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AACHEN, GRUDZIEŃ 2021 ROKU

Publikacja, którą trzymacie Państwo w ręku jest
owocem 2,5 realizacji projektu “Info-Point-Polregio.
Sieć struktur społecznych w NRW. Projekt na rzecz
wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów
polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii PółnocnejWestfalii. Wkład w partycypację społeczną i integrację.
Projekt był realizowany przez stowarzyszenie Polregio
e.V. z Aachen i finansowany przez Ministerstwo ds.
Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji Nadrenii
Północnej-Westfalii.
W 2022 roku Polska będzie świętowała swoją
pełnoletniość
w
Unii
Europejskiej.
Wraz
z
przystąpieniem w maju 2004 roku do UE nasz kraj
wstąpił na ścieżkę integracji z zachodnią częścią
kontynentu, co otworzyło dla obywateli i obywatelek
Polski szereg nowych możliwości, w szczególności z
dniem 30 kwietnia 2011 przestały też obowiązywać
wcześniejsze ograniczenia w postaci czasochłonnych
procedur administracyjnych i kontroli zezwoleń na
pracę.
Ten poradnik pod nazwą “ABC Integracji” jest zbiorem
nie tylko teoretycznej wiedzy, wskazówek i formularzy.
Przede
wszystkim
zawiera
on
praktyczne
rekomendacje, które napisało życie na emigracji, a
zebrali
je
nasi
eksperci,
współpracownicy
i
wolontariusze, którzy wspólnie z nami tworzyli InfoPoint-Polregio w NRW.
Serdeczne podziękowania i wyrazy ogromnego
uznania
za
trud
i
często
opracowywanie
niekonwencjonalnych rozwiązań na ścieżce niesienia
pomocy Polkom i Polakom w NRW składam na ręce
całego zespołu Info-Point-Polregio w NRW!
Państwu życzę przede wszystkim dobrej i pożytecznej
lektury.
Zapraszamy krok po kroku do wstąpienia na ścieżkę
integracji na emigracji!

JOANNA SZYMAŃSKA
KIEROWNIK NAUKOWY PROJEKTU INFO-POINT-POLREGIO W NRW
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W 2004 r., kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, natychmiast pojawiła się myśl,
aby na tym samym gruncie budować podwaliny integracji Polek i Polaków w NadreniiPółnocnej Westfalii, w tej części Niemczech, w której polskość jest zakorzeniona już od 19.
wieku i pierwszych migracji zarobkowych do Zagłębia Rury.
„Gesagt, getan“! W 2004 roku powstało dwujęzyczne czasopismo "Polregio" oraz
stowarzyszenie o tej samej nazwie, w ramach którego organizowane były eventy dla Polonii w
Euroregionie Moza-Ren. Zarówno potrzebom integracji i obcowania z polskością w nowej
ojczyźnie NRW, jak i naszej fantazji, nie było granic. Tym bardziej, ze wiele inicjatyw
odbywało się na styku trzech granic (Belgii, Niderlandów i Niemiec) i czterech kultur,
ponieważ wspólnym mianownikiem naszej działalności było promowanie kultury i tradycji
polskiej, podtrzymywanie więzi z Polską oraz z Polkami i Polakami za granicą. Od początku
działalności ważnym elementem było promowanie współpracy z samorządami, np. z miastem
Akwizgran, wspólne koncerty, wystawy i festiwale.
Wspólnym mianownikiem wszystkich działań Polregio e.V. jest idea integracji, integracji
polsko-niemieckiej, integracji Polonii niemieckiej w NRW i w Niemczech, wreszcie integracji w
duchu europejskich wartości, jak również praw i obowiązków wynikających ze „wspólnego
europejskiego obywatelstwa“. Realizacja projektu Info-Point-Polregio była ukoronowaniem
pełnoletniości stowarzyszenia Polregio, otwarciem nowych kart w historii i działalności
stowarzyszenia, a także otwarciem się stowarzyszenia na „nową Polonię“ - ich potrzeby i
kapitał, który ze sobą przywożą na emigrację w Niemczech.

