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gdzie żyją Twoi bliscy
Rehabilitacja w Polsce

INFORMATIONEN FÜR 
POLNISCHE STAATSBÜRGER

INFORMACJA DLA  
OBYWATELI POLSKICH



La
yo

ut
: w

w
w

.c
hr

is
to

ph
sc

hm
id

.c
om

; T
ite

lb
ild

: A
le

xa
nd

er
 R

at
hs

 /
 F

ot
ol

ia

Gesund werden, 
wo die Familie lebt
Rehabilitation in der Republik Polen

Dochodź do zdrowia tam, 
gdzie żyją Twoi bliscy 
Rehabilitacja w Polsce

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Mittelstraße 51
10117 Berlin
Infoline: 0800 6050404 *
E-Mail: info-reha-int@dguv.de
Internet: www.dguv.de

* kostenlos, Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr

Für weitere Informationen rund um die Rehabilitation 
in Polen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

0049 (0)30 288763 788 (deutschsprachig) 
0049 (0)30 288763 789 (polnischsprachig)

Dalszych informacji na temat rehabilitacji w Polsce 
udzielą Państwu telefonicznie nasi pracownicy pod 
numerami:

0049 (0)30 288763 788 w języku niemieckim 
0049 (0)30 288763 789 w języku polskim

Ubezpieczenie wypadkowe jest częścią systemu 
ubezpieczeń społecznych w Niemczech. Świadcze-
nia są finansowane przez Stowarzyszenia Branżowe 
i Kasy Wypadkowe. Dzięki niemu pracownicy najem-
ni, uczniowie, studenci, przedszkolacy jak i wolonta-
riusze są automatycznie ubezpieczeni od wypadków 
przy pracy lub w szkole, jak też od wypadków w dro-
dze do pracy oraz od chorób zawodowych. W sumie 
ubezpieczeniem tym w Niemczech objętych jest 75 
milionów osób. W pracy i na uczelni, w przedszkolu 
czy w wolontariacie, w rolnictwie lub leśnictwie – 
ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę.

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Teil der So-
zialversicherung in Deutschland. Sie wird getragen 
von den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. 
Alle abhängig Beschäftigten, Schülerinnen und Schü-
ler, Studierende, Kindergartenkinder sowie ehren-
amtlich Tätigen sind in der Regel automatisch gegen 
Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle sowie Berufskrank-
heiten versichert – das trifft insgesamt auf rund 75 
Millionen Menschen in Deutschland zu. Ob bei der Ar-
beit, in Schule und Studium, in der Kita, beim Ehren-
amt oder in der Land- und Forstwirtschaft: Im Fall des 
Falles genießen sie vollen Schutz.

Die gesetzliche Unfallversicherung 
in Deutschland
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Jedes Jahr passieren in Deutschland mehr als zwei Mil-
lionen Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle. Oft handelt es 
sich um leichtere Verletzungen. Bei schwerwiegenderen 
Verletzungen wird nach der Akutbehandlung im Kran-
kenhaus oft eine weitere intensive Behandlung in einer 
Reha-Klinik notwendig.

Wenn Sie als polnischer Staatsbürger in Deutschland ar-
beiten und nach den deutschen Vorschriften gesetzlich 
unfallversichert sind, können Sie nach einem Arbeits- und 
Wegeunfall auf eigenen Wunsch in einer polnischen Reha-
Klinik stationär weiterbehandelt werden. Das bessere 
Sprachverständnis und die Nähe zu Familie und Freunden 
fördern den Heilungsverlauf.

Ob eine Rehabilitation in Polen aus medizinischen Grün-
den sinnvoll und geeignet ist, entscheidet der zuständige 
Unfallversicherungsträger gemeinsam mit Ihnen und den 
behandelnden Ärzten. Die DGUV stellt dabei sicher, dass 
die polnischen Reha-Kliniken die hohen deutschen Quali-
tätsstandards der gesetzlichen Unfallversicherung erfüllen.

Die polnische Reha-Klinik erhält alle zur Behandlung not-
wendigen persönlichen Daten und Informationen. Die 
Organisation und Kosten für den Transport zur Reha-Klinik 
übernimmt der Unfallversicherungsträger. Die Klinik in Po-
len berichtet dem zuständigen Träger regelmäßig in deut-
scher Sprache über den Heilverlauf. Er entscheidet dann 
in Abhängigkeit vom Ergebnis der Heilbehandlung über 
die weiteren Maßnahmen.

Als Kooperationspartner für eine stationäre Weiterbe-
handlung steht das Rehabilitationszentrum CRR KRUS in 
Szklars ka Poręba zur Verfügung. Unweit des Dreiländerecks 
Deutschland, Polen und Tschechische Republik gelegen, 
bietet der polnische Kurort an den Hängen des Riesen- und 
Isergebirges in der Woiwodschaft Niederschlesien ideale 
Rahmenbedingungen für Ihre erfolgreiche Rehabilitation.

Pierwszą kliniką rehabilitacyjną, z którą nawiązano 
współpracę, jest Centrum Rehabilitacyjne CRR KRUS 
w Szklarskiej Porębie. Ośrodek położony jest u zbie-
gu trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Stoki Gór 
Izerskich i Karkonoszy w województwie dolnośląskim 
stwarzają idealne warunki do pomyślnej rehabilitacji.

Każdego roku w Niemczech ulega wypadkowi przy 
pracy, w drodze do i z pracy lub w szkole ponad 2 mi-
liony osób. Często są to lekkie obrażenia. Jednakże w 
przypadkach ciężkich obrażeń, po doraźnym leczeniu 
w szpitalu nierzadko konieczna jest dalsza intensyw-
na rehabilitacja w specjalistycznych klinikach.

Jeżeli obywatel polski pracujący w Niemczech ulegnie 
wypadkowi przy pracy i jest ubezpieczony od nieszczę
śliwych wypadków w myśl niemieckich przepisów,to 
może na własne życzenie podjąć rehabilitację na tere
nie Polski. Język ojczysty oraz bliskość rodziny i przyja
ciół wspomagają prawidłowy przebieg leczenia.

O tym, czy rehabilitacja w Polsce  jest medycznie uza
sadniona, decyduje Stowarzyszenie Branżowe (UV
Träger) wspólnie z poszkodowanym i prowadzącymi 
lekarzami. Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wy
padkowe (DGUV) dba przy tym, aby polskie ośrodki 
rehabilitacyjne spełniały wysokie standardy jakości 
określone przepisami niemieckimi.

Wszelkie dane osobowe i informacje związane z lecze
niem przekazane zostaną do kliniki rehabilitacyjnej w 
Polsce. Organizację i koszty transportu do Polski przej
muje Stowarzyszenie Branżowe (UVTräger). Klinika 
w Polsce informuje regularnie o przebiegu leczenia w 
języku niemieckim odpowiednie Stowarzyszenie Bran
żowe, które w zależności od stanu zdrowia pacjenta 
decyduje o dalszym leczeniu.

Rehabilitation in Polen Rehabilitacja w Polsce

Rehabilitationszentrum CRR KRUS 
in Szklarska Poręba (Schreiberhau)

Partner współpracy: CRR KRUS
w Szklarskiej Porębie

Berlin

Praga / Prag

Szklarska Poręba / Schreiberhau

www.crrkrus.pl


