ koszty protez dentystycznych, aparatów słuchowych i okularów,
◊ zwalnia z przedpłat za koszty leczenia.

Ubezpieczenie społeczne
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Należy:
◊ wypełnić formularze Cerfa n°12504*03, S 3712 lub S 3713, które znajdują
się na stronie internetowej www.ameli.fr,
◊ załączyć dokumenty, których lista znajduje się na formularzu (między innymi:
fakturę za elektryczność, dowód stałego zamieszkania we Francji, rozliczenie
podatkowe).

Podatki

Jak złożyć wniosek o przyznanie CMU-C?

Ubezpieczenie
społeczne

Każdy (wraz z osobami pozostającymi na jego utrzymaniu), kto:
◊ mieszka we Francji co najmniej od 3 miesięcy,
◊ ma uregulowany pobyt,
◊ posiada ubezpieczenie podstawowe,
◊ ma roczne dochody nieprzekraczające ustalonego przez państwo rocznego
pułapu ﬁnansowego (kwoty obowiązujące od 1 lipca 2012):
» 7 934 € dla osoby samotnej,
» 11 902 € dla dwóch osób,
» 14 282 € dla trzech osób,
» 16 662 € dla czterech osób,
» plus 3 173,76 € na każdą dodatkową osobę.

Świadczenia
rodzinne

Kto ma prawo do bezpłatnego państwowego ubezpieczenia dodatkowego
(CMU-C)?

Europa

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE CMU –
COMPLEMENTAIRE

Warto
wiedzieć

CMU-C BEZPŁATNE PAŃSTWOWE UBEZPIECZENIE
DODATKOWE

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

UWAGA!
Beneﬁcjenci CMU-C mogą korzystać z ulg na opłaty za elektryczność i gaz
(TPN i TSS). Nie muszą składać wniosków. Ich dane zostaną przekazane bezpośrednio przez kasę chorych do odpowiednich instytucji. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerami telefonów:


+33 (0) 800 333 123 – elektryczność, poniedziałek-piątek od 9.00 do 18.00
(połączenie bezpłatne),
+33 (0) 800 333 124 – gaz, poniedziałek-piątek od 9.00 do 18.00
(połączenie bezpłatne).

Jest to państwowa pomoc medyczna dla obcokrajowców, których pobyt we Francji
jest nieuregulowany.
Czy Polak ma prawo do otrzymania AME?
Aby otrzymać AME, musi udowodnić:
◊ 3-miesięczny nieprzerwany pobyt we Francji (dowodem takim może być na
przykład świadectwo o uczęszczaniu dzieci do szkoły lub rachunek za opłacanie
elektryczności),
◊ źródła utrzymania (dowodem takim może być na przykład honorowe oświadczenie o otrzymywaniu pomocy ﬁnansowej od rodziny).
UWAGA!
Deklarowana kwota nie może przekraczać 7 934 € na rok na 1 osobę i 11 902 €
na dwie osoby, tak jak przy CMU-C.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie AME?
Wniosek można złożyć w wielu instytucjach, między innymi w kasie chorych
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lub w szpitalu.
Czy beneﬁcjent AME ma prawo do Carte Vitale?
Beneﬁcjent AME dysponuje tylko numerem identyﬁkacyjnym. Nie posiada numeru
ubezpieczenia społecznego (Sécurité sociale), nie otrzyma więc Carte Vitale.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne
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Praca

Usługi
bankowe
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Co to jest Aide médicale de l’Etat (AME)?
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Konsulat

Beneﬁcjent AME nie ma prawa do świadczeń rodzinnych.
Na jaki czas przyznawana jest AME?

Gmina

Państwowa pomoc medyczna AME przyznawana jest na rok. Aby ją przedłużyć,
należy ponownie złożyć wniosek.

MACIERZYŃSTWO

Niebieskie odcinki trzeba wysłać do Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF), aby
otrzymać becikowe, a po porodzie prawo do świadczeń socjalnych.
Kasa chorych przysyła następnie kalendarz obowiązkowych badań oraz informacje
o prawach i obowiązkach ciężarnej kobiety.
Czy wizyty u lekarza, analizy krwi, echograﬁa i inne badania są
refundowane przez kasę chorych?
Od 1. do 5. miesiąca ciąży koszty medyczne z nią związane są pokrywane według
stawek Sécurité sociale (70%). Jedynie koszty 7 obowiązkowych badań kontrolnych
i szkoły rodzenia są pokrywane w 100% przez kasę chorych.
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Praca
Podatki

Odcinek różowy wraz z fakturami za odbyte badania i analizy należy przesłać do
kasy chorych, aby uzyskać prawo do pokrycia kosztów medycznych.

Ubezpieczenie
społeczne

W czasie pierwszej konsultacji (u lekarza pierwszego kontaktu, ginekologa lub
położnej) jest ustalana przewidywana data porodu. Kobieta otrzymuje dokument
Cerfa n°10112*04, tak zwany Premier exemen médical prénatal (pierwsze badanie
przedporodowe) składający się z 3 odcinków: różowego i 2 niebieskich.

Świadczenia
rodzinne

Co należy zrobić po pierwszej wizycie u lekarza, w czasie której zostanie
stwierdzona ciąża?

Europa

Powinna zgłosić ciążę (Déclaration de grossesse) w Kasie Świadczeń Rodzinnych
(CAF) i w kasie chorych (Caisse d’assurance maladie) przed upływem 14. tygodnia
ciąży.

Warto
wiedzieć

Co powinna zrobić kobieta spodziewająca się dziecka?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

MATERNITE

Ubezpieczenie społeczne

Szkolnictwo

Czy beneﬁcjent AME ma prawo do świadczeń rodzinnych?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

Od 6. miesiąca przed porodem i do 12. dnia po porodzie kasa chorych pokrywa
wszystkie koszty medyczne związane z ciążą (do 100% cen wyznaczonych przez
Sécurité sociale).
Czy kasa chorych pokrywa koszty związane z porodem i leczeniem
poporodowym?
Koszty porodu i pobytu w szpitalu są w 100% pokrywane przez kasę chorych,
jeżeli kobieta jest ubezpieczona.

Mieszkanie

URLOP MACIERZYŃSKI
CONGE DE MATERNITE

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Czy wszystkie kobiety mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego?
Tylko te kobiety, które:
◊ przepracowały 200 godzin w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zajście w ciążę
lub urlop przedporodowy,
◊ były ubezpieczone 10 miesięcy przed planowaną datą porodu,
◊ będą przebywać na urlopie macierzyńskim minimum 8 tygodni (2 tygodnie
przed porodem i 6 tygodni po porodzie).
PRZYKŁAD
Gosia z mężem przyjechali do Francji w 2012 roku. Na 2 miesiące przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę Gosia zaszła w ciążę. Nie będzie miała
prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego, ponieważ nie była ubezpieczona
10 miesięcy przed planowaną datą porodu. Kasa chorych pokryje natomiast
wydatki medyczne związane z ciążą i koszty porodu. Ponieważ roczne dochody
jej i jej męża z 2010 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu ﬁnansowego,
Gosia otrzyma becikowe, a po porodzie będzie miała prawo do świadczeń z tytułu
wychowywania małego dziecka.
Jaka jest wysokość świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego?
Wysokość świadczeń pobieranych w czasie urlopu macierzyńskiego jest wyliczana
na podstawie średniej pensji brutto z 3 miesięcy poprzedzających urlop przedporodowy pomniejszonej o składki społeczne odprowadzane przez pracodawcę
i CSG (Contribution sociale généralisée).
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10 tygodni
18 tygodni

16 tygodni
26 tygodni

bliźniaki

12 tygodni

22 tygodnie

34 tygodnie

trojaczki
i więcej

24 tygodnie

22 tygodnie

46 tygodni

UWAGA!
Czas urlopu przedporodowego może być skrócony o 3 tygodnie za zgodą lekarza
lub położnej i przeniesiony do urlopu poporodowego.

Co należy zrobić, aby otrzymać płatny urlop macierzyński?
Przyszła matka powinna wysłać do kasy chorych zaświadczenie o przerwaniu pracy.
Taki dokument wydaje pracodawca (attestation d’arrêt de travail de l’employeur).
Natomiast po zakończeniu urlopu kobieta musi wysłać zaświadczenie informujące
o tym, czy wraca lub nie wraca do pracy (attestation de reprise ou non-reprise
du travail).
Czy ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego?
Ojciec dziecka ma prawo do 3 dni urlopu bezpośrednio po narodzinach potomka.
W ciągu 4 kolejnych miesięcy ma prawo do 11 dni urlopu w przypadku 1 dziecka
i 18 dni urlopu w przypadku narodzin bliźniaków lub wieloraczków. Za każdy
dzień urlopu otrzymuje zasiłek z Sécurité sociale.

Ubezpieczenie społeczne

145

Konsulat
Usługi
bankowe

6 tygodni
8 tygodni

Praca

Długość
urlopu

Podatki

Urlop
poporodowy

Ubezpieczenie
społeczne

Urlop
przedporodowy

Świadczenia
rodzinne

Liczba
oczekiwanych
dzieci
1
1

Europa

Liczba
posiadanych
dzieci
0 lub 1
2
0, 1, 2, 3
i więcej
0, 1, 2, 3
i więcej

Warto
wiedzieć

Urlop macierzyński składa się z 2 części: urlopu przedporodowego (congé prénatal)
oraz poporodowego (congé postnatal). Czas trwania urlopu zależy od liczby posiadanych i oczekiwanych dzieci.

Mieszkanie

Gmina

Jaka jest długość urlopu macierzyńskiego?

Szkolnictwo

PRZYKŁAD
Klara zarabia 1 700 € miesięcznie, co w ciągu 3 miesięcy daje kwotę 5 100 €,
od której należy odjąć składki socjalne odprowadzane przez jej pracodawcę
(19,68%). Zostaje 4 096,32 €. Sumę tę należy podzielić przez 90 dni, aby uzyskać kwotę należną za każdy dzień urlopu. Klara otrzymuje zasiłek w wysokości
45,51 € dziennie z tytułu urlopu macierzyńskiego. Należna kwota jest przelewana
na jej konto co 14 dni.
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INWALIDZTWO / NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INVALIDITE / HANDICAP
Komu przysługują we Francji świadczenia z tytułu inwalidztwa?
Każdej osobie ubezpieczonej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego,
która łącznie spełnia następujące warunki:
◊ nie osiągnęła wieku emerytalnego (60-62 lata),
◊ jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (zdolność do pracy lub dochody
zmniejszyły się o 2/3),
◊ była ubezpieczona przez co najmniej 12 miesięcy w momencie przerwania
pracy z powodu inwalidztwa lub w momencie stwierdzenia inwalidztwa przez
lekarza kasy chorych,
◊ w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie z powodu
inwalidztwa lub orzeczenia lekarskiego o inwalidztwie:
» przepracowała co najmniej 800 godzin najemnych, z czego 200 godzin w okresie 3 ostatnich miesięcy, albo
» odprowadziła składki od wynagrodzenia co najmniej 2 030 razy SMIC godzinny, w tym 1 015 razy w czasie 6 pierwszych miesięcy.
Jakie są zasady przydzielania grupy inwalidzkiej we Francji?
Grupa inwalidzka jest przydzielana przez kasę chorych na podstawie oceny stopnia
niezdolności do pracy:
◊ grupa 1. – osoby zdolne do pracy zarobkowej,
◊ grupa 2. – osoby, które utraciły zdolność do wykonywania pracy,
◊ grupa 3. – osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.
Jakie świadczenia obejmuje renta z tytułu inwalidztwa?
Świadczenia pieniężne
Grupa
inwalidzka
1.
2.
3.

Procent średniego
rocznego wynagrodzenia*
30%
50%
50% + dodatek z tytułu
orzeczenia o niezdolności
do samodzielnej egzystencji

Minimum

Maksimum

276,39 €
276,39 €

909,30 €
1 515,50 €

276,39 € +
1 082,43 €

1 515,50 € +
1 082,43 €

*średnie roczne wynagrodzenie obliczane jest z 10 najlepszych lat pracy. Jeżeli ubezpieczony nie
przepracował 10 lat, zostaną wzięte pod uwagę jego wszystkie wynagrodzenia.
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UWAGA!
We Francji renta inwalidzka jest przyznawana na określony czas, wskazany
w decyzji organu rentowego. Może być powiększona, zmniejszona lub całkowicie odebrana. Ewentualne kolejne prawo do renty uzależnione jest od wyniku
ustaleń zawartych w orzeczeniu lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

Jaka jest różnica między grupą inwalidzką a procentem niepełnosprawności?
Nie należy mylić niezdolności do pracy i procentu niepełnosprawności.
◊ Grupa inwalidzka jest przydzielana przez lekarza kasy chorych i otwiera prawa
do świadczeń pieniężnych i zwrotów kosztów leczenia.
◊ Procent niepełnosprawności jest oceniany przez ekipę Domu Inwalida (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) i daje prawo między innymi do:
Świadczenia dla dorosłych inwalidów (Allocation aux Adultes Handicapés

Ubezpieczenie społeczne
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Konsulat

W obu wypadkach postulujący musi wypełnić formularz Cerfa n°11174*03
(Demande de pension d’invalidité) i wysyłać go do swojej kasy chorych wraz z wymaganymi dokumentami.

Podatki

◊ Lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz medycyny pracy wysyła zaświadczenie
lekarskie do kasy chorych.
◊ Lekarz-doradca kasy chorych wzywa kandydata na rozmowę i ustala prawo
do renty.

Ubezpieczenie
społeczne

Kto wystawia wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu inwalidztwa?

Świadczenia
rodzinne

UWAGA!
Beneﬁcjent świadczenia z tytułu inwalidztwa powinien wykupić ubezpieczenie
uzupełniające. Jeżeli ma małe dochody może złożyć wniosek o CMU-C lub
o doﬁnansowanie do opłaty ubezpieczenia dodatkowego.

Europa

◊ W przypadku choroby i macierzyństwa beneficjent renty inwalidzkiej jest
uprawniony do 100% zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonej na jego
rzecz lub na rzecz członków jego rodziny.
◊ Securité sociale nie zwraca kosztów leczenia przekraczających stawki swojego
cennika ani dziennego ryczałtu (18 €) za pobyt w szpitalu, ani nadpłaty za
protezy zębowe i okulary.
◊ Beneﬁcjent renty nie jest zwolniony z płacenia 1 € z tytułu udziału w kosztach leczenia.