WIESŁAW LEWICKI
PREZES STOWARZYSZENIA POLREGIO E.V.

STRONA 4

Grafika: Agnieszka Wróblewska

UWAGA!! zanim zdecydujesz się na wyjazd do Niemiec:
Jestem jeszcze w Polsce i …chciałbym, chciałabym, chcielibyśmy wyjechać do
Niemiec, ale - jak?
PRZED WYJAZDEM:
Odpowiedz na kilka podstawowych pytań, aby sprawdzić nie tylko Twoje chęci, ale
też predyspozycje do podjęcia pracy za granicą.

Dlaczego chcesz wyjechać? Praca, studia, zmiana otoczenia?
Jak wyobrażasz sobie Niemcy - NRW?
Posługujesz się w mowie i piśmie językiem niemieckim?
Chcesz wyjechać na stałe czy tylko na kilka tygodni, miesięcy?
Wiesz, jaką pracę chciałbyś wykonywać?
Jakie masz oczekiwania wobec przyszłej pracy?
Chcesz wyjechać samemu czy z rodziną?
Chcesz pozostać w swoim zawodzie czy chcesz podjąć jakąkolwiek pracę?
Jakie znasz języki obce?
Jak często chcesz przyjeżdżać do Polski w odwiedziny?
Czy masz rodzinę, bliskich znajomych za granicą (w NRW), którzy mogą Ci
pomóc na miejscu?
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WARIANT 1
WYJEŻDŻAM SAM. MOJA
RODZINA ZOSTAJE W POLSCE
zadbaj o wcześniejszy wgląd w umowę o pracę, jeśli nie znasz
języka niemieckiego, koniecznie skonsultuj się np. z
prawnikiem polsko-niemieckim lub punktem doradczym lub
osobą posługującą się językiem niemieckim.
PAMIĘTAJ! nie podpisuj umowy jeżeli jej nie rozumiesz, tym
bardziej jeżeli jest sporządzona np. w języku niemieckim
Nie jesteś zobowiązany do podpisania umowy lub innych
zobowiązań “natychmiast”.
https://www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/viz-pl
dopytaj o kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, warunków
mieszkania mieszkaniowych, jeżeli nie wynikają bezpośrednio
z umowy o pracę (ARBEITSVERTRAG)

WARIANT 2
WYJEŻDŻAM Z RODZINĄ
Sprawdź:
żłobek & przedszkole i szkoła
kursy językowe dla mnie, dla partnera lub partnerki
ubezpieczenie (FAMILIENVERSICHERUNG)
warunki mieszkaniowe
czy posiadasz środki finansowe na “start”
PAMIĘTAJ! Urzędy i instytucje w NRW są praktycznie w pełni dostępne online.
LINK do wyszukiwarki urzędów umieściliśmy w rozdziale “Anmedlung”
(Behördenfinden - wyszukiwarka urzędów, str. 30).
I jak? Jak oceniasz swoje predyspozycje do wyjazdu do Niemiec?
Znajdź jak najwięcej informacji o kraju, do którego zdecydowałeś się,
zdecydowałaś się wyjechać!
Popytaj rodzinę i znajomych;
Poszukaj informacji w internecie, na forach internetowych;
Jeśli wyjeżdżasz do pracy z pośrednikiem sprawdź czy nie prowadzi szkoleń z
podstawowej wiedzy o Niemczech (NRW);
Oglądaj programy informacyjne, by znać bieżącą sytuację w Niemczech (NRW),
np. sytuacje pandemiczną (COVID-19). Tutaj znajdziesz informacje z pierwszej
ręki nt. Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (https://www.land.nrw)
również informację wielojezyczną, https://www.mkffi.nrw/informationen-ueberaktuelle-massnahmen-verschiedenen-sprachen-information-regarding-current
UWAGA!
Ogólne informacje na temat każdego kraju świata znajdziesz tu: Polak za
granicą
http://poradnik.poland.gov.pl/ lub EURES www.eures.praca.gov.pl;
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NIEMCY, NADRENIA PÓŁNOCNAWESTFALIA TO BARDZO
ATRAKCYJNY KIERUNEK
EMIGRACJI Z KRAJÓW EUROPY
ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ I
POŁUDNIOWEJ, W TYM
OCZYWIŚCIE Z POLSKI.

