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ZAŚWIADCZENIE A1 – PODSTAWOWY WARUNEK PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH PRZEZ 
ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ INDYWIDUALNEGO 

Co to jest zaświadczenie A1?
Zaświadczenie A1 jest informacją dla Państwa i naszego zleceniodawcy, jakie przepisy prawne 
dotyczące ubezpieczenia społecznego mają zastosowanie, to znaczy w którym kraju są Państwo 
objęci ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
Zaświadczenie wystawiane jest w tym kraju, w którym obowiązują dla Państwa przepisy prawne. 
Z reguły jest to kraj macierzysty.
Dzięki zaświadczeniu A1 zleceniodawca wie, że nie są Państwo zobowiązani do opłacania w 
Niemczech składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i w razie choroby lub wypadku mają 
Państwo zapewnioną opiekę.

GDZIE i W JAKI SPOSÓB mogę złożyć wniosek o zaświadczenie A1?
Wniosek o zaświadczenie A1 należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w Niemczech. Przy 
wielu przedsięwzięciach budowlanych zaświadczenie A1 jest warunkiem zgłoszenia i pozwolenia 
wejścia na budowę.
Wniosek o zaświadczenie A1 składa się w swoim zakładzie ubezpieczeń społecznych (Kasie 
Chorych). Zakład może wystawić zaświadczenie, które jest ważne maksymalnie 24 miesiące.

ILE KOSZTUJE zaświadczenie A1?
Zaświadczenie A1 jest wystawiane dla Państwa bezpłatnie przez właściwy organ administracyjny.

JAK CZĘSTO muszę składać wniosek o zaświadczenie A1, ewentualnie jak długo jest ono 
ważne?
Zaświadczenie A1 może być wystawione w związku z danym przedsięwzięciem. W tym 
przypadku w zaświadczeniu A1 znajduje się adres danego przedsięwzięcia i dane 
zleceniodawcy. Należy pamiętać, że członkowie ARGE muszą podać dane zleceniodawcy ARGE 
a nie samej ARGE. W przypadku zaświadczenia A1 wystawionego dla danego przedsięwzięcia 
jego ważność jest ograniczona na czas jego realizacji.

W punkcie 5 zaświadczenia A1 można jednak zakreślić także punkt 5.3. W tym przypadku składa 
się oświadczenie, że nie posiada się stałego adresu w kraju/krajach prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Wtedy zaświadczenie A1 jest ogólnie obowiązujące i może być 
wystawione na okres maksymalnie 24 miesięcy, a po upływie tego okresu należy złożyć nowy 
wniosek. Ten wariant jest lepszy, ponieważ można pracować dla wielu zleceniodawców za 
granicą i nie trzeba składać oddzielnego wniosku o nowe zaświadczenie A1 dla każdego 
przedsięwzięcia.

CO SIĘ STANIE, GDY nie będę mógł okazać zaświadczenia A1? 
Swoje oryginalne zaświadczenie A1 należy mieć zawsze przy sobie w momencie 
wykonywania działalności za granicą.  

Co może się stać w razie jego braku: 

- Odmowa dostępu do placu budowy.
- W razie wypadku ustawowe ubezpieczenie wypadkowe NIE wypłaci świadczeń.

(Świadczenia przysługują tylko w przypadku, gdy można przedłożyć kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego (kasy chorych) ORAZ zaświadczenie A1)



Wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w tym dokumencie są wyłącznie sprawozdaniami z doświadczenia zebranego 
podczas prowadzenia naszej działalności handlowej związanej z budownictwem i nie stanowią w żadnym razie porady prawnej 
czy też innego rodzaju porady. Wszystkie informacje i wskazówki należy sprawdzić pod kątem zgodności z przepisami 
prawnymi i handlowymi i ocenić je według własnego uznania.

- W trakcie kontroli celnej niemieckie organy administracyjne mogą orzec, w przypadku 
braku zaświadczenia A1, o obowiązku opłacenia przez Państwa w Niemczech składek 
ubezpieczenia społecznego i trzeba będzie dokonać dopłaty do niemieckich składek – co 
jest bardzo kosztowne.

- Dodatkowo w takim przypadku niemieckie organy celne/ kontrola finansowa potraktuje to 
jako pracę na czarno i wymierzy karę pieniężną, co wiąże się z wielkimi problemami 
zarówno dla Państwa jak i zleceniodawcy.