Warto
wiedzieć

Świadczenia rzeczowe (zwrot kosztów leczenia)

UWAGA!
Francja przewiduje dodatkowe świadczenia dla beneﬁcjentów Świadczenia
z tytułu inwalidztwa, którzy dysponują małymi dochodami: Allocation
Supplémentaire d’Invalidité (ASI) oraz Allocation aux Adultes Handicapés
différentielle. Po informacje najlepiej zwrócić się do Domu Inwalidy (MDPH).

Konsulat
Gmina

Szkolnictwo

– AAH), zwolnienia z podatku na rzecz gminy (taxe d’habitation), stanowisk
pracy zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Kto ma prawo do karty inwalidy (carte d’invalidité)?
Karta inwalidy jest wydawana przez Dom Inwalidy. Przysługuje ona osobie niepełnosprawnej (nawet jeżeli nie ma prawa do renty inwalidzkiej), jeżeli jej niepełnosprawność została oceniona na przynajmniej 80% oraz beneﬁcjentom renty
inwalidzkiej 3. grupy.
Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać kartę inwalidy?
◊ wypełniony formularz Cerfa nr°13788*01 oraz zaświadczenie lekarskie Cerfa
nr° 13878*01 lub dokument orzekający przyznanie renty inwalidzkiej 3. kategorii
◊ projet de vie (opis planów na przyszłość)
◊ kopia dowodu osobistego
◊ zdjęcie
◊ ewentualnie inne dokumenty wymagane przez Dom Inwalidy
Do czego służy karta inwalidy?
Beneﬁcjenci karty inwalidy mają prawo do:
◊ pierwszeństwa do miejsc siedzących w środkach transportu publicznego
i w poczekalniach,
◊ załatwiania spraw w instytucjach i urzędach poza kolejnością,
◊ ulgowych przejazdów (transport publiczny, pociągi, samoloty itp.).
UWAGA!
Karta inwalidy nie uprawnia do parkowania na miejscach zarezerwowanych dla
osób niepełnosprawnych. Uprawnienia te przysługują beneﬁcjentom Europejskiej Karty Parkingowej. We Francji jest ona wydawana przez prefekta policji
na wniosek lekarza. Posiadacz Karty może korzystać ze specjalnych miejsc
parkingowych w każdym kraju Unii Europejskiej bez względu na to, czy jest
jego obywatelem.
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Podatki

◊ Obywatel polski, który mieszka we Francji, składa wniosek o przyznanie renty
inwalidzkiej w swojej kasie chorych.
◊ Kasa chorych ma obowiązek wziąć pod uwagę jego okresy ubezpieczenia lub
zamieszkania z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, jeśli jest to konieczne do uzyskania
uprawnienia do świadczeń z tytułu inwalidztwa.
◊ Świadczenia z tytułu inwalidztwa wypłacane są bez względu na kraj zamieszkania.
◊ Kontrole administracyjne i badania lekarskie przeprowadzane są zazwyczaj
przez właściwą instytucję w państwie pobytu osoby ubiegającej się o rentę.
W pewnych okolicznościach może zajść konieczność powrotu do państwa,
w którym wypłacana jest renta w celu odbycia badań, o ile pozwala na to stan
zdrowia ubezpieczonego.
◊ Niektóre świadczenia pieniężne wypłacane są wyłącznie w kraju, w którym
zamieszkuje beneﬁcjent.

Mieszkanie

Jakie są prawa obywateli polskich przemieszczających się w Europie do
świadczeń z tytułu inwalidztwa?

Usługi
bankowe

Przysługuje ona osobie niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została oceniona na mniej niż 80%, ale która nie może długo pozostawać w pozycji stojącej.
Karta ta daje pierwszeństwo do miejsc siedzących w poczekalniach, w środkach
komunikacji miejskiej itp.

Praca

Czym jest karta pierwszeństwa (Carte de priorité)?

WAŻNE ADRESY

Ubezpieczenie
społeczne

Informacje dotyczące praw inwalidów i osób niepełnosprawnych:
Portal domów inwalidy


www.mdph.fr/


www.ameli.fr

Ubezpieczenie społeczne
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Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

ZUS – Biuro Rent Zagranicznych
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa


+48 (0)22 826 05 53


+48 (0)22 827 10 09
]

e-mail: drz@zus.pl

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

RETRAITE
Czy obywatel Polski ma prawo do francuskiej emerytury?
Każda osoba, która pracowała we Francji ma prawo do emerytury.
Jaki jest wiek emerytalny we Francji?
Wiek emerytalny jest taki sam dla kobiet i mężczyzn 60-62 lata. Zależy on od
roku urodzenia. Wiek, który pozwala na otrzymywanie pełnej emerytury, 65-67
lat, zależy również od roku urodzenia.
Rok urodzenia
przed 01/07/1951
od 01/07/1951 do
31/12/1951
1952
1953
1954
od 1955

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

EMERYTURA

Wiek przejścia na
emeryturę
60 lat

Wiek przejścia na pełną
emeryturę
65 lat

60 lat i 4 miesiące

65 lat i 4 miesiące

60 lat i 9 miesięcy
61 lat i 2 miesiące
61 lat i 7 miesięcy
62 lata

65 lat i 9 miesięcy
66 lat i 2 miesiące
66 lat i 7 miesięcy
67 lat

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Jaki jest wiek emerytalny w Polsce?
Od 01 stycznia 2013 roku wiek emerytalny w Polsce będzie wzrastał o trzy
miesiące każdego roku. W styczniu wzrósł o jeden miesiąc i wynosi 60 lat i jeden
miesiąc dla kobiet, a 65 lat i jeden miesiąc dla mężczyzn. W maju wiek emerytalny
wzrośnie o następny miesiąc, a we wrześniu o kolejny. Docelowy wiek emerytalny
w Polsce będzie wynosił 67 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Jak nabiera się praw do francuskiej emerytury?
◊ We Francji każdy ubezpieczony zbiera trymestry do emerytury. W 2012 roku,
aby uzyskać jeden trymestr trzeba było zarobić w ciągu roku co najmniej
1 844 € brutto. W 2013 roku trzeba będzie zarobić 1 886 € (200 razy kwota
SMIC obowiązująca za godzinę pracy). W ciągu roku można uzyskać najwięcej
cztery trymestry.
◊ Żeby przejść na emeryturę w 2013 roku trzeba będzie mieć przepracowane
41 lat i 1 trymestr, to jest 165 trymestrów (dotyczy osób urodzonych w 1953
lub 1954 roku), a w 2020 roku – 41 lat i 2 trymestry, to jest 166 trymestrów
(dotyczy osób urodzonych w 1955 i później).
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PRZYKŁAD
Jarek urodził się w 1945 roku. Pracował w Polsce przez 20 lat, a następnie we
Francji przez 25 lat. W Polsce nie posiadał 25-letniego okresu ubezpieczenia
wymaganego przez polskie przepisy do uzyskania emerytury z ZUS-u. ZUS doliczył
mu więc okresy ubezpieczenia nabyte we Francji.

Konsulat
Szkolnictwo

◊ Jeżeli Polak występujący o emeryturę z ZUS-u nie posiada wymaganego okresu
ubezpieczenia w Polsce, wówczas ZUS doliczy mu okresy ubezpieczenia z Francji.
◊ Francuska Kasa Emerytalna dolicza okresy ubezpieczenia z Polski do wysługi lat.

Gmina

Jak obliczany jest staż emerytalny Polaka, który pracował w Polsce i we
Francji?

Mieszkanie

◊ Osoba, która nie nazbierała wymaganej liczby trymestrów będzie otrzymywać
emeryturę proporcjonalną.

Ubezpieczenie społeczne
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Ubezpieczenie
społeczne
Warto
wiedzieć

Europa

Polak składa wniosek o emeryturę tylko w jednym państwie członkowskim:
◊ jeżeli mieszka w Polsce oraz posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i we Francji
(ewentualnie i w innych państwach członkowskich), składa wniosek o emeryturę w Polsce (w ZUS-ie lub w KRUS-ie),
◊ jeżeli mieszka we Francji oraz posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i we
Francji (ewentualnie i w innych państwach członkowskich) składa wniosek
o emeryturę we Francji (CNAV, MSA…),
◊ jeżeli mieszka we Francji i nie posiada okresów ubezpieczenia w tym kraju,
ale posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i ewentualnie w innych państwach
członkowskich, składa wniosek o emeryturę w państwie, w którym był ostatnio
ubezpieczony (ewentualnie w CNAV-ie, który przekaże wniosek do właściwej
instytucji),
◊ jeżeli posiada wyłącznie okresy ubezpieczenia w Polsce, a mieszka we Francji
musi wystosować wniosek do ZUS-u o przyznanie mu emerytury (ewentualnie
składa wniosek w CNAV-ie, który przekaże go do ZUS-u).

Świadczenia
rodzinne

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę?

Podatki

Praca

Jadwiga pracowała 20 lat w Polsce i 22 lata we Francji. Francuska Kasa Emerytalna wliczyła jej okres ubezpieczenia w Polsce do okresu ubezpieczenia we Francji
i zaliczyła jej 164 trymestry. Jadwiga uzyskała francuską emeryturę w pełnym
wymiarze.

Usługi
bankowe

***

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

UWAGA!
O świadczenia emerytalne należy ubiegać się co najmniej 6 miesięcy przed
przejściem na emeryturę, ponieważ procedura przyznania emerytury z kilku
krajów może być długa.

Jakie instytucje wypłacają świadczenia emerytalne we Francji?
We Francji każdy pracownik najemny ma prawo do świadczeń emerytalnych
z dwóch źródeł. Emerytura podstawowa wypłacana jest z państwowej kasy emerytalnej CNAV (Caisse nationale de l’assurance vieillesse), a emerytura dodatkowa
z kasy, do której zostały odprowadzone przez pracodawcę obowiązkowe składki
na dodatkowy fundusz emerytalny.
Dodatkowe fundusze emerytalne:
◊ ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) dla pracowników
sektora prywatnego,
◊ AGIRC (Régime des cadres) dla pracowników na stanowiskach kierowniczych,
◊ IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’État et des collectivités publiques) dla pracowników sektora państwowego.
Jakie instytucje wypłacają świadczenia emerytalne w Polsce?
Polską emeryturę wypłaca ZUS.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Jak obliczana jest wysokość francuskiej emerytury?
◊ Wysokość emerytury podstawowej (Sécurité sociale) zależy od liczby zaliczonych
trymestrów i wysokości wynagrodzenia z okresu 10-24 „najlepszych lat”.
◊ Wysokość emerytury dodatkowej zależy od zgromadzonych punktów emerytalnych.
Jak obliczana jest wysokość emerytury unijnej?
Wysokość świadczenia jest obliczana oddzielnie przez Francję i Polskę (ewentualnie
inne państwa Unii Europejskiej). Każde państwo oblicza teoretyczną wysokość
emerytury, czyli świadczenie, które przysługiwałoby, gdyby wszystkie okresy
ubezpieczeniowe zostały przebyte w jednym państwie. Następnie każde państwo
oblicza rzeczywistą procentową wysokość świadczenia zgodnie z długością okresu
ubezpieczenia i wysokością odprowadzonych składek w tym państwie.
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Świadczenia emerytalne są zwykle wpłacane na rachunek bankowy w kraju
zamieszkania. Na wniosek emeryta może być przekazywana na rachunek bankowy
w Polsce lub we Francji.
Gdzie płaci się podatki, jeżeli pobiera się emeryturę z Polski i z Francji?

Konsulat
Usługi
bankowe

Podatki płaci się tylko w jednym kraju, w miejscu zamieszkiwania.

Mieszkanie

Gmina

Gdzie jest wypłacana emerytura?

Szkolnictwo

PRZYKŁAD
Michał był ubezpieczony przez 15 lat w Polsce, a następnie przez 20 lat we Francji.
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego był więc ubezpieczony przez 35 lat.
Polska obliczyła emeryturę, do której miałby prawo, gdyby był ubezpieczony
przez 35 lat i wypłaca mu 15/35 tej kwoty. Francja obliczyła teoretyczną wysokość świadczenia, do którego miałby prawo, gdyby przepracował 35 lat w tym
kraju, a następnie emeryturę rzeczywistą odpowiadającą 20/35 tej kwoty.

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat emerytur:

Praca

CNAV (Caisse nationale de l’assurance vieillesse)
Francuska Kasa Emerytalna


www.cnav.fr

IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


www.ircantec.fr

Ubezpieczenie społeczne
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Warto
wiedzieć

Europa

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
– właściwy w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia we
Francji lub mieszkających w tym kraju
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa


+48 (0)22 569 36 04/13/50/93


www.zus.pl

Świadczenia
rodzinne

AGIRC (Régime des cadres)


www.agirc-arrco.fr

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire)


www.arrco.fr

Konsulat

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Szkolnictwo

KASA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAF

Gmina

WYBRANE ŚWIADCZENIA

Prime à la naissance ou à l’adoption
Allocation de base
Complément de libre choix
du mode de garde (CMG)
Complément de libre choix
d’activité (CLCA)

Usługi
bankowe

Świadczenie z tytułu narodzin lub
przysposobienia dziecka (becikowe)
Zasiłek z tytułu wychowywania
dziecka do 3 lat
Dodatek z tytułu wyboru opieki
nad dzieckiem
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie urlopu rodzicielskiego

Mieszkanie

Dodatki z tytułu wychowywania małego dziecka
(PAJE – Prestation d’accueil du jeune enfant)

Recouvrement des pensions alimentaires
Allocation journalière de
présence parentale (AJPP)
Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH)

Świadczenia rodzinne

Aide personnalisée au logement (APL)
Allocation de logement
à caractère familial (ALF)
Allocation de logement
à caractère social (ALS)
Prime de démenagement

Europa

Doﬁnansowanie do mieszkania
Doﬁnansowanie do opłaty
za mieszkanie rodzinne
Doﬁnansowanie do opłaty
za mieszkanie socjalne
Zasiłek z tytułu przeprowadzki

Świadczenia
rodzinne

Pomoc mieszkaniowa
(Aides au logement)

Podatki

Allocation de soutien familial (ASF)

Ubezpieczenie
społeczne

Allocations familiales (AF)
Complément familial (CF)
Allocation de rentrée scolaire (ARS)

157

Warto
wiedzieć

Zasiłek rodzinny
Dodatek rodzinny
Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Zasiłek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
Odzyskiwanie świadczeń alimentacyjnych
Zasiłek z tytułu opieki
nad chorym dzieckiem
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym

Praca

Pomoc dla rodziny

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

Świadczenia solidarnościowe
(Solidarité et insertion)
Zasiłek z tytułu opieki nad
dorosłą osobą niepełnosprawną
Zapomoga socjalna

Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Revenu de Solidarité active (RSA)

Czy obywatel Polski ma prawo do świadczeń z Kasy Świadczeń Rodzinnych
(CAF)?
◊ Polak, który przebywa we Francji wraz z rodziną na stałe i legalnie ma prawo
do wszystkich świadczeń, jeżeli:
» posiada prawo do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (Sécurité
sociale),
» zgłasza dochody do urzędu skarbowego.
◊ Polak, który pracuje we Francji i ma rodzinę mieszkającą w Polsce ma prawo
do zasiłku rodzinnego. Jeżeli jest jedynym żywicielem rodziny ma prawo do
całego zasiłku. Jeżeli zaś otrzymuje świadczenia na dzieci w Polsce, Francja
pokrywa różnicę pomiędzy kwotą polskiego i francuskiego zasiłku. Warunkiem
otrzymania tego zasiłku jest:
» posiadanie prawa do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego
(Sécurité sociale),
» zgłaszanie dochodów do urzędu skarbowego.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Jak obliczana jest wysokość świadczeń rodzinnych?
◊ Wysokość świadczeń rodzinnych na rok 2013 jest obliczana na podstawie
zeznania podatkowego z 2011 roku.
◊ Polak, który w 2011 roku składał zeznanie podatkowe w Polsce lub w innym
kraju, musi wysłać do CAF-u przetłumaczone rozliczenie podatkowe z tego roku.
◊ Niektóre świadczenia rodzinne są przyznawane osobom/rodzinom, których
roczne dochody nie przekraczają ustalonych pułapów ﬁnansowych.
UWAGA!
Zasiłek rodzinny jest przyznawany bez względu na wysokość dochodów.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny we Francji na rodzinę
mieszkającą w Polsce?
Należy złożyć do CAF-u formularze:
◊ E 401 – zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania
świadczeń rodzinnych,
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Dokumenty niezbędne do uzupełnienia części B formularzy E411 i E 401 to:
◊ uwierzytelniona fotokopia dowodu osobistego (osoby wymienionej w punkcie
2. części A formularza),
◊ odpis skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci, a w przypadku adopcji dziecka,
potwierdzający ją dokument,
◊ odpis skróconego aktu małżeństwa,
◊ poświadczenie zameldowania członków rodziny na terenie Polski,
◊ zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce,
◊ zaświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce osoby wymienionej w puncie
2. części A formularza:
» dokument potwierdzający wykonywanie pracy zawodowej, na przykład umowa
o pracę,
» oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, na przykład zaświadczenie z ZUS-u o ubezpieczeniu społecznym,
» aktualne zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
» aktualne zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy w przypadku posiadania
statusu osoby bezrobotnej stwierdzające okresy zarejestrowania oraz prawo
lub brak prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych,
» zaświadczenie o pobieraniu renty lub emerytury,
» honorowe oświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych w powiatowym
urzędzie pracy niewykonujących pracy zawodowej, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Świadczenia rodzinne
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

Jakie dokumenty należy dołączyć do formularzy E 401 i E 411?

Podatki

Część B
Część B formularza jest wypełniania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
a następnie odsyłana do CAF-u, aby mogły zostać wypłacone świadczenia rodzinne.

Ubezpieczenie
społeczne

Postulujący składa formularz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w województwie, w którym mieszka jego rodzina.

Świadczenia
rodzinne

Część A
Część A jest wypełniana przez postulującego, następnie weryﬁkowana i uzupełniana
przez francuską Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF) i odsyłana na jego francuski adres.

Europa

Formularze E 401 oraz E 411 składają się z dwóch części: A i B.

Warto
wiedzieć

◊ E 411 – prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych
w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny,
◊ E 402 – zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń
rodzinnych (w szczególnych przypadkach).

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć

PRZYKŁAD
Tomek mieszka i pracuje we Francji. Jego żona i 2 dzieci mieszkają w Polsce. Żona
nie pracuje. Tomek ma prawo do świadczeń rodzinnych z Francji.

***
Marcin pracuje we Francji. Jego żona pracuje w Polsce i wychowuje 3 dzieci. Ma
prawo do pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych. W tym przypadku pierwszeństwo wypłaty świadczeń rodzinnych ma Polska – kraj zamieszkania członków
rodziny. Ponieważ w Polsce świadczenia rodzinne są niższe, francuska Kasa
Świadczeń Rodzinnych (CAF) ma obowiązek dopłacać różnicę pomiędzy wysokością świadczeń polskich i francuskich.

DODATKI Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA MAŁEGO
DZIECKA

PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Jakie świadczenia przysługują osobie wychowującej małe dziecko?
Przed urodzeniem dziecka
◊ Prime à la naissance – Świadczenie z tytułu narodzin lub przysposobienia dziecka
(becikowe)
Po urodzeniu dziecka
◊ Allocation de base – Zasiłek z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat
◊ Complément de libre choix d’activité – Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie urlopu rodzicielskiego (congé parental)
◊ Complément de libre choix du mode de garde – Dodatek z tytułu wyboru opieki
nad dzieckiem
UWAGA!
Wystarczy mieć 1 dziecko, by otrzymać wyżej wymienione świadczenia.

Co warto wiedzieć o Prime à la naissance (becikowe)?
◊ Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla rodzin, których
dochody w 2011 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu ﬁnansowego.
◊ Wynosi 923,08 €.
◊ Wypłacana jest w 7. miesiącu ciąży i mnożona przez liczbę noworodków
(w przypadku ciąży mnogiej).
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Konsulat
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa

◊ Przysługuje osobie, która częściowo lub całkowicie zaprzestała pracować,
aby poświęcić się wychowaniu dziecka.
◊ W przypadku posiadania jednego dziecka można go otrzymywać do 6 miesięcy
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub od dnia narodzin dziecka, jeśli nie
ma się prawa do urlopu macierzyńskiego.
◊ W przypadku posiadania dwójki i więcej dzieci można go pobierać najdłużej do
dnia 3. urodzin najmłodszego dziecka.
◊ Aby ubiegać się o przyznanie dodatku trzeba złożyć w CAF-ie wypełniony
formularz Cerfa n°12324*03.
◊ Postulujący musi udowodnić 8 emerytalnych trymestrów składkowych uzyskanych w przeciągu:
» 2 lat poprzedzających poród w przypadku pierwszego dziecka,
» 4 lat poprzedzających poród w przypadku drugiego dziecka,
» 5 lat poprzedzających poród w przypadku trzeciego dziecka.
◊ Dla osoby, która jest uprawniona do Zasiłku z tytułu wychowywania dziecka
do 3 lat, wysokość zasiłku wynosi:
» 388,19 € miesięcznie w przypadku całkowitego zaprzestania pracy,
» 250,95 € miesięcznie w przypadku pracy na pół etatu,
» 144,77 € miesięcznie w przypadku pracy na więcej niż 50%, a mniej niż
80% etatu.
◊ Dla osoby, która nie jest uprawniona do Zasiłku z tytułu wychowywania dziecka
do 3 lat wysokość zasiłku wynosi:
» 572,81 € miesięcznie w przypadku całkowitego zaprzestania pracy,
» 435,57 € miesięcznie w przypadku pracy na pół etatu,
» 329,38 € miesięcznie w przypadku pracy na więcej niż 50%, a mniej niż
80% etatu.

Warto
wiedzieć

Co warto wiedzieć o Complément de libre choix d’activité?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

◊ Przysługuje rodzinie, której roczne dochody w 2011 roku nie przekroczyły
wyznaczonego pułapu ﬁnansowego.
◊ Wynosi 184,62 € miesięcznie.
◊ Wypłacany jest od dnia narodzin dziecka lub od daty powrotu matki do domu
po porodzie do miesiąca poprzedzającego 3. urodziny dziecka.

Szkolnictwo

Co warto wiedzieć o Allocation de base?

Gmina

UWAGA!
Ciąża musi zostać zarejestrowana w CAF-ie i w kasie chorych w ciągu 14 pierwszych tygodni.

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe

Co warto wiedzieć o Complément de libre choix du mode de garde?
◊ Przysługuje pracującej osobie zatrudniającej opiekunkę do dzieci. Może to być
assistante maternelle agrée (opiekuje się nie więcej niż trójką dzieci w swoim
domu) lub garde d’enfant (opiekunka, która przychodzi do domu rodziców).
◊ Wynosi miesięcznie, w zależności od dochodów, od 173,33 € do 458,18 €
miesięcznie dla dziecka poniżej 3 lat i od 86,67 € do 229,09 € dla dziecka
w wieku 3-6 lat.
◊ Jeśli beneﬁcjent świadczenia jest osobą samotną musi zarabiać co najmniej
399 € miesięcznie, a jeśli pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim
798 € miesięcznie.
◊ Aby ubiegać się o przyznanie dodatku trzeba złożyć w CAF-ie wypełniony
formularz Cerfa n°12323*02.
Jakie dokumenty należy dostarczyć do CAF-u po przyjściu na świat
dziecka?
Należy dostarczyć fotokopię strony książeczki rodzinnej (Livret de famille)
ze skróconym aktem urodzenia lub fotokopię aktu urodzenia.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Czy wizyty u lekarza i szczepienia są obowiązkowe?
Wizyty u lekarza i szczepienia warunkują uzyskanie świadczeń. Trzy konsultacje
lekarskie są obowiązkowe:
◊ pierwsza – w ciągu pierwszych 8 dni życia dziecka,
◊ druga – między 9. a 10. miesiącem życia,
◊ trzecia – między 24. a 25. miesiącem życia.
PRZYKŁAD
Maria urodziła dziecko. Otrzymała becikowe i CAF przyznał jej świadczenie pieniężne
z tytułu wychowywania dziecka do 3. roku życia. Maria z rodziną wyjechała do Polski.
Nie wysłała do CAF-u zaświadczenia lekarskiego o tym, że obowiązkowe szczepienia
zostały wykonane. CAF wstrzymał wypłacanie zasiłku.

***
Agnieszka po urodzeniu 2. dziecka wzięła płatny urlop wychowawczy. Otrzymała
świadczenie w wysokości 383,59 € miesięcznie. Po roku postanowiła powrócić
do pracy na niepełny etat (40% obowiązującego czasu pracy). Będzie otrzymywać
od CAF-u 247,98 € miesięcznie i otrzyma pomoc ﬁnansową na opłacanie opiekunki do dziecka.

162

Niezbędnik Polaka we Francji

Gmina
Mieszkanie
Ubezpieczenie
społeczne

Po urlopie macierzyńskim Dominika postanowiła nie wracać do pracy i zajęła
się wychowywaniem synów. Razem, Dominika i Kuba, otrzymują świadczenia
rodzinne w wysokości 701,38 € miesięcznie. Otrzymują również doﬁnansowanie
do czynszu za mieszkanie w wysokości 420 €. Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF)
przekazuje im więc miesięcznie 1 121,38 €.

Szkolnictwo

Konsulat

Po 4 latach urodził się Emil. Zaczęli otrzymywać z CAF-u:
◊ 128,57 € miesięcznie z tytułu wychowywania 2 dzieci (Allocations familiales),
◊ 184,62 € miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 3 lat (allocation
de base),
◊ 388,19 € miesięcznie z tytułu urlopu wychowawczego (Complément de libre
choix d’activité).

Usługi
bankowe

PRZYKŁAD
Gdy Dominika i Kuba mieli 1 dziecko, otrzymywali z CAF-u zasiłek z tytułu wychowywania małego dziecka. Kiedy Pawełek skończył 3 lata, stracili prawo do tego
świadczenia. Przez kolejne 3 lata nie mieli prawa do żadnego zasiłku rodzinnego.

Praca

◊ Świadczenia PAJE można kumulować, ale nie można otrzymywać 2 zasiłków
z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 3 lat, chyba że urodziły się dwojaczki, trojaczki…
◊ Tylko jedno z rodziców może otrzymywać pełny zasiłek z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego.
◊ Nie można kumulować dodatku z tytułu wyboru opieki nad dzieckiem (Libre
choix du mode de garde) z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
urlopu rodzicielskiego (Complément de libre choix d’activité).

Podatki

Czy można kumulować zasiłki PAJE?

Świadczenia rodzinne
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Europa

Świadczenia
rodzinne

WAŻNE ADRESY
Informacje dotyczące opieki nad małym dzieckiem
(dane teleadresowe, ceny żłobków i innych struktur):


www.mon-enfant.fr
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POMOC DLA RODZINY
Co warto wiedzieć o zasiłku rodzinnym (Allocations familiales)?
◊ Posiada do niego prawo każda rodzina, która ma przynajmniej 2 dzieci na utrzymaniu w wieku do 20 lat.
◊ Zasiłek rodzinny jest przyznawany bez brania pod uwagę dochodów.
◊ Wynos miesięcznie:
» na 2 dzieci – 128,57 €,
» na 3 dzieci – 293,30 €,
» na 4 dzieci – 458,02 €,
» na każde następne dziecko – + 164,73 €,
» dodatkowo na każde dziecko urodzone po 30 kwietnia 1997 po osiągnięciu
14 roku życia – 64,29 €,
» dodatkowo na każde dziecko urodzone przed 1 majem 1997: pomiędzy
11 a 16 rokiem życia 36,16 € a pomiędzy 16. a 20. rokiem życia – 64,29 €.
UWAGA!
Osoba/rodzina, która ma dwoje dzieci na utrzymaniu nie ma prawa do dodatku
na starsze dziecko.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego?
◊ Zasiłek jest przyznawany automatycznie rodzinom, które składają zeznania
podatkowe we Francji.
◊ Rodzinom, które są już beneﬁcjentami CAF-u, zasiłek jest przyznawany automatycznie po otrzymaniu informacji o narodzinach 2 dziecka.
◊ Rodziny, które nie są beneﬁcjentami CAF-u, powinny wypełnić druk Cerfa
11423*05 i odesłać go do CAF-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
UWAGA!
Zasiłek rodzinny można kumulować z pozostałymi świadczeniami rodzinnymi.

PRZYKŁAD
Krystyna i Marek mają 2 dzieci na utrzymaniu. Kamil ma 10 lat, a Magda 15.
Mają prawo do zasiłku rodzinnego w wysokości 128,57 € miesięcznie, ponieważ
najstarszemu dziecku – Magdzie – nie przysługuje „podwyżka”, a Kamil nie ma
jeszcze 14 lat.

