
 

AVR 305   Merkblatt Aufwandsentschädigung (1.23) 

Arkusz informacyjny na temat rekompensaty wydatków 
zgodnie z §§ 1877, 1878 BGB (niemieckiego kodeksu 

cywilnego) dla opiekunów honorowych 
Z reguły opieka jest świadczona bezpłatnie (na zasadzie honorowej). Opiekunowie mogą 
jednak otrzymać rekompensatę kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tego urzędu. 
Dotyczy to również odpowiednio opiekunów prawnych dla osób nieletnich (§ 1808 ustęp 2 
BGB/kc), jak i kuratorów (§ 1813 BGB/kc). 

1. Wydatki w formie ryczałtowej zgodnie z § 1878 BGB/kc 

Ryczałtowa kwota na wydatki wynosi 425,00 € rocznie. Przy dochodzeniu tej kwoty nie 
trzeba składać w Sądzie żadnych dokumentów potwierdzających. 

Zwrot kosztów następuje corocznie, po raz pierwszy po upływie roku od ustanowienia 
opiekuna. Prawo do wymierzenia zryczałtowanej kwoty wydatkowej wygasa, jeżeli wniosek 
nie zostanie złożony do 30 czerwca następnego roku. Jest to okres prekluzyjny, po którym 
nie można już dochodzić roszczeń.  

Przykład: Rok opieki kończy się 15.08.2023 r. Wniosek należy złożyć do 30.06.2024 r. 

Jeżeli ustanowiono kilku opiekunów, każdy z ustanowionych może żądać dla siebie 
zryczałtowanego zwrotu wydatków. Zgodnie z § 1878 ust. 2 BGB/kc tymczasowi 
opiekunowie mogą ubiegać się o zryczałtowany zwrot kosztów tylko za okres, w którym byli 
rzeczywiście aktywni. 

Formularz wniosku dostępny jest na życzenie. Wniosek można złożyć również bez 
zachowania formy. 

Jeżeli roszczenie o zryczałtowany zwrot wydatków zostało raz wyraźnie podniesione w 
Sądzie, złożenie sprawozdania rocznego uznaje się za ponowny wniosek w każdym 
kolejnym roku, chyba że wyraźnie zrezygnowano z dalszego podnoszenia roszczeń. 

Dochodzenie roszczenia wobec Sądu uważa się również jako dochodzenie roszczenia 
wobec osoby, której dane dotyczą. Zgłoszenie roszczenia przeciwko danej osobie uważa 
się z kolei także jako roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa (§ 1878 ust. 4 zd. 3, 1877 
ust. 4 BGB/kc). 

2. Zwrot kosztów zgodnie z § 1877 BGB/kc 

Jeżeli poniesione wydatki przekraczają kwotę 425,00 €, należy je każdorazowo 
szczegółowo udowodnić (dzień wizyty, koszty podróży, przeprowadzone rozmowy 
telefoniczne, pokwitowania pocztowe z danymi adresata itp.) W przypadku podróży 
własnym samochodem osobowym zwracane jest 0,42 € za kilometr. 

Roszczenia o zwrot poszczególnych wydatków wygasają, jeżeli nie będą dochodzone 
wobec zainteresowanego lub Sądu w terminie 15 miesięcy od ich powstania w każdym 
przypadku. 
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3. Prawo do wyboru 

Można ubiegać się jedynie o zwrot wydatków w formie ryczałtowej lub zwrot kosztów. 
Należy wybrać korzystniejszą alternatywę. Wybór jest wiążący w ciągu jednego roku opieki. 

4. Procedura refundacji 

a) Jeśli dana osoba jest bez środków do życia, tzn. nie posiada majątku przekraczającego 
nienaruszalną część majątku w celu zabezpieczenia bytu, poniesione wydatki zostaną 
zwrócone ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Kasy Kraju Związkowego na wniosek. 
Z reguły nienaruszalna część majątku w celu zabezpieczenia bytu wynosi 10.000,00 €. 

b) Jeżeli dana osoba posiada wystarczający majątek, zwrot wydatków (patrz 2.) może 
być pobrany z majątku tej osoby po konsultacji z Sądem bez odrębnego wniosku. Jeśli 
wybrano wydatki w formie ryczałtowej (patrz 1.), można je pobrać z majątku tej osoby 
po zakończeniu roku opiekuńczego. Weryfikacja odbywa się wówczas w ramach 
rozliczeń lub sprawozdań w stosunku do Sądu. 
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