
  
  

  
  

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

Informacja w myśl § 33 wiedeńskiej
ustawy o zabezpieczeniu społecznym
(WMG) dotycząca wniosku o zapomogę
mieszkaniową dla osób pobierających
emeryturę/rentę. Karta mobilności

POLNISCH 

Informacja w myśl § 33 wiedeńskiej 
ustawy o zabezpieczeniu społecznym 
(WMG) dotycząca wniosku o zapomogę 
mieszkaniową dla osób pobierających 
emeryturę/rentę. Karta mobilności 

Niniejsza ulotka informacyjna zawiera istotne wskazówki dotyczące złożenia podania i przebiegu postępowania. 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w myśl art. 13 RODO zamieszczono na stronie: 
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

Niniejsza ulotka dostępna jest w różnych wersjach językowych na stronie www.wien.gv.at/amtshelfer. 

Czym jest zapomoga mieszkaniowa? 

Osoby pobierające emerytury/renty najniższej wysokości (z dodatkiem wyrównawczym) mogą złożyć wniosek o wsparcie 
finansowe w postaci zapomogi mieszkaniowej. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zapomogę mieszkaniową? 

W myśl wiedeńskiej ustawy o zabezpieczeniu społecznym zapomogę mieszkaniową przyznaje się, jeżeli: 
› pobierana emerytura/renta nie przekracza każdorazowo standardu minimalnego (w myśl austriackiej ustawy o powszechnych 

ubezpieczeniach społecznych uwzględnia się dochody w wysokości stawki orientacyjnej = emerytura/renta wraz z dodatkiem 
wyrównawczym) – dotyczy to np. osób pobierających emeryturę przysługującą z powodu wieku, rentę inwalidzką/rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę tymczasową (w okresie jej pobierania), emeryturę dla wdów i wdowców po ukończeniu 
odpowiednio 60. i 65 roku życia (poniżej tego wieku jedynie w wypadku co najmniej rocznej niezdolności do pracy), rentę sierocą 
ze względu na utratę obojga rodziców przy wrodzonej niepełnosprawności lub co najmniej rocznej niezdolności do pracy oraz 
kobiet po ukończeniu 60 roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. rok życia, których dochody osiągają co najmniej wysokość 
odpowiedniej stawki orientacyjnej w myśl austriackiej ustawy o powszechnych ubezpieczeniach społecznych; 

› ośrodek interesów życiowych oraz stałe miejsce zamieszkania wnioskodawczyni/-dawcy znajduje się w Wiedniu, 
a wnioskodawczyni/-dawca rzeczywiście w Wiedniu przebywa; 

› wnioskodawczyni/-dawca jest obywatelką/obywatelem Austrii względnie jest zrównana/-y z obywatelami Austrii i spełnia 
określone warunki dodatkowe; 

› wnioskodawczyni/-dawca nie dysponuje majątkiem nadającym się do spieniężenia, który przewyższa ustawową kwotę nie 
zaliczaną na poczet majątku. 

Osobami zrównanymi z obywatelkami/obywatelami Austrii są: 
› obywatelki i obywatele państw członkowskich UE / EOG lub 

› osoby, które uzyskały azyl w Austrii lub 

› osoby, którym przysługuje prawo do ochrony uzupełniającej lub 

› obywatelki/obywatele Wielkiej Brytanii, przebywający w Austrii na podstawie artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, którzy na 
podstawie umowy wystąpienia z UE są zrównani z obywatelkami/obywatelami Austrii lub 

› długookresowe/-i rezydentki/-ci z państw trzecich posiadający prawo do stałego pobytu na terenie UE lub prawo pobytu o takim 
charakterze. 

Miasto Wiedeń 

Wydział spraw społecznych oraz 
prawa socjalnego i zdrowotnego 

tel.: +43 (1) 4000 8040 

www.soziales.wien.at 

www.soziales.wien.at
www.wien.gv.at/amtshelfer
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html


 

 
 

 
  

  

  

  

  

 

  

 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ ZAPOMOGĘ MIESZKANIOWĄ? 

1. Proszę wypełnić wniosek! 
› Formularz wniosku można otrzymać w wydziale spraw społecznych oraz prawa socjalnego i zdrowotnego (Soziales, Sozial- und 

Gesundheitsrecht), 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8, telefon 01 4000-8040 lub ściągnąć ze strony http://www.wien.gv.at/ 

amtshelfer. Ponadto na stronie www.wien.gv.at/amtshelfer istnieje możliwość złożenia wniosku o zapomogę mieszkaniową 
bezpośrednio przez internet. 

› Proszę wypełnić wniosek dokładnie i zgodnie z prawdą. 
› Wniosek musi być podpisany przez wszystkie pełnoletnie osoby, mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, składające 

wniosek wspólnie. 

2. Do wniosku proszę dołączyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów! 
Należy dołączyć pełne kopie następujących dokumentów, dotyczących wszystkich osób mieszkających we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

› Dowód tożsamości ze zdjęciem (np. paszport) 
› Dokumenty 

decyzja federalnego urzędu ds. cudzoziemców i azylantów (Bundesamt fuer Fremdenwesen und Asyl), aktualną wizę pobytową, 
prawo pobytu, akt małżeństwa, prawomocny wyrok rozwodowy/postanowienie o rozwodzie, ugodę rozwodową, świadectwo 
urodzenia dzieci itp. 