Warto
wiedzieć

***
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Daria i Grzegorz mają 3 dzieci na utrzymaniu: Bartek ma 14 lat, Kasia 16, a Wojtek 18.
Posiadanie 3 dzieci daje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, jeżeli wszystkie
dzieci mają więcej niż 14 lat. Daria i Grzegorz otrzymują więc zasiłek rodzinny
w wysokości 486,17 € miesięcznie = 293,30 € + (64,29 € x 3).

Konsulat
Szkolnictwo

***

Gmina

Barbara i Wojtek mają 2 dzieci na utrzymaniu: Hugo ma 14 lat, a Zuza 16 lat.
„Podwyżka” przysługuje tylko na Hugo. Rodzina będzie otrzymywać 128,57 €
+ 64,29 € =192,86 € miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka?
Należy wypełnić i złożyć formularz Cerfa n°12038*01 (Demande d’allocation de
soutien familial) dostępny na stronie internetowej www.caf.fr.
Co warto wiedzieć o dodatku rodzinnym (Complément familial)?

165

Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Warto
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Świadczenia rodzinne

Europa

◊ Przysługuje każdej rodzinie, która:
» ma 3 lub więcej dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 21 lat,
» jej dochody w 2011 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu.
◊ Wynosi 167,34 € na miesiąc.

Ubezpieczenie
społeczne

UWAGA!
Jeżeli jedno z rodziców nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych od
2 miesięcy i dłużej, CAF może, pod pewnymi warunkami, wypłacać ten zasiłek.

Świadczenia
rodzinne

◊ Mogą mieć do niego prawo:
» matka/ojciec samotnie wychowujący przynajmniej jedno dziecko (zasiłek
ten nie należy się osobie pozostającej w związku),
» dziadkowie, krewni oraz każda inna osoba, nawet pozostająca w związku,
jeżeli wychowują przynajmniej jedno dziecko (poniżej 20 lat) pozbawione
pomocy jednego lub obojga rodziców,
» osoba, która wychowuje sierotę lub półsierotę (ma ona automatycznie prawo
do zasiłku).
◊ Wynosi:
» 90,40 € miesięcznie na dziecko pozbawione pomocy jednego z rodziców,
» 120,54 € miesięcznie, jeżeli dziecko jest pozbawione pomocy obojga rodziców.

Mieszkanie

Co warto wiedzieć o zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
(Allocation de soutien familial)?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

Jak otrzymać dodatek rodzinny?
Wystarczy corocznie złożyć zeznanie podatkowe. Kasa Świadczeń Rodzinnych
(CAF) automatycznie przekazuje dodatek rodzinny na konto bankowe.
PRZYKŁAD
Ewa i Jan mają 4 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. Oboje pracują. Dochody rodziny
nie przekraczają rocznie 50 872 €. Mają więc prawo do dodatku rodzinnego
w wysokości 167,34 € miesięcznie.

Jak otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem?
◊ Lekarz, w obecności wnioskującego, wypełnia formularz Cerfa n°12666*02
(Demande d’allocation journalière de présence parentale).
◊ Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z dokładnym opisem stanu
dziecka. Zaświadczenie musi być przekazane w zaklejonej i opieczętowanej
kopercie.
◊ Dokumenty należy złożyć w CAF-ie lub w MSA.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Praca

◊ Przysługuje rodzicom/opiekunom dziecka (poniżej 20 lat), którego stan zdrowia
wymaga stałej obecności dorosłej osoby (ciężka choroba, niepełnosprawność,
wypadek).
◊ Zasiłek jest przyznawany na maksimum 3 lata, w ciągu których beneﬁcjent ma
prawo do 310 zasiłków dziennych (22 na miesiąc).
◊ Wynosi:
» 50,75 € dziennie, jeżeli opiekun jest osobą samotną,
» 42,71 € dziennie dla opiekunów pozostających w związku.

Podatki

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Co warto wiedzieć o Zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
(Allocation journalière de présence parentale)?

Co warto wiedzieć o Zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
(Allocation de rentrée scolaire)?
◊ Przysługuje rodzinom, których roczne dochody gospodarstwa domowego nie
przekraczają:
» 23 687 € (1 dziecko),
» 29 153 € (2 dzieci),
» 34 619 € (3 dzieci),
» plus 5 466 € (na każde kolejne dziecko).
◊ Świadczenie przyznawane jest automatycznie raz w roku, we wrześniu, dla dzieci
w wieku od 6. do 18. roku życia.
◊ Im dziecko jest starsze, tym wysokość świadczenia jest większa i wynosi:
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» 360,47 € (od 6 do 10 lat),
» 380,36 € (od 11 do 14 lat),
» 393,54 € (od 15 do 18 lat).

POMOC MIESZKANIOWA

Każda osoba:
◊ która płaci za wynajem mieszkania/pokoju lub spłaca kredyt mieszkaniowy,
◊ która ma skromne dochody,
◊ która wynajmuje mieszkanie odpowiadające normom wyznaczonym przez CAF.
UWAGA!
Lokator spokrewniony z wynajemcą nie możne otrzymać dopłaty do czynszu.

Usługi
bankowe

Kto ma prawo do pomocy mieszkaniowej?

Mieszkanie

Gmina

AIDES AU LOGEMENT

Praca

Od czego zależy wysokość tej pomocy?

Świadczenia rodzinne

167

Świadczenia
rodzinne
Europa

◊ APL (Aide personnalisée au logement) – zindywidualizowana pomoc mieszkaniowa. Świadczenie jest przeznaczone na doﬁnansowanie czynszu za mieszkanie
(logement conventionné), którego właściciel podpisał z państwem umowę o nieprzekraczaniu pewnych cen wynajmu.
◊ ALF (Allocation de logement à caractère familial) – doﬁnansowanie do opłaty
za mieszkanie rodzinne. Przysługuje między innymi młodym małżeństwom,
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, kobietom w ciąży.
◊ ALS (Allocation de logement à caractère social) – doﬁnansowanie do opłaty za
mieszkanie socjalne. Jest przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych,
studentów, bezdzietnych małżeństw.

Warto
wiedzieć

Jakie świadczenia można otrzymać z tytułu wynajmu mieszkania?

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Wysokość pomocy zależy od:
◊ wysokości dochodów,
◊ sytuacji rodzinnej,
◊ rodzaju wynajmowanego mieszkania,
◊ usytuowania lokalu,
◊ ceny wynajmu,
◊ liczby osób pozostających na utrzymaniu głównego lokatora.

Konsulat
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◊ Należy wypełnić i złożyć/wysłać formularz Cerfa n°10840*05 (Demande d’aide
au logement) dostępny na stronie internetowej www.caf.fr lub w oddziale CAF-u.
◊ Jeśli wynajmuje się pokój przy rodzinie, należy dostarczyć kopię zawartej z nią
umowy.
◊ Osoba zakwaterowana przez pracodawcę musi dołączyć kopię pierwszego odcinka wypłaty, na którym widnieje kwota pobierana z pensji tytułem opłaty
za mieszkanie.
CAF po przeanalizowaniu prośby przyzna wnioskodawcy jedno z możliwych doﬁnansowań z tytułu wynajmu mieszkania (APL, ALF lub ALS).
Co warto wiedzieć na temat Zasiłku z tytułu przeprowadzki (Prime de
démenagement)?
◊ Zasiłek z tytułu przeprowadzki może otrzymać osoba:
» wychowująca 3 dzieci (najmłodsze nie może mieć więcej niż 2 lata) lub
oczekująca narodzin 3 potomka,
» przeprowadzająca się po narodzinach 3. lub kolejnego dziecka.
◊ Zasiłek ten jest przyznawany w przypadku, gdy beneﬁcjent spełnia warunki do
otrzymywania pomocy mieszkaniowej.
◊ Wynosi 957,60 € dla rodziny lub osoby z trojgiem dzieci plus 79,80 € na każde
następne dziecko.
Co zrobić, aby otrzymać zasiłek z tytułu przeprowadzki?
Najpóźniej 6 miesięcy po przeprowadzce należy przesłać do CAF-u dwa wypełnione
formularze:
◊ wniosek o przyznanie Zasiłku Cerfa n°11363*03 (Demande de prime de
déménagement),
◊ deklarację sytuacji Cerfa n°11423*05 (Déclaration de situation pour les
prestations familiales et les aides au logement).
Do wypełnionych formularzy trzeba dołączyć faktury z kosztami przeprowadzki.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pomoc mieszkaniową
z tytułu wynajmu mieszkania?
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Konsulat

Co to jest RSA (Revenu de Solidarité active)?

Polak może wystąpić o przyznanie RSA, jeżeli spełnia następujące warunki:
◊ mieszka we Francji przez co najmniej 9 na 12 miesięcy,
◊ ma ponad 25 lat,
◊ ma mniej niż 25 lat i wychowuje samotnie przynajmniej 1 dziecko albo oczekuje narodzin potomka,
◊ ma mniej niż 25 lat i pracował przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin w ciągu
3 lat poprzedzających wniosek o zapomogę,
◊ pracuje, pracował lub jest zarejestrowany w urzędzie pracy.

Praca

Czy Polakowi przysługuje RSA?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

RSA jest to zapomoga socjalna wypłacana przez Kasę Świadczeń Rodzinnych
(CAF) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (MSA – Mutualité sociale
agricole), przeznaczona dla osób, które:
◊ nie pracują i nie mają żadnych dochodów (RSA socle – bazowa),
◊ samotnie wychowują przynajmniej 1 dziecko (RSA majoré – podwyższona),
◊ pracują, ale mają niskie dochody (RSA activité – aktywna).

Szkolnictwo

SOLIDARITE ET INSERTION

Gmina

ŚWIADCZENIA SOLIDARNOŚCIOWE

Podatki

Jaka jest wysokość zasiłku RSA socle?
Kwoty ważne od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Para
724,86 €
869,83 €
1 014,80 €
193,30 €

Ubezpieczenie
społeczne

Osoba samotna
483,24 €
724,86 €
869,83 €
193,30 €

Świadczenia rodzinne

dla kobiety ciężarnej
na każde dziecko
dla osoby samotnej z 1 dzieckiem na utrzymaniu
dla osoby samotnej z 2 dzieci na utrzymaniu
dla osoby samotnej z 3 dzieci na utrzymaniu

Europa

620,54 €
206,85 €
czyli:
827,39 €
1 034,24 €
1 241,09 €

Świadczenia
rodzinne

Jaka jest wysokość zasiłku RSA majoré?
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Warto
wiedzieć

Liczba dzieci
0
1
2
Każde następne dziecko

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie

Wysokość RSA jest pomniejszana w przypadku doﬁnansowania do mieszkania
o następujące kwoty ryczałtowe: 57,99 € na 1 osobę, 115,98 € na 2 osoby, 143,52 €
na 3 osoby i więcej.
PRZYKŁAD
Kasia jest bezdzietną samotną osobą. Nie pracuje i nie ma prawa do świadczeń dla
bezrobotnych. CAF przyznał jej zapomogę RSA w wysokości 425,25 € miesięcznie,
obliczoną w następujący sposób: 483,24 € (ryczałt dla 1 osoby) minus 57,99
(doﬁnansowanie do opłaty za czynsz dla jednej osoby).

***
Jarek i Zoﬁa nie pracują, pobierają doﬁnansowanie do mieszkania, otrzymują RSA
w wysokości 608,88 € na miesiąc: 724,86 € (ryczałt RSA socle) minus 115,98 €
(ryczałt za doﬁnansowanie do mieszkania).

Praca

Usługi
bankowe

Jak obliczana jest wysokość RSA activité?
RSA = wysokość ryczałtowa RSA (RSA socle) plus 62% dochodu gospodarstwa
domowego minus zasoby ﬁnansowe gospodarstwa domowego (dochody plus
niektóre świadczenia plus ryczałt za doﬁnansowanie do mieszkania).
Do obliczenia wysokości zasiłku brane są pod uwagę dochody z ostatnich 3 miesięcy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

***
Magda samotnie wychowuje 6-letniego syna. Pobiera miesięcznie z Kasy Świadczeń
Rodzinnych (CAF) 89,34 € z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz doﬁnansowanie z tytułu wynajmu mieszkania. Zarabia 300 € miesięcznie. Otrzymuje
RSA w wysokości 405,54 € na miesiąc wyliczone w następujący sposób:
724,86 + 186 ( 300 x 62%) – (300 + 89,34+ 115,98)

***
Krystyna i Paweł mają na utrzymaniu 2 dzieci w wieku 8 i 10 lat. Pobierają
miesięcznie 127,05 € zasiłku rodzinnego i doﬁnansowanie do mieszkania. Paweł
zarabia 1 000 € miesięcznie. Otrzymuje RSA w wysokości 364,23 € wyliczone
w następujący sposób: 1014,80 +620 (1000 x 62%) – (1000 + 127,05 + 143,52)
Jakie są obowiązki uprawnionego do RSA?
Korzystający z zapomogi powinien:
◊ być zapisany do urzędu pracy i szukać aktywnie zatrudnienia,
◊ powiadomić CAF lub MSA o zmianach w sytuacji rodzinnej lub zawodowej
(podjęciu pracy, zmianie adresu, narodzinach dziecka itp.).
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Konsulat
Mieszkanie

Należy wypełnić formularz Cerfa n°13880*01 (Demande de RSA) i złożyć go
bezpośrednio w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF), w Ośrodku Pomocy Socjalnej
lub w innej instytucji powołanej do przyjmowania wniosków o RSA.

Szkolnictwo

Jak złożyć wniosek o przyznanie RSA?

Gmina

UWAGA!
Co 3 miesiące Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) wysyła beneﬁcjentowi RSA
deklarację do wypełnienia, aby ponownie obliczyć wysokość przyznanej mu
zapomogi.

WAŻNE ADRESY
Informacje na temat świadczeń rodzinnych:

Usługi
bankowe

CAF – Caisse d’allocations familiales
Kasa Świadczeń Rodzinnych


www.caf.fr


www.rsa-revenu-de-solidarite-active.com/montant-rsa/
Centrala telefoniczna CAF-u
29 29 29
(usługa płatna)

Świadczenia rodzinne

171

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca



0 810

Konsulat

EUROPA

Jakie instytucje czuwają nad przestrzeganiem zasad koordynacji krajowych
systemów zabezpieczenia społecznego?
Każde państwo Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
powołało instytucję łącznikową, której misją jest czuwanie nad przestrzeganiem
przepisów unijnych dotyczących świadczeń zdrowotnych.
Jakie sprawy podlegają przepisom Unii Europejskiej w zakresie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego?