W Nadrenii Północnej - Westfalii
mieszka prawie 600 tys. osób polskiego
pochodzenia. Do tego dochodzi ponad
200 tys. imigrantów zarobkowych z
polskim paszportem.
Osoby polskiego pochodzenia rzadziej
nie mają wykształcenia ogólnego (3,9%)
niż ludność o pochodzeniu migracyjnym
ogółem (13,7%). Osoby polskiego
pochodzenia częściej posiadają wyższe
wykształcenie (37,8%) niż osoby o
pochodzeniu migracyjnym (31,5%).

Wskaźnik zatrudnienia osób polskiego
pochodzenia, wynoszący 70,6%, jest
znacznie wyższy niż wskaźnik
zatrudnienia ludności o pochodzeniu
migracyjnym, wynoszący 60,4%.
Najwyższe wskaźniki zatrudnienia
(80,6%) mają osoby polskiego
pochodzenia, które wyemigrowały w
latach 1950-1989.
Osoby polskiego pochodzenia znacznie
częściej utrzymują się z pracy
zarobkowej (55,7) niż ludność o
pochodzeniu migracyjnym jako całość
(46,3%). Płatności z tytułu transferów
publicznych i socjalnych mają mniejsze
znaczenie dla osób pochodzenia
polskiego (10,2) niż dla ludności o
pochodzeniu migracyjnym (15,5%).
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W Nadrenii Północnej-Westfalii reprezentowanych jest ponad 200 narodowości. Rosnąca
liczba osób mających korzenie w innych regionach świata zmienia także wymagania
wobec infrastruktury społecznej, produktów i usług.
Już dziś prawie połowa dzieci w wieku od 3 do 6 lat w Nadrenii Północnej-Westfalii ma za
sobą przeszłość imigracyjną. Placówki opieki dziennej i szkoły muszą się do tego
dostosować.
W przyszłości potrzeba będzie więcej miejsc opieki i lepszej opieki zdrowotnej dla osób
starszych, która musi być także wrażliwa na pochodzenie i kulturę.
W jaki sposób można zagwarantować sprawiedliwy dostęp do edukacji wszystkim
dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia? Jakie kwestie kulturowe należy uwzględnić
przy projektowaniu opieki zdrowotnej?
Na takie pytania mogą odpowiedzieć tylko ci, którzy nauczyli się je zadawać. Dlatego też
szczególnie ważne jest wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pracowników służb
publicznych.
Pracownicy o kompetencjach międzykulturowych będą również w stanie lepiej
rozwiązywać problemy zróżnicowanego społeczeństwa podczas opracowywania
programów i polityk.
Kompetencja międzykulturowa jest kompetencją kluczową i dlatego ma zasadnicze
znaczenie.
W związku z tym rząd landowy (NRW) aktywnie wspiera nabywanie i wzmacnianie
kompetencji międzykulturowych swoich urzędników i pracowników”:
https://www.mkffi.nrw/interkulturelle-kompetenz-staerken
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INTEGRACJA na EMIGRACJI
Żeby móc się w pełni integrować lub zintegrować w NRW należy przede wszystkim
pamiętać, że w Niemczech owszem mamy szereg powinności do wypełnienia, chociażby
przed urzędami i instytucji, które opisujemy dla Państwa w rozdziałach tej publikacji,
ALE mamy również szereg praw i przywilejów, z których również należy rozsądnie
korzystać.
“Zgodnie z Ustawą Zasadniczą (Grundgesetz) Republika Federalna Niemiec jest
demokratycznym i socjalnym państwem federalnym. Zasadniczą funkcją państwa
opiekuńczego jest zapewnienie pokoju społecznego i budowanie mostów między
etapami życia tam, gdzie są one potrzebne. Obejmuje to m.in. świadczenia państwowe
mające na celu złagodzenie finansowych konsekwencji różnych zagrożeń (takich jak
bezrobocie lub niepełnosprawność) lub wydarzeń życiowych (takich jak założenie
rodziny i wychowywanie dzieci). Koszty ważnych filarów systemu zabezpieczenia
społecznego - takich jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, zdrowotne i emerytalne
- ponoszą solidarnie wszyscy pracownicy i firmy poprzez opłacanie składek.
Świadczenia transferowe, w tym świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla
bezrobotnych II i pomoc społeczna, a także świadczenia takie jak zasiłek rodzicielski i
zasiłek na dziecko, są finansowane z pieniędzy pochodzących z podatków.” (w: EUMigration nach Deutschland. Minor. Projektkontor für Bildung und Forschung, Mensch
Buch Verlag 2021)
Emigracja powinna iść w parze z integracją , najlepiej przynajmniej z integracją
strukturalną, społeczną i kulturową . Integracja to w naszym rozumieniu zbiór praw,
obowiązków i przywilejów, które leżą u podstaw sukcesu na emigracji! Co więcej
sukcesu szytego na miarę potrzeb każdego z nas indywidualnie.
PAMIĘTAJ!!! w NRW, w Niemczech społeczeństwo przyjęło zasadę “interkulturelle
Öffnung” czyli otwarcia na wielokulturowość i różnorodność, otwarcia na siebie
nawzajem, na inną kulturę, język, wyznanie wreszcie narodowość. To samo
społeczeństwo, administracja i polityka, służba zdrowia i pracy, szkolnictwo, którego
Państwo, Ty, my wszyscy; jesteście nieoderwalną częścią!
Integracja i “interkulturelle Öffnung” to proces, w którym uczestniczymy, na który i
wpływamy i kształtujemy wspólnymi siłami!
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Integracja, podobnie jak emigracja ma wiele wymiarów.