› Aktualne zaświadczenia o dochodach 

decyzja o przyznaniu emerytury/renty, alimenty, zaświadczenie o wysokości zarobków (dochodów netto), zaświadczenia o 
świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego (np. zasiłek rehabilitacyjny), decyzje o przyznaniu zapomóg wszelkiego rodzaju, 
zaświadczenia o rodzaju i wysokości innych dochodów 

› Zaświadczenia o świadczeniach socjalnych, o które już wystąpiono 
wnioski o świadczenia z urzędu zatrudnienia, o świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego, alimenty, renty/emerytury, dopłaty do 
kosztów mieszkania i wszelkie inne dochody 

› Zaświadczenia dotyczące sytuacji majątkowej 
wyciągi z rachunku bankowego, oszczędności, papiery wartościowe, umowy z kasami budowlanymi  (Bausparverträge), wartość 
wykupu ubezpieczenia na życie/prywatnej emerytury, spadki, darowizny, pojazdy, nieruchomości gruntowe; ubezpieczenie na 
koszty pogrzebu 

› Zaświadczenia dotyczące najmu 

umowa najmu, zaświadczenie o wysokości aktualnego czynszu (z podziałem na poszczególne pozycje), decyzja o przyznaniu 
dopłaty do kosztów mieszkania 

› Poświadczenie własności rachunku bankowego (np. wyciąg z rachunku bankowego) 

3. Proszę złożyć wniosek oraz kopie dokumentów w następujący sposób: 
› pocztą na adres: Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht – Fachzentrum Soziale Leistungen, 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8; 
› w biurze przyjęć w wydziale Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien, 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8, parter 

› faksem, nr 4000-99-40639 

› pocztą elektroniczną na adres: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 

› przez internet na stronie www.wien.gv.at/amtshelfer 

4. W jaki sposób można dowiedzieć się o przyznaniu zapomogi mieszkaniowej? 

Wydział spraw społecznych oraz prawa socjalnego i zdrowotnego Miasta Wiednia rozpatrzy, czy wnioskodawczyni/-dawcy 
przysługuje prawo do zabezpieczenia społecznego i/lub zapomogi mieszkaniowej oraz wyda decyzję odnośnie wniosku. 
Warunkiem otrzymania decyzji jest złożenie całkowicie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami. Decyzja zostanie doręczona pocztą. 
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JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ WNIOSKODAWCZYNI/-DAWCY? 

Wnioskodawczyni/-dawcy przysługuje prawo: 
› złożenia wniosku 

› otrzymania informacji o postępowaniu 

› przedstawienia swojej trudnej sytuacji 
› otrzymania decyzji (jeżeli złożono całkowicie wypełniony i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) 
› wniesienia zażalenia na decyzję 

JAKIE OBOWIĄZKI MA WNIOSKODAWCZYNI/-DAWCA 

Obowiązek współdziałania 

Obowiązkiem wnioskodawczyni/-dawcy jest: 
› przedłożenie wszystkich koniecznych dokumentów 

› udzielenie informacji pełnych i zgodnych z prawdą 

› wystąpienie o wszelkie inne należne świadczenia (emerytura, alimenty itp.) 
W przeciwnym wypadku może dojść do odmowy udzielenia świadczenia lub wstrzymania jego wypłaty. Za okres odmowy bądź 
wstrzymania świadczenia nie przysługuje wyrównanie. 

Obowiązek zgłaszania zmian 

Należy niezwłocznie zgłaszać następujące zmiany: 
› każdą zmianę w sytuacji dochodowej, majątkowej, rodzinnej i mieszkaniowej (np. liczby współmieszkańców) 

› każdą zmianę wysokości czynszu 

› pobyty poza Wiedniem, pobyty zagranicą, pobyty stacjonarne w szpitalu, w sanatorium i w innych placówkach tego typu, 
pobyty w więzieniu, przyjęcie do domu opieki itp. 

› zmianę obywatelstwa lub rodzaju prawa pobytu 

› zmianę wysokości dopłaty do kosztów mieszkania 

Jeżeli zmiany nie zostaną zgłoszone, urząd może zażądać zwrotu udzielonych świadczeń. 

Dochody, których nie zalicza się do majątku 

Za majątek nie są uznawane wypłaty odszkodowań dla ofiar, zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie, świadczeń 
przyznawanych na podstawie przepisów o odszkodowaniach socjalnych lub zaległych wypłat zasiłku rodzinnego, które można 
wyraźnie odróżnić od innych dochodów (np. odrębna książeczka oszczędnościowa).  

KONTAKT 

Stadt Wien 

Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 
Fachzentrum Soziale Leistungen 
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

e-mail: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 

faks: 01 4000-99-40639 

Odpowiedzi na pytania i informacji dotyczących zapomogi mieszkaniowej udzielamy pod 
nr tel.: 4000-8040 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00) 

Stan z marca 2023 r. 
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