Europa

Mieszkanie
Usługi
bankowe
Europa
Europa

Świadczenia
rodzinne

świadczenia z tytułu choroby
świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca
wypadki przy pracy
choroby zawodowe
świadczenia z tytułu inwalidztwa
emerytury, świadczenia przedemerytalne
renty rodzinne
świadczenia z tytułu śmierci
świadczenia dla bezrobotnych
świadczenia rodzinne
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Warto
wiedzieć

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Praca

Każde państwo Unii Europejskiej posiada własny system zabezpieczenia społecznego i ma prawo decydować o tym, jakie świadczenia są przyznawane ubezpieczonemu i na jakich warunkach. Przepisy unijne nie ujednolicają tych systemów,
ale określają zasady, których muszą przestrzegać instytucje zabezpieczenia
społecznego wszystkich państw członkowskich. Gwarantują one obywatelom
Unii Europejskiej, korzystającym z prawa do przemieszczania się, takie same
prawa, jakie posiadają osoby, które zawsze pracowały i mieszkały w tym samym
państwie członkowskim.

Podatki

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii
Europejskiej?

Ubezpieczenie
społeczne

COORDINATION DES SYSTEMES EUROPEENS
DE SECURITE SOCIALE

Gmina

Szkolnictwo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Europa
Warto
wiedzieć

Jakie są podstawowe zasady koordynacji?
Zasada równego traktowania
Obywatele jednego państwa członkowskiego, którzy przebywają w innym
państwie członkowskim mają takie same obowiązki i korzystają z takich samych
uprawnień, jak obywatele tego państwa. Zgodnie z tą zasadą Polacy, którzy
podejmą pracę lub rozpoczną działalność na własny rachunek we Francji będą
traktowani tak jak obywatele tego państwa, także przy ustalaniu prawa do
świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
Zasada zachowania praw nabytych
Świadczenia pieniężne należne na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku
państw członkowskich nie podlegają zmianom, zawieszeniu lub konﬁskacie
z powodu tego, że uprawniony lub członkowie jego rodziny mieszkają w innym
państwie członkowskim niż to, w którym znajduje się instytucja odpowiedzialna
za wypłacanie tych świadczeń. Na wniosek świadczeniobiorcy instytucja ta
dokonuje transferu tych świadczeń do państwa zamieszkania ubezpieczonego.
Zasada sumowania okresów ubezpieczenia (zatrudnienia, pracy na własny
rachunek, zamieszkania)
We Francji prawo do świadczeń pieniężnych związanych z chorobą lub macierzyństwem uzależnione jest od posiadania pewnego okresu ubezpieczenia,
zatrudnienia lub zamieszkania.
Polskie okresy ubezpieczenia, w tym z tytułu zatrudnienia, zostaną zaliczone
do okresu ubezpieczenia wymaganego do przyznania świadczeń Polakowi, który
podejmie pracę lub rozpocznie działalność gospodarczą we Francji.
Aby skorzystać z zasady sumowania zainteresowany musi wystąpić do Sécurité
sociale swego nowego miejsca pobytu i poprosić o wydobycie formularza E 104
z Polski. Dokument ten potwierdza okresy ubezpieczenia. ZUS wystawia zaświadczenie i przesyła je bezpośrednio do instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia w państwie nowego zamieszkania zainteresowanego. Nie można wiec
uzyskać go przed wyjazdem z Polski - tak jak to było dotychczas.
PRZYKŁAD
Anna była zatrudniona w Polsce przez 6 lat. Straciła pracę i wyjechała do Francji.
Podjęła pracę i z tego tytułu podlega francuskim przepisom w dziedzinie ubezpieczenia społecznego. Po czterech miesiącach zaszła w ciążę. We Francji, żeby
otrzymać płatny urlop macierzyński należy być ubezpieczonym co najmniej 10
miesięcy przed planowaną datą porodu. W związku z tym, że okres zatrudnienia
w Polsce zostanie doliczony, ma prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego.
Musi jednak przedłożyć w Sécurité sociale formularz E 104 – zaświadczenie
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PRZYKŁAD
Piotr jest pracownikiem delegowanym do Francji przez polską ﬁrmę informatyczną. Przed rozpoczęciem okresu delegowania jego pracodawca wystąpił do
ZUS-u właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa o wydanie dokumentu A1. Piotr,
pracując we Francji, podlega polskim przepisom zabezpieczenia społecznego.
Gdy choruje, NFZ refunduje koszty jego leczenia.

***
Numer:
S1 (dawne formularze E 106, E 109, E 120 i E 121)
Tytuł:
Rejestracja w celu objęcia opieką zdrowotną
Dokument umożliwia zarejestrowanie się w systemie opieki zdrowotnej osobie,
która mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinie,
Norwegii i Szwajcarii, ale jest ubezpieczona w innym. Potrzebny jest osobom

Europa

177

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

Dokumenty przenośne Unii Europejskiej potwierdzające prawo do zabezpieczenia
społecznego:
Numer:
A1 (dawne formularze E 101 i E 103)
Tytuł:
Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia
społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Dokument pozwala zarejestrować się w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Organ wydający we Francji: Sécurité sociale, RSI (Régime Social des Indépendants),
MSA (Mutualité Sociale Agricole)

Podatki

Instytucje zabezpieczenia społecznego państw członkowskich posługują się
dokumentami przenośnymi. Służą one do wymiany informacji pomiędzy Sécurité
sociale i ZUS-em, jak również potwierdzają prawa do świadczeń osób przemieszczających się na terytorium Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie
społeczne

W jaki sposób zorganizowana jest koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego w Unii Europejskiej?

Świadczenia
rodzinne

◊ Osoby aktywne zawodowo są ubezpieczone w państwie, w którym pracują.
Od tej zasady istnieją wyjątki, między innymi w przypadku delegowania. Osoba
oddelegowana przez polską ﬁrmę do pracy we Francji podlega ustawodawstwu
polskiemu.
◊ Osoby nieaktywne zawodowo są ubezpieczone w kraju zamieszkania.

Europa
Europa

W którym państwie jest się ubezpieczonym?

Warto
wiedzieć

o przebytych okresach ubezpieczenia. Ponieważ nie poprosiła o ten formularz
przed wyjazdem do Francji, Sécurité sociale wystąpi do ZUS-u o wydanie
tego zaświadczenia.

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Europa
Warto
wiedzieć

mieszkającym za granicą po przejściu na emeryturę. Jest niezbędny członkom
rodzin pracowników migrujących, którzy zostali w swoim kraju pochodzenia,
ale są objęci systemem zabezpieczenia społecznego kraju, w którym obecnie
pracuje członek ich rodziny.
Organ wydający we Francji: Sécurité sociale, RSI (Régime Social des Indépendants),
MSA (Mutualité Sociale Agricole).
PRZYKŁAD
Wojtek wyjechał do pracy do Francji. Jego dzieci oraz bezrobotna żona pozostali
w Polsce. Sécurité sociale przysłała Wojtkowi dokument S1 poświadczający,
że jest on ubezpieczony we Francji. Jego żona powinna jak najszybciej przedstawić
ten dokument w polskiej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w imieniu swoim
i dzieci. Decyzja, czy członkowie rodziny Wojtka zostaną upoważnieni do opieki
medycznej na koszt francuskiej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie
podjęta zgodnie z polskimi przepisami.

***
Numer:
S2 (dawny formularz E 112)
Tytuł:
Prawo do planowanego leczenia
Poświadczenie uprawnień do planowanego leczenia w innym państwie Unii
Europejskiej. Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa koszty leczenia
w innym państwie tylko wtedy, gdy ubezpieczony uzyskał przed wyjazdem
odpowiednie zezwolenie (dokument S2).
Organ wydający we Francji: Sécurité sociale, Régime Social des Indépendants,
Mutualité Sociale Agricole
PRZYKŁAD
Krystyna mieszka we Francji i jest tam ubezpieczona. Pojechała do Polski na
leczenie dentystyczne. Po powrocie przedstawiła rachunki od dentysty w kasie
chorych. Leczenie dentystyczne nie było leczeniem szpitalnym i odbyło się bez
uprzedniej zgody kasy chorych. Krystyna otrzyma zwrot kosztów według stawki
stosowanej we Francji i na obowiązujących tam warunkach.

***
Artur mieszka we Francji i jest tam ubezpieczony. Dostał zgodę (dokument S2)
na operację w Polsce, gdzie mieszkają jego żona i dzieci. Sécurité sociale pokryje
koszty hospitalizacji. Jeśli Artur z pewnych względów poniesie całość lub część
kosztów leczenia, uzyska ich zwrot według stawki polskiej. Nie dostanie zwrotu
przekraczającego kwoty, którą rzeczywiście zapłacił.

***
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PRZYKŁAD
Maja jest ubezpieczona we Francji. W kraju tym uległa wypadkowi przy pracy.
Zamierza leczyć jego skutki w Polsce. Musi zaopatrzyć się w dokument przenośny
DA1 (dawny formularz E123). Na jego podstawie będzie mogła leczyć się w Polsce,
w zakresie wskazanym przez instytucję, która wystawiła formularz. Sécurité
sociale pokryje koszty leczenia.

Mieszkanie

DA1 (dawny formularz E 123)
Prawo do opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dokument upoważnia do korzystania, w razie potrzeby, z leczenia i innych
specjalnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami państwa, w którym
się mieszka lub przebywa czasowo.
Organ wydający we Francji: instytucja do spraw wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

Numer:
Tytuł:

Dokument należy przedstawić publicznej służbie zatrudnienia w kraju, w którym
poszukuje się pracy.
Organ wydający we Francji: Pôle emploi

Europa
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Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Numer:
U2 (dawny formularz E 303)
Tytuł:
Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Zezwolenie potrzebne w celu transferu zasiłku dla bezrobotnych osobie bezrobotnej, która chce udać się do innego państwa Unii Europejskiej, aby tam
szukać pracy.

Świadczenia
rodzinne

***

Europa
Europa

Dokument należy przedstawić publicznej służbie zatrudnienia w kraju, w którym
zamierza się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych.
Organ wydający we Francji: Urząd pracy lub instytucja zabezpieczenia społecznego, w których jest się aktualnie ubezpieczonym w zakresie świadczeń dla
bezrobotnych.

Warto
wiedzieć

U1 (dawny formularz E 301)
Okresy, które należy uwzględnić przy przyznawaniu świadczeń dla
bezrobotnych
Dokument potwierdza okresy ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny
rachunek w innym państwie Unii Europejskiej, które będą brane pod uwagę przy
przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych.

Numer:
Tytuł:

Usługi
bankowe

***

Konsulat
Mieszkanie

W ciągu siedmiu dni od wyjazdu z Francji musi zarejestrować się w polskim urzędzie
pracy. Jeżeli dotrzyma tego terminu, zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany
mu bez żadnej przerwy. Jeżeli zarejestruje się po upływie tej daty, zasiłek będzie
wypłacany od dnia dokonania rejestracji.

Warto
wiedzieć

Europa
Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Szkolnictwo
Gmina

PRZYKŁAD
Krzysztof pracował we Francji przez 4 lata. Gdy ﬁrma, w której był zatrudniony
została zlikwidowana, zapisał się do urzędu pracy i otrzymał zasiłek dla bezrobotnych. Krzysztof chciałby wrócić do Polski i tam szukać pracy. Jeśli chce
zachować prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, przed wyjazdem
musi zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie formularza U2 do urzędu pracy lub
instytucji zabezpieczenia społecznego, w której jest aktualnie ubezpieczony
w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Przez cztery tygodnie musi pozostawać
do dyspozycji urzędu pracy, który będzie wypłacał mu zasiłek. Po tym okresie
może wyjechać do Polski.

Po zarejestrowaniu się w polskim urzędzie pracy Wojtek będzie musiał przestrzegać procedur i poddać się kontroli tego urzędu. Francuski urząd pracy będzie
wypłacał mu zasiłek przez trzy miesiące, jeżeli w tym czasie Wojtek będzie nadal
bezrobotny i dopełni wszystkich procedur wymaganych przez polski urząd pracy.
W wyjątkowych wypadkach francuski urząd pracy może przedłużyć wypłacanie
zasiłku do sześciu miesięcy.

***
Numer:
P1 (dawne formularze E 205, E 207, E 211)
Tytuł:
Streszczenie decyzji o przyznaniu praw do emerytury
Decyzje podjęte przez instytucje państw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu złożonego do nich wniosku o przyznanie emerytury, renty rodzinnej lub inwalidzkiej.
Organ wydający we Francji: Pôle emploi
PRZYKŁAD
Krystyna pracowała 25 lat we Francji i 22 lata w Polsce. Wniosek o emeryturę
złożyła we Francji, kraju zamieszkania. Przy składaniu wniosku poinformowała
francuską kasę emerytalną o tym, że pracowała w Polsce. W przypadku Krystyny
to francuska kasa emerytalna ma obowiązek skontaktować się z polską kasą
emerytalną ZUS, aby ustalić wysokość emerytury.
Krystyna otrzymała dokument P1, który jest podsumowaniem decyzji dotyczących emerytury lub renty podjętych przez kasy emerytalne francuską i polską.
Po przeanalizowaniu danych zawartych w dokumencie, stwierdziła, że jej emerytura została obliczona w sposób dla niej niekorzystny. Zdecydowała się więc
złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości emerytury.
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WAŻNE ADRESY

Szkolnictwo

Informacje na temat koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w Europie:


http://ec.europa.eu/social-security-coordination


http://ec.europa.eu/social-security-directory
Informacje dotyczące Unii Europejskiej:
bezpłatnej infolinii: 00 800 67 89 10 11

Gmina



Numer

Mieszkanie

Informacje na temat swobodnego przepływu pracowników:
Europejski Portal Mobilności Zawodowej


http://ec.europa.eu/free-movement-of-workers/
Pomoc w rozwiązywaniu problemów:


http://ec.europa.eu/solvit

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Dane teleadresowe polskiej instytucji łącznikowej:
Departament Współpracy Międzynarodowej
– Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa


+48 (0)22 572 62 68


+48 (0)22 572 63 19
]

ca17@nfz.gov.pl


www.nfz.gov.pl/new/

Europa
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Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Dane teleadresowe francuskiej instytucji łącznikowej:
Centre des Liaisons Européennes et Internationales
de Sécurité Sociale (CLEISS)
11, rue de la tour des Dames
75436 Paris cedex 09, France


+33 (0)1 45 26 33 41


+33 (0)1 49 95 06 50


www.cleiss.fr
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DIVORCE
W którym kraju należy złożyć pozew o rozwód: w Polsce czy we Francji?
Pozew o separację prawną lub rozwód może zostać złożony wspólnie przez oboje
małżonków (rozwód za porozumieniem stron lub na wspólny wniosek) lub zostać
wniesiony przez jedno z nich.
Pozew o rozwód należy złożyć w kraju:
◊ zamieszkania (małżeństwo polskie mieszkające we Francji może złożyć wniosek o rozwód w tym kraju),
◊ w którym para zamieszkiwała razem, jeśli jeden z małżonków nadal tam mieszka,
◊ w którym zamieszkiwał jeden z małżonków w przypadku wspólnego wniosku,
◊ w którym mieszka pozwany,
◊ pobytu powoda (małżonek, który wnosi pozew), jeśli mieszkał on tam co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz jest obywatelem tego kraju,
jeśli nie jest obywatelem tego kraju, może wystąpić w nim o rozwód tylko
wtedy, jeśli mieszkał tam co najmniej przez rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
◊ którego są obywatelami.
Pierwszy sąd, w którym złożono wniosek (jeśli spełnia jeden z powyższych warunków), staje się sądem właściwym dla wszystkich przyszłych spraw związanych
z rozwodem. Sąd ten podejmie również decyzje dotyczące odpowiedzialności
rodzicielskiej. Rozwód udzielony w jednym kraju Unii Europejskiej jest automatycznie uznawany przez pozostałe kraje członkowskie.
PRZYKŁAD
Barbara i Marek mieszkali razem we Francji od 10 lat. Barbara złożyła wniosek
o rozwód we Francji a Marek w Polsce. O tym, który sąd jest właściwym zadecydowały stemple. Stempel paryski miał wcześniejszą datę, więc rozwód odbył
się w Paryżu.
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Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

ROZWÓD
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Jak wyegzekwować alimenty we Francji?