# Rozróżnia się:
1. integrację strukturalną - przede wszystkim dostęp do podstawowych instytucji
społeczeństwa przyjmującego w kluczowych obszarach, takich jak edukacja
przedszkolna - szkolna - wyższa, rynek pracy i ochrona praw zarówno pracownika i
pracodawcy, świadczenia socjalne, w tym świadczenia zdrowotne, formalności
mieszkaniowe.
2. integrację społeczną - czyli relacje między imigrantami a społeczeństwem
większościowym (NRW) przyjmującym np. ich kontakty, budowanie relacji, partycypacja
obywatelska - uczestnictwo w życiu najbliższego otoczenia; udział w wyborach szczebla
komunalnego, landowego i federalnego a także europejskiego.
3. integrację kulturową - czyli nabywanie umiejętności potrzebnych w społeczeństwie
przyjmującym (NRW) - takich jak znajomość języka niemieckiego - oraz zmiana lub
dostosowanie kodeksu wartości i norm, przede wszystkim rozumienie tychże norm:
praw, obowiązków i przywilejów; relacje z innymi grupami imigranckimi.
4. integracja identyfikacyjna, czyli identyfikacja z pewnymi grupami lub odróżnienie
się od nich, pielęgnowanie języka i kultury kraju pochodzenia, zwykle w odniesieniu do
społeczeństwa przyjmującego, w tym miejscu również ewentualnie przyjęcie
obywatelstwa.
(w: Landesintegrationsmonitoring, http://www.integrationsmonitoring.nrw.de)
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PAMIĘTAJ!!!
JĘZYK jest nieodłącznym elementem każdego z ww. form integracji - jedziesz do
Niemiec! Zadbaj o naukę języka niemiecku jeszcze w Polsce lub już na miejscu w NRW.
# więcej na temat nauki języka niemieckiego w zakładce JĘZYK / SPRACHE (na
stronach 82-92).
W URZĘDZIE - jeżeli nie posługujesz się w stopniu komunikatywnym językiem
niemieckim, zawsze proś o tłumacza (DOLMETSCHER) lub przyprowadź osobę, która
pomoże w pełnym zrozumieniu treści rozmowy lub porady.
UMOWY - nie podpisuj dokumentów, których treści nie rozumiesz. Zawsze możesz
poprosić o czas do zapoznania się z danym dokumentem lub poprosić o termin w
obecności osoby znającej język niemiecki.