Paiement direct (płatność bezpośrednia)
Procedura ta pozwala wierzycielowi otrzymywać alimenty za pośrednictwem
instytucji, która dysponuje pieniędzmi dłużnika (pracodawca, bank itp.). Pozwala
odzyskać alimenty niezapłacone od 6 miesięcy, a następnie egzekwować je
co miesiąc.
Należy zwrócić się do komornika (huissier) swojego miejsca zamieszkania i dostarczyć mu kopię orzeczenia sądu dotyczącego alimentów, wysokość zaległości
oraz wszystkie informacje, które mogą być użyteczne, by odnaleźć dłużnika (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres ﬁrmy, w której pracuje, numer Sécurité
sociale itp.). Komornik poinformuje pracodawcę dłużnika o procedurze i zobowiąże
go do wypłacania alimentów bezpośrednio wierzycielowi.

Europa
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Usługi
bankowe

Mieszkanie

Gmina

Szkolnictwo

Konsulat

Wybór jednego z właściwych sądów należy do wnioskującego. Egzekucja należności alimentacyjnych odbywa się według procedur obowiązujących w państwie,
do którego wniosek został skierowany.

Praca

W sądzie kraju:
◊ którego rodzice dziecka są obywatelami,
◊ w którym znajduje się miejsce zamieszkania ojca/matki dziecka,
◊ w którym znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania rodziny przez
okres przynajmniej roku,
◊ w którym udzielono rozwodu.

Podatki

Gdzie można uzyskać wyrok dotyczący egzekwowania alimentów
w Unii Europejskiej?

Ubezpieczenie
społeczne

Decyzja dotycząca świadczeń alimentacyjnych, która zapada w jednym z państw
unijnych, obowiązuje także poza jego granicami. Można ją wyegzekwować bez
przeprowadzania kolejnego postępowania.

Świadczenia
rodzinne

Sędzia do spraw rodzinnych (juge aux affaires familiales) wyznacza wysokość
alimentów podczas procedury rozwodowej lub separacji (divorce ou séparation
du corps), a jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, w czasie rozpatrywania
wniosku o przyznanie władzy rodzicielskiej lub o uznanie ojcostwa.

Europa
Europa

Zarówno w Polsce jak i we Francji alimenty na rzecz dziecka zasądzane są przez
wydział rodzinny sądu rejonowego.
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Saisie sur rémunération du travail (zajęcie wynagrodzenia)
Procedura ta dotyczy wyłącznie zaległych alimentów tych dłużników, którzy
otrzymują wynagrodzenie, emeryturę, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia z tytułu inwalidztwa lub choroby. Aby rozpocząć tę procedurę wierzyciel
musi znać adres pracodawcy dłużnika.
Należy wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaległych alimentów do sądu okręgowego (tribunal d’instance) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia sądowego dotyczącego alimentów,
oświadczenie o wysokości długu i wszystkie informacje na temat dłużnika.
Komornik poinformuje pracodawcę dłużnika o procedurze i zobowiąże go do
wypłacenia zaległych alimentów bezpośrednio wierzycielowi.
Odzyskanie należności przez Skarb Państwa
Po wyczerpaniu wyżej wymienionych procedur uprawniony do alimentów może
zwrócić się listownie do prokuratora sądu najwyższego właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania z wnioskiem o wdrożenie procedury ściągania należności
ze środków publicznych. Prokurator może nakazać urzędowi podatkowemu
ściągnięcie alimentów w formie podatków.
UWAGA!
Uprawniony do alimentów ma 5 lat, by wszcząć procedurę o ich egzekwowanie.

Pomoc CAF-u
Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) pomaga rodzicom w egzekwowaniu alimentów
zaległych od co najmniej 2 miesięcy do 2 lat. Samotny rodzic może otrzymywać
od CAF-u świadczenie ASF (Allocation de soutien familial) jako zaliczkę na poczet
niepłaconych alimentów. CAF odzyska później wypłacone kwoty od dłużnika,
chyba że zostanie on uznany przez sąd za niewypłacalnego.
Warunki otrzymania ASF:
◊ Beneﬁcjent musi posiadać decyzję sądową o przyznaniu alimentów.
◊ Dłużnik nie uczestniczy w kosztach utrzymania dziecka.
◊ Wierzyciel jest osobą samotną (nie żyje w konkubinacie, nie wstąpił w nowy
związek małżeński, nie podpisał Pacs-u).
◊ Dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.
Wierzyciel udziela CAF-owi pełnomocnictwa, aby rozpocząć procedurę przeciw
dłużnikowi. Gdy CAF odzyska pieniądze od dłużnika, wypłaci wierzycielowi różnicę
pomiędzy odzyskaną kwotą i wypłaconymi świadczeniami.

Warto
wiedzieć

Szanse na wyegzekwowanie alimentów są znaczne w przypadku, gdy dłużnicy
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UWAGA!
Jeżeli wierzyciel nie zna adresu dłużnika, powinien złożyć skargę na posterunku
policji na porzucenie rodziny. Prokurator Republiki nakaże wówczas śledztwo
w celu odnalezienia dłużnika.

Szkolnictwo

pracują legalnie i ujawniają swoje dochody, rejestrując się w urzędach skarbowych
i ubezpieczeniowych.

Co grozi za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego?

25 października 1992 Polska podpisała Konwencję haską, której celem jest
„przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub
zatrzymywania dzieci” (preambuła, art. 1 lit. a)
Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które:
◊ nie ukończyło 16 lat (art. 4),
◊ zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji
(art. 4 w zw. z art.35).

Ubezpieczenie
społeczne

Gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę, nie uzyskując
zgody drugiego i wbrew jego woli, mamy do czynienia z uprowadzeniem.

Świadczenia
rodzinne

UPROWADZENIE DZIECKA PRZEZ RODZICA

Podatki

Praca

We Francji niepłacenie alimentów jest równoznaczne z porzuceniem rodziny
i podlega karze grzywny w wysokości 15 000 € oraz karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Usługi
bankowe

W Polsce grozi za nie grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do
dwóch lat. Z danych Krajowej Rady Komorniczej wynika jednak, że prokuratorzy
rzadko wszczynają postępowanie karne, a jeśli już dochodzi do sprawy, sędziowie
najczęściej orzekają kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Mieszkanie

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem.

Europa
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Należy złożyć wniosek o powrót dziecka do państwa, w którym mieszkało
przed porwaniem.

Europa
Europa

Co zrobić, aby doprowadzić do powrotu dziecka uprowadzonego za granicę?

Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

W Polsce do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydziału Prawa Międzynarodowego,
Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego.
Wniosek w języku polskim: www.justice.gouv.fr/art_pix/DE_pologne.pdf
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Polska


+48 (0) 22 239 08 70


+48 (0) 22 897 05 39
]

dwm@ms.gov.pl

Usługi
bankowe

Mieszkanie

We Francji do Ministère de la Justice et des Libertés, Direction des Affaires Civiles
et du Sceau, Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
Wniosek w języku francuskim: www.justice.gouv.fr/art_pix/form_dde_retour.pdf
13, Place Vendôme, 75042 PARIS Cedex 01, France


+33 (1) 44 77 61 05


+33 (1) 44 77 61 22
]

entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
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Praca

Które państwo podejmuje decyzję dotyczącą uprowadzonego dziecka?
Decyzja o powrocie dziecka podejmowana jest przez państwo, w którym dziecko
mieszkało przed uprowadzeniem. Sąd państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone wyda nakaz oddania dziecka rodzicowi, który ma prawo do opieki nad
nim. W Unii Europejskiej nie jest możliwe uchylenie decyzji sądu tego państwa
przez sąd innego kraju.
W wyjątkowych wypadkach, jeżeli dziecko sprzeciwia się powrotowi, a osiągnęło
już wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii,
lub gdy istnieje ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę ﬁzyczną lub
psychiczną, sąd państwa wezwanego może zarządzić pozostanie dziecka przy
rodzicu, który je uprowadził.
PRZYKŁAD
Krystyna z Markiem i ich syn Kamil mieszkali razem we Francji. Po rozwodzie
Krystyna otrzymała opiekę nad dzieckiem. Marek uprowadził dziecko do Polski.
Francuski sąd zarządził powrót Kamila do Francji. Marek wniósł odwołanie do
polskiego sądu z wnioskiem o przyznanie mu opieki nad synem. Udowodnił,
że konkubent byłej żony, nałogowy alkoholik, znęca się ﬁzycznie i psychicznie
nad dzieckiem. Polski sąd stwierdził, że dziecko znajduje się w sytuacji zagrożenia i odmówił zarządzenia jego powrotu do Francji.
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WAŻNE ADRESY
Informacje dotyczące uprowadzenia dziecka przez rodziców:
Enlèvements internationaux d’enfants et droits de visite transfrontières


www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/

Konsulat

WARTO WIEDZIEĆ

Szkolnictwo

OBYWATELSTWO FRANCUSKIE

NATIONALITE FRANÇAISE

Gmina

W jaki sposób nabywa się obywatelstwo francuskie?

UWAGA!
Lista dokumentów, które należy dołączyć do prośby o nadanie obywatelstwa
francuskiego poprzez naturalizację lub związek małżeński znajduje się na
stronie internetowej La préfecture de police, au service du public de l’agglomération parisienne: www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Warto wiedzieć
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Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Aby uzyskać obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację
należy:
◊ być pełnoletnim,
◊ posiadać ważny dokument tożsamości z kraju pochodzenia,
◊ udowodnić integrację ze społeczeństwem francuskim poprzez wystarczającą
znajomość języka francuskiego (co najmniej na poziomie B1), historii i kultury
francuskiej, a także praw i obowiązków obywatelskich,
◊ udowodnić co najmniej 5-letni nieprzerwany pobyt we Francji; okres ten jest
redukowany do 2 lat w przypadku osób, które posiadają dyplom ukończenia
co najmniej 2 lat studiów wyższych we Francji,
◊ nie być karanym.

Świadczenia
rodzinne

Jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o obywatelstwo
francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację?

Europa

Nabycie obywatelstwa na mocy prawa krwi (droit du sang) następuje, gdy co
najmniej jedno z rodziców dziecka posiada obywatelstwo francuskie w dniu jego
narodzin. Nabycie obywatelstwa na mocy prawa ziemi (droit du sol) następuje zaś,
gdy rodzice dziecka urodzonego na terenie Francji są obcokrajowcami.

Warto
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Kiedy mówi się o nabyciu obywatelstwa na mocy prawa krwi i prawa ziemi?

Usługi
bankowe

Mieszkanie

Istnieją trzy sposoby nabycia obywatelstwa francuskiego:
◊ z chwilą narodzin:
» na mocy prawa krwi (droit du sang),
» na mocy prawa ziemi (droit du sol),
◊ przez związek małżeński,
◊ przez proces naturalizacji.
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W jaki sposób sprawdzana jest integracja ze społeczeństwem francuskim
osoby ubiegającej się o obywatelstwo?
Od 2003 roku osoby ubiegające się o nadanie obywatelstwa francuskiego muszą
przejść specjalną rozmowę w prefekturze policji właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania, podczas której sprawdzany jest ich poziom znajomości języka
francuskiego oraz praw i obowiązków obywatelskich. Ponadto od 1 stycznia 2012
roku każdy postulujący jest zobowiązany do przedstawienia dyplomu/certyﬁkatu
poświadczającego znajomość języka francuskiego na wymaganym poziomie.
Jako dowód znajomości języka francuskiego uznawane są:
◊ francuskie dyplomy ukończenia studiów wyższych,
◊ dyplom ukończenia gimnazjum (brevet des collèges),
◊ dyplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – poziom B1,
◊ zaświadczenia z pieczęcią FLI (Français langue d’intégration),
◊ zaświadczenie wydane przez instytucje uznane przez ministra spraw wewnętrznych (Le centre national d’études pédagogiques, la chambre de commerce
et de l’industrie de Paris, l’université de Cambrigde, l’Éducation testing service).
Gdzie należy złożyć prośbę o nadanie obywatelstwa?
Skompletowane dokumenty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na następujący adres:
Préfecture de police
Direction de la police générale
Bureau des Naturalisations
9, boulevard du Palais
75195 Paris Cedex 04
Czy z chwilą zawarcia małżeństwa z obywatelem Francji automatycznie
nabywa się obywatelstwo francuskie?
Nabycie obywatelstwa francuskiego poprzez zawarcie związku małżeńskiego
nie następuje automatycznie. Można o nie wystąpić dopiero po upływie 4 lat od
zawarcia związku małżeńskiego. Okres ten przedłuża się do 5 lat, jeżeli nieprzerwany pobyt we Francji trwał krócej niż trzy lata.
Czy można „sfrancuszczyć” swoje imię i/lub nazwisko?
W momencie ubiegania się o obywatelstwo francuskie, można poprosić o modyﬁkację nazwiska i/lub imienia (demande de francisation). Wypełniony formularz
Cerfa n° 65-0054 najlepiej złożyć razem z podaniem o naturalizację (demande
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Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego przed
uzyskaniem pełnoletniości?
Już 16-letnie dziecko cudzoziemców urodzone we Francji może ubiegać się o nadanie
obywatelstwa przez oświadczenie przed uzyskaniem pełnoletniości. W momencie

Warto wiedzieć
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Konsulat
Szkolnictwo
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne

W chwili uzyskania pełnoletności, dziecko ma prawo zadeklarować, czy chce
przyjąć/zatrzymać obywatelstwo francuskie. Musi w tym celu poprosić o wydanie zaświadczenia o obywatelstwie francuskim (certificat de nationalité
française) w urzędzie do spraw obywatelstwa (Pôle de la nationalité française)
dla osób mieszkających w Paryżu lub w odpowiedniej jednostce sądu właściwego
ze względu zamieszkania (Tribunal d’instance compétent du lieu de son domicile).
Osoba składająca prośbę musi udowodnić, że przebywała we Francji w chwili
uzyskania pełnoletności i przez okres 5 lat pomiędzy 11. a 18. rokiem życia.
Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować dokumenty potwierdzające stały pobyt
we Francji dziecka (książeczki zdrowia, świadectwa szkolne itp.).