Integracja poprzez PARTYCYPACJĘ
Koniecznie odwiedź stronę internetowa https://ichduwir.nrw jest to kampania na rzecz
integracji & partycypacji obywatelskiej w NRW.
#IchDuWirNRW pokazuje, że dobra integracja się udaje.

https://ichduwir.nrw
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Wolontariat w lokalnych stowarzyszeniach
Freiwilligendienst
UWAGA! Żeby lepiej poznać nowe otoczenie, zostań wolontariuszem w lokalnym
stowarzyszeniu. Zapisz siebie lub swoje dziecko do lokalnego klubu sportowego
(Sportverein), klubu tańca (Tanzverein), grupy muzycznej lub stowarzyszenia
(Musikverein) i plastyczny (Kunstverein), yogi (Yogaverein), schroniska dla zwierząt
(Tierschutzverein), ekologiczny (Umweltverein), są też stowarzyszenia wyznaniowe (np.:
Verein der christlichen lub evangelischen, jüdischen Gemeinde) i wiele wiele innych!
Moze przedszkole lub szkole, czy OGS (Offener Ganztag) Twojego dziecka prowadzi
stowarzyszenie - koniecznie dopytaj! Udział w aktywnościach stowarzyszeń przeważnie
nie wiąże się z wysokimi opłatami, przeważnie uiszcza się roczna lub miesięczna
składkę członkowską.
Dzięki aktywności w lokalnych stowarzyszeniach poznasz swoich nowych sąsiadów,
dobrze spędzisz czas, a także podszkolisz niemiecki.

Wyszukiwarka stowarzyszeń sportowych w NRW.
https://www.vereinssuche-nrw.de/Vereine
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SIECIOWANIE & INTEGRACJA
Na tych stronach znajdują się informacje o sieciach integracyjnych jako dodatkowych
formach współpracy w sektorze szkolnym i pozaszkolnym dla osób ze środowisk
imigracyjnych. W Nadrenii Północnej-Westfalii są to: Sieć Nauczycieli Migrantów, Sieć
Rodziców Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Sieć Ojców Nadrenii Północnej-Westfalii.
Wszystkie one oferują informacje i poradnictwo w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Elternnetzwerk NRW
www.elternnetzwerk-nrw.de
Interkulturelle Väterarbeit NRW
https://www.info-pflege.de/pages/artikel/vaeter-in-der-kranken--und-altenpflege.php
Projekt Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte
www.lmz-nrw.de
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Centrum Kompetencji ds. Integracji
Kompetenzzentrum für Integration
Centrum Kompetencji ds. Integracji wspiera proces integracji w całym kraju związkowym
(NRW) poprzez doradztwo, promocję i transfer wiedzy. Jest ono skierowane do osób ze
środowisk migracyjnych i bez nich, a także do władz samorządowych, instytucji i
stowarzyszeń.
www.kfi.nrw.de