Europa

Nabycie praw do obywatelstwa francuskiego następuje na zasadzie prawa ziemi
i jest automatyczne z chwilą narodzin na terytorium Francji. Niemniej dzieci
cudzoziemców urodzone we Francji początkowo zachowują obywatelstwo swoich
rodziców. Dokumenty tożsamości dziecka, takie jak paszport, wydawane są przez
kraj, którego obywatelami są jego rodzice.

Warto
wiedzieć

Jakie obywatelstwo ma dziecko cudzoziemców (Polaków) urodzone we
Francji?

Praca

Usługi
bankowe

Modyﬁkacja nazwiska polega na:
◊ przetłumaczeniu polskiego nazwiska na język francuski (na przykład: Wiśniński
– Merisier, co oznacza w języku francuskim „wiśnia”),
◊ transformacji jego zapisu (na przykład: Kowalski – Kovalski)

Gmina

Istnieje kilka możliwości modyﬁkacji nazwiska/imienia:
◊ zastąpienie imienia lub imion przez ich francuskie odpowiedniki (na przykład:
Adrianna – Adrienne),
◊ dodanie francuskiego imienia do imienia polskiego (na przykład: Jean Antoni,
Antoni Stephan),
◊ zastąpienie polskiego imienia wybranym imieniem francuskim (na przykład:
zamiana imienia Krzysztof na francuskie imię Maxime),
◊ usunięcie polskiego imienia, jeśli posiada się już imię francuskie.

Mieszkanie

de naturalisation); jednak nie później niż do końca roku, w którym uzyskało się
obywatelstwo francuskie.

Konsulat

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego dziecku
pod warunkiem, że:
◊ urodziło się na terenie Francji,
◊ ma mniej niż 13 lat,
◊ co najmniej od 8. roku życia mieszka nieprzerwanie wraz z rodzicami na terytorium Francji.
Jakie okoliczności uniemożliwiają otrzymanie obywatelstwa francuskiego?

Praca

Usługi
bankowe

Gmina

Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego w imieniu
dziecka?

Mieszkanie

Szkolnictwo

składania oświadczenia musi ono zamieszkiwać na terytorium Francji nieprzerwanie co najmniej od 5 lat.

Obywatelstwo nie może być nadane osobie, która:
◊ była karana na szkodę interesu Francji,
◊ dopuściła się aktu terroryzmu,
◊ została skazana na sześć lub więcej miesięcy kary więzienia bez zawieszenia,
◊ była wydalona z terytorium Francji,
◊ została pozbawiona prawa pobytu na terytorium Francji,
◊ przebywa we Francji nielegalnie.

Informacje na temat uzyskania obywatelstwa francuskiego:
Préfecture de police
Bureau des naturalisations
11, rue des Ursins
75004 Paris
Informacje na temat dokumentów potrzebnych
do złożenia prośby o obywatelstwo:


+33 (01) 53 71 53 20 (pon. - pt., 13.30 - 16.30)
]

pp-dpg-naturalisation@interieur.gouv.fr

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

WAŻNE ADRESY
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Konsulat

PACS (OBYWATELSKA UMOWA SOLIDARNOŚCI –
ZWIĄZEK PARTNERSKI)

Co należy zrobić, aby zawrzeć Pacs?
◊ Należy sporządzić pisemną umowę i osobiście zarejestrować ją w kancelarii
sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Déclaration conjointe
au greffe du tribunal d’instance).
◊ Umowa ta może być sporządzona przez notariusza lub zredagowana samodzielnie przez osoby zawierające związek.
◊ Powinna ona uwzględniać między innymi wybór ustroju wspólności lub
rozdzielności majątkowej.
◊ Po sprawdzeniu tożsamości oraz zdolności do czynności prawnych zainteresowanych, sekretarz sądu (greffier) wpisuje umowę do Rejestru obywatelskich
umów solidarności. Od tego momentu Pacs zaczyna wywoływać skutki prawne
pomiędzy stronami.
◊ Informacje o zawarciu Pacs-u (data i dane partnera) są wpisywane na marginesie
zupełnego aktu urodzenia.

Warto wiedzieć
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Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca

Pacs nie może być zawarty pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz krewnymi
w linii bocznej do trzeciego stopnia. Nie jest także możliwy w przypadku osób
spowinowaconych w linii prostej.
Nie mają prawa do Pacs-u osoby:
◊ niepełnoletnie,
◊ pozostające w związku małżeńskim,
◊ „spaksowane”, czyli związane Pacs-em z inną osobą.

Podatki

Kto nie ma prawa do zawarcia Pacs-u?

Ubezpieczenie
społeczne

Każda pełnoletnia osoba mieszkająca we Francji, bez względu na narodowość,
ma prawo do zawarcia Pacs-u, jeżeli spełnia warunki przewidziane w kodeksie
cywilnym.

Świadczenia
rodzinne

Czy obywatel polski ma prawo zawrzeć Pacs?

Europa

Pacs został wprowadzony do francuskiego kodeksu cywilnego 15 listopada 1999
roku. Jest to kontrakt legalizujący nieformalny związek dwóch pełnoletnich osób
bez względu na płeć. Pacs ma za zadanie prawnie uregulować organizację wspólnego życia tych osób.

Warto
wiedzieć

Czym jest Pacs?

Gmina

Szkolnictwo

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
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Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
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Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne
Europa
Warto
wiedzieć

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia Pacs-u?
◊
◊
◊
◊
◊
◊

pisemna umowa Pacs-u
oryginał i fotokopia dowodów tożsamości
zupełny akt urodzenia (ważny 3 miesiące od daty wydania)
honorowe oświadczenie o braku pokrewieństwa z partnerem
honorowe oświadczenie o miejscu zamieszkania
fotokopia orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli któraś ze stron pozostawała
w związku małżeńskim)
◊ zaświadczenie o niepozostawaniu w Pacs-ie z inną osobą (Certiﬁcat de non Pacs),
wydawane przez sąd najwyższej instancji (Tribunal de grande instance de Paris)
◊ jeśli osoba zainteresowana rezyduje we Francji od ponad roku, zaświadczenie
potwierdzające, że nie jest ubezwłasnowolniona ani nie pozostaje pod kuratelą – Certiﬁcat de non inscription au répertoire civil annexe wydawany przez
Service Central de l’Etat Civil
UWAGA!
Polak, który nie posiada francuskiego aktu urodzenia musi uzyskać Certiﬁcat de
coutume –zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia Pacs-u. Dokument
jest wydawany w polskim konsulacie.

Jakie są konsekwencje prawne Pacs-u?
◊ współodpowiedzialność za długi zaciągnięte na potrzeby życia codziennego
w czasie trwania Pacs-u
◊ wspólna deklaracja podatkowa
◊ pomoc materialna i opieka w przypadku choroby, bezrobocia itp.
◊ zwolnienie od podatku po zmarłym partnerze (konieczne jest jednak spisanie
testamentu, sam Pacs nie gwarantuje automatycznie prawa do spadku)
◊ w przypadku śmierci jednego z partnerów prawo do korzystania z mieszkania,
jeżeli w umowie nie zostało postanowione inaczej
◊ obowiązki i prawa ustalone w zawartej umowie
Jak można rozwiązać Pacs?
W przeciwieństwie do małżeństwa, Pacs może być w każdym momencie rozwiązany.
◊ Pacs może zostać zakończony poprzez złożenie przez strony wspólnej deklaracji
w kancelarii sądu, w którym uprzednio dokonały rejestracji umowy.
◊ Każdy z partnerów może zakończyć związek przez jednostronne pisemne
oświadczenie woli złożone w kancelarii sądu. W takim przypadku rozwiązanie
Pacs-u jest ważne od momentu doręczenia oświadczenia drugiemu partnerowi.
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina

UWAGA!
Z mocy prawa Pacs wygasa:
◊ w momencie śmierci jednego z partnerów,
◊ na skutek zawarcia przez nich związku małżeńskiego,
◊ gdy jeden z partnerów zawrze związek małżeński z osobą trzecią.
Partnerowi, który ponosi winę za rozpad związku (rupture fautive), może zostać
zasądzone odszkodowanie na rzecz porzuconego partnera.

Czy Pacs jest ważny w Polsce?

Mieszkanie

Pacs jest ważny tylko na terenie Francji. W Polsce nie posiada on mocy urzędowej.

POMOC PRAWNA Z URZĘDU

Do pomocy prawnej we Francji ma prawo każda osoba mieszkająca na stałe
i legalnie (habituellement et régulièrement) w tym kraju pod warunkiem, że jej
średnie miesięczne dochody w poprzednim roku kalendarzowym (obliczane bez
zasiłków rodzinnych i pewnych świadczeń socjalnych) nie przekroczyły określanego corocznie progu.

Warto wiedzieć
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Warto
wiedzieć

Europa

UWAGA!
W skład miesięcznych dochodów wchodzą nie tylko zarobki, ale również zyski
uzyskane z wynajmu lokalu, emerytury, renty itp.

Podatki

Czy obywatel polski ma prawo do pomocy prawnej we Francji?

Ubezpieczenie
społeczne

Jest to pomoc państwa w opłaceniu honorariów adwokata lub innego prawnika,
na przykład: komornika, notariusza, radcy prawnego. Państwo może pokryć koszty
usługi w całości lub częściowo. Jeżeli skarb państwa pokrywa tylko częściowo cenę
usługi, pozostały koszt należy uzgodnić z prawnikiem. Osoby otrzymujące pełną
lub częściową pomoc prawną są zwolnione z kosztów postępowania sądowego.

Świadczenia
rodzinne

Czym jest pomoc prawna z urzędu (aide juridictionnelle)?

Praca

Usługi
bankowe

AIDE JURIDICTIONNELLE

Konsulat
Szkolnictwo

Powyższe kwoty są powiększane, jeżeli wnioskodawca ma osoby na utrzymaniu:
o 167 € na każdą z dwóch osób na utrzymaniu i o 106 € na każdą następną osobę.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

W 2013 roku, aby otrzymać pomoc prawną:
◊ w pełnym wymiarze – średnie miesięczne dochody z 2012 roku nie powinny
przekraczać 929 €
◊ częściową – średnie miesięczne dochody z 2012 roku nie powinny przekraczać
1 393 €.

Gmina

Komu należy się pomoc prawna?

Beneﬁcjenci zapomogi socjalnej (RSA), Krajowego Funduszu Solidarnościowego
(FNS) i Świadczenia integracyjnego (Allocation d’insertion) nie muszą składać
deklaracji o dochodach (déclaration des ressources).
UWAGA!
W przypadku, gdy dochody wnioskodawcy uległy pogorszeniu lub poprawie
(utrata pracy, separacja, znalezienie pracy, wyższe zarobki itp.) biuro pomocy
prawnej weźmie pod uwagę jego aktualne dochody.

PRZYKŁAD
Darek jest żonaty i ma 4 dzieci na utrzymaniu: 929 € + 167 € (żona na utrzymaniu) +167 € (druga osoba na utrzymaniu – pierwsze dziecko) + 106 € x 3 (troje
następnych dzieci) = 1 581 €. Darek zarabiał w 2012 roku średnio 1 460 € na
miesiąc. Ma więc prawo do pełnej pomocy prawnej.
Czy obywatel polski mieszkający w Polsce ma prawo do pomocy prawnej
we Francji?
Zasadniczo, aby otrzymać pomoc prawną należy mieszkać we Francji, jednak
w wyjątkowych wypadkach można uzyskać pomoc prawną, mieszkając za granicą.
W jakich sprawach udzielana jest pomoc prawna z urzędu?
◊ Pomoc prawna jest udzielana w sprawach cywilnych i karnych, jeśli biuro
pomocy prawnej uzna postępowanie sądowe za uzasadnione.
◊ W przypadku kasacji pomoc prawna zostanie przyznana tylko wtedy, gdy wnioskodawca udowodni, że ma do niej podstawy.
◊ W nadzwyczajnych wypadkach, na przykład przy nakazie eksmisji, sąd może
podjąć decyzję o tymczasowym udzieleniu pomocy prawnej.
◊ W sprawach karnych procedura pozwala na udzielenie pomocy prawnej w sytuacjach pilnych, takich jak zatrzymanie przez policję, wstępne przesłuchanie,

198

Niezbędnik Polaka we Francji

Jak złożyć wniosek o pomoc prawną?
Należy wypełnić formularz Cerfa n°12467*01 (Demande d’aide juridictionnelle),
do którego należy dołączyć dokumenty wymienione w druku, Cerfa n° 51036#02.

W przypadku, gdy sprawa jest toku: w biurze pomocy prawnej w sądzie rejonowym
– (Bureau d’aide juridictionnelle), w którym toczy się sprawa.
W przypadku odwołania: w biurze pomocy prawnej, w mieście, w którym znajduje
się sąd apelacyjny (Cour d’appel).

Konsulat
Usługi
bankowe

Przed sprawą: w biurze pomocy prawnej w sądzie rejonowym (Tribunal de grande
instance – bureau d’aide juridictionnelle) właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania.