Komunalne Centra Integracji
Kommunale Integrationszentren
Miejskie Centra Integracji (KI) są centralnym elementem Ustawy o uczestnictwie i
integracji (Teilhabegesetz), ponieważ tworzą warunki, w których integracja może się
powieść w miejscu Twojego zamieszkania. KI znajdują się w całej Nadrenii PółnocnejWestfalii. Ich zadaniem jest dbanie o trwałą integrację nowych imigrantów, którzy mają
za sobą historię imigracji. Wspierają one także realizację inicjatyw organizacji
pozarządowych (NGO), grup nieformalnych, samorządów i programów kraju
związkowego (NRW).
https://www.mkffi.nrw/kommunale-integrationszentren-0

Komunalne Agencje ds. Integracji
Integrationsagenturen
Nadrenia Północna-Westfalia stawia na systematyczną pracę integracyjną między
samorządem, organizacjami pozarządowymi i krajem związkowym (NRW). Od 2007 roku
kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia promuje agencje ds. integracji
(Integrationsagenturen) działające w interesie migrantów i społeczeństwa
większościowego.
https://www.mkffi.nrw/integrationsagenturen
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Rada Rodziców w przedszkolu i szkole
Elternrat in der KITA
Rada Rodziców w przedszkolu

W każdym przedszkolu działa rada rodziców, która jest wybierana do 10 października
każdego roku.
Do 30 listopada każdego z delegatów z Rad Rodziców wybierana jest landowa Rada
Rodziców (Landeselternbeirat)

Wszyscy rodzice mogą kandydować w wyborach do Rady Rodziców (Elternrad). Rady
Rodziców są przedstawicielami i osobami kontaktowymi dla rodziców w placówce, są
także łącznikiem pomiędzy rodzicami a kierownictwem przedszkola i często władzami
szczebla komunalnego.
Rada Rodziców jest włączona w wiele procesów decyzyjnych dotyczących placówki
Rada Rodziców i kierownictwo placówki mogą ustalić regulamin określający zasady
współpracy.

Więcej nt. temat:
https://www.lebnrw.de/wp-content/uploads/2011/10/2016-10-22-Handbuch-fürElternbeiräte-.pdf
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Szkolna Rada Rodziców & inne
Landowa Konferencja Rodziców (w skrócie LEK) jest organizacją nieformalną, która jest
organizacją parasolową miejskich i powiatowych Szkolnych Rad Rodziców w Nadrenii
Północnej-Westfalii.
Członkowie i zarząd są wybierani w demokratycznych wyborach, spośród
przedstawicieli Rad Rodziców szczebla miejskiego i komunalnego.
Landowa Konferencja Rodziców (LEK) reprezentuje interesy rodziców wszystkich typów
szkół wobec ministerstwa ds. edukacji i rodziców & dzieci, wreszcie społeczeństwa w
NRW.
Więcej na:
https://lek-nrw.de

Ponadto istnieją landowe stowarzyszenia rodziców, w które warto się angażować!
https://www.bildungsserver.de/elternverbaende-elternvertretungen-403de.html#Nordrhein_Westfalen

Rady Rodziców to bardzo ważne gremia, można się w nim angażować również bez
perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego. Warto uczestniczyć w życiu placówki,
gdyż tym samym mamy realny wpływ na kształtowanie otoczenia własnego dziecka;
możemy inicjować projekty, np. językowe czy kulturalne lub grupę dwujęzyczną. Jak
również kandydować do struktur szczebla landowego, w których stanowczo brakuje
rodziców z tłem migracyjnym.
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Partycypacja obywatelska - PRZYWILEJ!
Bürgerliche Partizipation - ein PRIVILEG!
Ein must have!

WAHLEN WYBORY

https://www.kreis-mettmann.de/media/custom/478_684_1.PDF
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Partycypacja obywatelska - PRZYWILEJ!
Bürgerliche Partizipation - ein PRIVILEG!
Ein must have!