Mieszkanie

Gmina

Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Szkolnictwo

rozprawa w trybie przyspieszonym. Pomoc taka jest udzielana w trakcie postępowania i obejmuje wszystkie czynności proceduralne.

Czy pomoc prawna obejmuje ewentualne odwołanie po zakończeniu procesu?
Pozwani, którym udzielono pomocy prawnej, automatycznie nabywają do niej
prawa w przypadku wniesienia odwołania przez drugą stronę. Wymagane jest
jednak złożenie nowego wniosku do biura pomocy prawnej w sądzie rejonowym
dla obszaru, w którym mieści się sąd apelacyjny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Zostanie tam sprawdzone, czy dochody wnioskodawcy nadal
pozostają poniżej wymaganego progu dochodowego.

Warto wiedzieć
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Podatki
Ubezpieczenie
społeczne

Powiadomienie o decyzji biura pomocy prawnej zostanie wysłane na adres
domowy wnioskodawcy.

Świadczenia
rodzinne

W jaki sposób wnioskodawca zostanie poinformowany o tym, czy
kwaliﬁkuje się do otrzymania pomocy prawnej?

Europa

Jeśli wnioskodawca nie ma swojego prawnika, zostanie on wyznaczony przez
biuro pomocy prawnej.

Warto
wiedzieć

Wnioskodawca ma prawo wybrać swojego prawnika, który musi wyrazić pisemną
zgodę na zajęcie się sprawą. Wnioskodawca wpisuje wówczas nazwisko prawnika
do wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu.

Praca

Kto wyznacza prawnika z urzędu?

Konsulat
Szkolnictwo

UWAGA!
Jeżeli wnioskodawca, mimo odmowy udzielenia mu pomocy prawnej uargumentowanej brakiem realnych szans powodzenia sprawy, wszczął postępowanie i je
wygrał, może uzyskać tę pomoc po procesie.

Warto
wiedzieć

Europa

Świadczenia
rodzinne

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Praca

Usługi
bankowe

Mieszkanie

W przypadku decyzji odmownej biuro pomocy prawnej wysyła list polecony
do wnioskodawcy. Wnioskodawca ma miesiąc na odwołanie się od tej decyzji.
W liście znajdują się powody odmowy oraz adres, na który należy wysłać odwołanie.

Gmina

Gdzie odwołać się w przypadku odmowy uzyskania pomocy prawnej
z urzędu?

W przypadku przegrania procesu beneﬁcjent pomocy prawnej z urzędu zostanie
skazany przez sąd na zapłacenie kosztów sądowych (dépenses), to znaczy będzie
musiał zwrócić pozwanemu koszty poniesione przez niego w trakcie postępowania,
z wyjątkiem honorarium adwokata, chyba że sąd zadecyduje inaczej.

OBOWIĄZKOWA WYMIANA POLSKIEGO
EUROPEJSKIEGO PRAWA JAZDY NA FRANCUSKIE
Kiedy należy wymienić polskie prawo jazdy na francuskie?
Osoba posiadająca polskie prawo jazdy, zobowiązana jest do wymiany tego
dokumentu na francuski po pierwszym naruszeniu przepisów ruchu drogowego,
w wyniku którego została ukarana mandatem i/lub punktami karnymi. Otrzymanie
francuskiego prawa jazdy skutkuje wpisaniem kierowcy do francuskiej ewidencji
kierowców, a jego polskie prawo jazdy odsyłane jest do Polski.
Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?
Aby wymienić polskie prawo jazdy należy umówić się na spotkanie w prefekturze
policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Jakie dokumenty należy przedstawić w dniu wyznaczonego spotkania?
◊ wypełniony formularz Cerfa n°11247*02 (Demande de délivrance de permis
de conduire – wniosek o wymianę prawa jazdy),
◊ zaświadczenie potwierdzające ważność posiadanego prawa jazdy z urzędu
miejskiego, który wydał dokument,
◊ obustronną kserokopię dokumentu tożsamości,
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UWAGA!
Przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy należy posiadać przy sobie
oryginały wszystkich dokumentów.

◊ Francuskie prawo jazdy zawiera łącznie dwanaście punktów (capital de points).
◊ Po popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, kierowca może jednorazowo
utracić od 1 do 8 punktów.
◊ Kierowca otrzymuje listowne powiadomienie o utracie każdego punktu.
◊ Po utracie 12 punktów prawo jazdy jest automatycznie anulowane.
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Konsulat
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
rodzinne

Na jakich zasadach działa system punktów karnych we Francji?

Europa

Naruszenie przepisów ruchu drogowego we Francji dzieli się na:
◊ pospolite wykroczenia (contraventions) podzielone na 5 kategorii, w których
obowiązują różne taryfy kar pieniężnych oraz punktów karnych. Do rozpatrywania odwołań od poważnych wykroczeń drogowych (klasa 5.) właściwy jest
Tribunal de Police.
◊ przestępstwa (délits), które wiążą się z poważniejszymi sankcjami, to znaczy odebraniem prawa jazdy, karą pozbawienia wolności, unieruchomieniem pojazdu.
Do rozpatrywania odwołań od naruszeń sklasyﬁkowanych jako przestępstwo
(délit) właściwy jest Tribunal Correctionnel.

Warto
wiedzieć

KARY ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO WE FRANCJI

Podatki

Praca

Od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Warto wiedzieć

Szkolnictwo
Usługi
bankowe

Jak długo czeka się na otrzymanie francuskiego prawa jazdy?

Gmina

Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od sytuacji wnioskodawcy, który powinien najpierw skontaktować się z prefekturą policji właściwą
ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Mieszkanie

◊ obustronną kserokopię polskiego prawa jazdy,
◊ zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
dla zawodowych kierowców,
◊ dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Francji (na przykład fakturę
za prąd – EDF) z ostatnich 6 miesięcy,
◊ dwie aktualne fotograﬁe odpowiadające francuskim normom.
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Szkolnictwo
Gmina
Mieszkanie
Usługi
bankowe
Praca
Podatki
Ubezpieczenie
społeczne
Świadczenia
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Przykładowe sytuacje, w których dochodzi do utraty punktów:
◊ przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h – 1 punkt,
◊ rozmowa przez komórkę bez zestawu głośnomówiącego – 3 punkty,
◊ prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości – 6 punktów.
Jak francuski Kodeks karny określa stan nietrzeźwości (état d’ébriété)?
Według francuskiego Kodeksu karnego ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy:
◊ zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia
przekraczającego tę wartość,
◊ zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo
prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Jakie są konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości (oprócz utraty 6
punktów)?
Prowadzenie pojazdu w stanie upojenia alkoholowego jest przestępstwem (délit)
i wiąże się z wymienionymi poniżej sankcjami.
W zależności od wyniku alkotestu jest to:
◊ mandat w wysokości od 135 € do 4 500 €,
◊ zakaz dalszego prowadzenia pojazdu,
◊ utrata prawa jazdy z zakazem zdawania ponownego egzaminu przez 5 lat,
◊ zawieszenie prawa jazdy na okres od 78 godzin do 3 lat,
◊ kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Jeżeli kierowca spowodował wypadek jest to:
◊ mandat w wysokości 30 000 € za spowodowanie wypadku z ciężko rannymi,
◊ mandat w wysokości 150 000 € za spowodowanie śmiertelnego wypadku,
◊ kara pozbawienia wolności do 10 lat.
UWAGA!
Kierowca, który odmówi poddania się kontroli trzeźwości ryzykuje takie same
sankcje, jak kierowca, u którego wykryto 0,8 promila lub więcej zawartości
alkoholu we krwi.

Warto
wiedzieć

Europa

Jak sprawdzić liczbę utraconych punktów?
◊ osobiście – w prefekturze właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
◊ listownie – dołączając fotokopię prawa jazdy i ważnego dowodu tożsamości
◊ przez Internet – na stronie www.telepoints.info
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Konsulat
Szkolnictwo
Gmina
Praca

UWAGA!
W 2013 roku w całej Unii Europejskiej będą wydawane nowe prawa jazdy.
Dokument wielkości karty kredytowej będzie wyposażony w odciski palców
kierowcy, elektroniczny chip i optyczny czytnik, na którym będą zawarte informacje o jego posiadaczu. Nowe dokumenty będą miały 15-letni okres ważności,
oprócz prawa jazdy kategorii C i D, które będą wymieniane co 5 lat.

Mieszkanie

Istnieją cztery sposoby odzyskiwania utraconych punktów:
◊ jeśli w przeciągu ciągu 3 lat nie utraci się żadnego punktu, automatycznie
odzyskuje się wszystkie utracone punkty, dzięki czemu powraca się do stanu
wyjściowego prawa jazdy: 12 punktów,
◊ po 10 latach automatycznie odzyskuje się wszystkie punkty za przestępstwa
i wykroczenia drogowe (wykroczenia drogowe 5. kategorii nie podlegają tej
zasadzie, na przykład przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h),
◊ okresowo odzyskuje się 1 punkt przypisany wykroczeniu, od którego minęło
6 miesięcy,
◊ raz do roku można odbyć 2-dniowy kurs reedukacyjny dla kierowców, aby
odzyskać do 4 utraconych punktów.

Usługi
bankowe

Jak odzyskuje się utracone punkty?

WAŻNE ADRESY

Informacje o kursach reedukacyjnych dla kierowców:


http://allopermis.com

Warto wiedzieć
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Europa

Świadczenia
rodzinne

Informacje o liczbie utraconych punktów/dostęp do państwowego spisu
praw jazdy:


www.telepoints.info

Ubezpieczenie
społeczne

Podatki

Informacje o prawie jazdy:


http://vosdroits.service-public.fr/N530.xhtml
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Gmina
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Usługi
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Ubezpieczenie
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Europa
Warto
wiedzieć

Jak zapłacić mandat ryczałtowy (amende forfaitaire) za przekroczenie
dozwolonej prędkości lub nieopłacony postój w streﬁe płatnego
parkowania?
Ukarany mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości otrzymuje listownie
zawiadomienie o mandacie (avis de contravention) oraz 2 druki:
◊ Comment payer cette amende forfaitaire? (Jak zapłacić ten mandat ryczałtowy?),
◊ Formulaire de requête en exonération (Formularz do odwołania).
Na zawiadomieniu o mandacie znajdują się:
◊ informacje o dacie i miejscu wykroczenia,
◊ numer identyﬁkacyjny pojazdu,
◊ wynik pomiaru prędkości,
◊ dozwolona prędkość,
◊ opis wykroczenia,
◊ identyﬁkacja funkcjonariusza, który stwierdził wykroczenie,
◊ kwota ryczałtowa do zapłacenia (zmniejszona w przypadku uiszczenia kary
w terminie, w zależności od sposobu uregulowania mandatu do 15 lub 30 dni
od daty jego wystawienia, a zwiększona w przypadku opóźnienia opłaty),
◊ pouczenie:
» zapłacony mandat oznacza przyznanie się do popełnienia wykroczenia
(vous reconnaissez l’infraction),
» w przypadku odwołania się od mandatu (vous contestez avoir commis
l’infraction) nie należy go uiszczać, lecz wypełnić druk Formulaire de requête
en exonération i wysłać pod wskazany adres.
Na blankiecie opłaty (carte de paiement) znajdującym się na druku „Comment
payer cette amande forfaitaire”, jest zamieszczony numer potrzebny do uiszczenia
opłaty (numéro de télépaiement).
Mandat można zapłacić:
◊ kartą bankową:
» przez Internet: www.amende.gouv.fr,
» telefonicznie 0 810 10 10 10,
◊ czekiem, kartą bankową lub gotówką w bureau de tabac agréé (paiement
électronique des amendes – timbre dématérialisé),
◊ czekiem wystawionym na Skarb Państwa (Trésor public), który należy odesłać
wraz z blankietem wpłaty (carte de paiement) w kopercie załączonej do listu
na adres widniejący na blankiecie,
◊ „znaczkiem-mandatem” zakupionym w Bureau tabac agréé, który należy odesłać
wraz z blankietem opłaty w kopercie załączonej do listu na adres widniejący
na blankiecie.
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Ile kosztuje mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości?
za przekroczenie prędkości poniżej 20 km/h
za przekroczenie prędkości pomiędzy 21 a 50 km/h
za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

Mieszkanie

Od 45 € do 450 €
Od 90 € do 750 €
1 500 €

Konsulat
Gmina

Należy kupić „znaczek-mandat” w Bureau de tabac agréé, nakleić go na druku
znalezionym za wycieraczką lub wystawić czek na Skarb Państwa (Trésor public)
i wysłać pocztą na adres:
Centre d’encaissement
TSA 69089, 35908 Rennes Cedex 9

Szkolnictwo

Jak zapłacić mandat za nieopłacony postój w streﬁe płatnego parkowania
pozostawiony za wycieraczką pojazdu?

Dodatkowo pojazd może zostać odholowany przez straż miejską na specjalny
parking znajdujący się najczęściej poza miastem (mise en fourrière). Właściciel
pojazdu, oprócz mandatu, będzie musiał uregulować opłatę za holowanie i za
każdy dzień postoju.

WAŻNE ADRESY
Informacje o sposobach odwoływania się oraz o klasyﬁkacji mandatów:
Agence nationale de traitement automatisé des infractions


www.antai.gouv.fr

Warto wiedzieć

Europa

Oﬁcjalna strona administracji francuskiej:


http://Service-public.fr


http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N18918.xhtml

Podatki

zapłacony przed upływem terminu
zapłacony w terminie
zapłacony z opóźnieniem

Ubezpieczenie
społeczne

90 €
135 €
375 €

Praca

Ile kosztuje mandat za postój na miejscu parkingowym dla osób
niepełnosprawnych?

Świadczenia
rodzinne

33 €

uiszczony w ciągu 45 dni (60 dni, jeżeli jest opłacany kartą bankową
lub tak zwanym timbre dematerialisé w Bureau de tabac agréé)
uiszczony z opóźnieniem
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17 €

Usługi
bankowe

Ile kosztuje mandat za nieopłacenie postoju w streﬁe płatnego parkowania?
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sprawy pracownicze
odszkodowania za wypadki przy pracy
odszkodowania dla oﬁar wypadków drogowych
odszkodowania za szkody poniesione
w transporcie drogowym
» sprawy spadkowe i z zakresu prawa rodzinnego
» sprawy dotyczące działalności polskich ﬁrm na
terenie Francji i odzysku należności.
»
»
»
»