ZAPAMIĘTAJ: Wybory szczebla komunalnego w NRW odbywają się co 5 lat, czyli
kolejne będą w 2025!!!
Czy jako Polak z polskim paszportem i bez niemieckiego możesz głosowac!? TAK!
Może Pan/Pani głosować ́ , jeżeli spełnia Pan/Pani następujące wymagania:
Ukończone 16 lat w dniu wyborów.
Na dzień wyborów jest Pan/Pani od co najmniej trzech miesięcy zameldowany/a w
Pana/Pani gminie. Jeżeli posiada Pan/Pani kilka mieszkań, liczy się gmina, w której
znajduje się Pana/Pani główne miejsce zamieszkania (1.Wohnsitz)
Co muszę zrobić, aby móc wziąć udział w wyborach?
Jeżeli spełnia Pan/Pani powyższe wymagania, zostanie Pan/ Pani automatycznie
wpisany/a do spisu wyborców. Na kilka tygodni przed wyborami otrzyma Pan/Pani drogą
pocztową zawiadomienie o wyborach z informacją o lokalizacji Pana/Pani lokalu
wyborczego. Istnieje również możliwość głosowania listownego (Briefwahl). W tym celu
należy złożyć odpowiedni wniosek, informacje o tym zostanie przesłana drogą pocztową
wraz z powiadomieniem o głosowaniu (Wahlbenachrichtigung).
W wyborach komunalnych wybierane są:
rady miejskie i gminne
burmistrzowie i nadburmistrzowie

Karty wyborcze.
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RADY INTEGRACYJNE
INTEGRATIONSRAT

§ 27 GO NRW – Politische Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte
§ 27 GO NRW - Udział w życiu politycznym osób z pochodzeniem migracyjnym
Pelna ustawa na: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?
xid=146702,28
Na mocy poprawki do ustawy z 2013
W gminie, w której mieszka co najmniej 2 000 cudzoziemców, tworzy się radę
integracyjną, jeśli co najmniej 200 osób uprawnionych do głosowania złoży wniosek
o jej utworzenie zgodnie z ust. 3 zd. 1. W innych gminach można utworzyć radę
integracyjną (dobrowolnie).
W NRW istnieje 108 Rad Integracyjnych. W 2020 roku w ramach projektu “InfoPoint” i kampanii na rzecz Rad Integracyjnych udało się zdobyć miejsca - po
raz pierwszy dla przedstawicieli z Polski w Aachen, Kolonii i Düsseldorfie oraz
w Essen.
Kolejne wybory w 2025 r. - weź w nich koniecznie udział. Masz czynne (możesz
kandydować) i bierne (głosować) prawo wyborcze.
Landowa Rada Integracyjna:
https://landesintegrationsrat.nrw.
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RADA SENIORA
SENIORENRAT
Rada Seniorów reprezentuje interesy i jest rzecznikiem osób starszych w Twoim mieście.
Rada Seniorów reprezentuje interesy starszego pokolenia wobec władz samorządowych i
administracyjnych, stowarzyszeń wolontariuszy, instytucji działających na rzecz osób
starszych oraz wobec społeczeństwa.
Rady seniorów są dostępne jako gremia kontaktowe dla osób starszych.
Rada Seniorów jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Czynne i bierne prawo wyborcze
przysługuje wszystkim mieszkańcom miasta, gminy, którzy w dniu wyborów ukończyli
sześćdziesiąty rok życia i od 35 dnia przed wyborami mają stałe miejsce zamieszkania w
danej miejscowości. Nie kwalifikują się członkowie rady miasta ani reprezentacji dzielnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Landeszentrum für Zuwanderung Nordrhein-Westfalen Postfach 11 04 26 Keldersstr.6
42664 Solingen 42697 Solingen Telefon: 0212/ 23 239 - 0
Telefax: 0212/ 23 239 - 18 E-Mail: lzz-nrw@lzz-nrw.de
Bitte besuchen Sie auch unser fortlaufend aktualisiertes Internet-Angebot: Sie finden uns
unter der Adresse: http://www.lzz-nrw.de
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Warto wiedzieć!
Tutaj można otrzymać informacje:
Internet:
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.diplo.de,
pozycja menu: „Service/Visa und Aufenthalt” (Serwis/Wiza i pobyt)
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemiecka Centrala
Wymiany Akademickiej): www.daad.de
Portal Rządu Federalnego dla pracowników wykwalifikowanych
z zagranicy: www.make-it-in-germany.com
E-mail:
buergerservice@diplo.de
Telefon:
+49 30 5000 2000 (pn.–pt., godz. 9–15)
Tutaj można otrzymać informacje
Na miejscu:
Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów ( MBE Migrationsberatung für
Erwachsene Zuwanderer)
Służby migracyjne dla młodzieży (JMD Jugendmigrationsdienste)
Szkoły językowe (VHS, Sprachschule, Schprachenakademie) i uniwersytety
Agencja pracy (Agentur für Arbeit) oraz biuro pośrednictwa pracy (Job Center)
Internet:
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców: www.bamf.de/integrationskurs
E-mail:
formularz kontaktowy: www.bamf.de/kontakt-buergerservice
Telefon:
+49 911 943-6390
Materiały informacyjne:
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (dostępne na stronie internetowej:
www.bamf.de/publikationen):
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Konsulat RP
Konsulat Generalny RP w Kolonii
adres: Im Mediapark 5C, 50670 Köln
telefon: + 49 221 937 300
infolinia: + 49 30 7001 48 00
faks: + 49 221 343 089
e-mail: kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 9:00-14:00; wtorki 13:00-18:00;
Dostępność telefoniczna: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 15:00-16:00; wtorki
11:00-12:00;
Godziny przyjmowania skarg i wniosków: wtorki 16:00-17:00.
Przed wizytą w urzędzie konieczne jest ustalenie terminu wizyty na stronie
www.e-konsulat.gov.pl
Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Kolonii obejmuje: Hesję, Nadrenię
Północną-Westfalię, Nadrenię-Palatynat, Kraj Saary.
Centrum Informacji Konsularnej + 49 30 7001 48 00
CIK udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych:
paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i
innych ogólnych sprawach prawnych.
Zintegrowany telefon dyżurny + 49 30 7001 4801
Telefon alarmowy poza godzinami pracy urzędu konsularnego - do sytuacji nagłych,
wymagających pilnej interwencji konsula, jak np. wypadek, zgon.
Media społecznościowe:
Twitter: @PLinKoeln
Facebook: @PLinKoeln
Instagram: @PLinCologne
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/niemcy/kolonia
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Telefon zaufania w 15 językach

Telefon zaufania "Przemoc wobec kobiet"
Grupą docelową, do której kierowany jest telefon zaufania „Przemoc wobec kobiet”
są też cudzoziemki. By im pomóc, konsultantki mówią kilkoma językami i niektóre z
nich mają imigracyjne pochodzenie. Są wśród nich także Polki. POMOC otrzymasz w
języku polskim, albo bezpośrednio z doradcą lub za pośrednictwem tłumacza.
Policja jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę pod numerem telefonu 110.
Numery alarmowe 110 lub 112 można zawsze wybierać bezpośrednio, tzn. bez
numeru kierunkowego.
Połączenia alarmowe są automatycznie kierowane do okolicy, z której wykonujemy
telefon.
110 dla policji
112 dla straży pożarnej i służb ratowniczych
116117 dla pogotowia medycznego
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Jako obywatel / obywatelka Polski jesteś obywatelem/obywatelką Unii Europejskiej i z tego tytułu przysługuje Ci szereg praw i obowiązków.
Zgodnie z art. 9 TUE i art. 20 TFUE obywatelem Unii jest osoba mająca obywatelstwo
państwa członkowskiego Unii. Jest to określane przez zastosowanie ustawodawstwa
krajowego tego państwa. Obywatelstwo Unii uzupełnia obywatelstwo krajowe, ale go nie
zastępuje. Obejmuje ona zestaw praw i obowiązków dodatkowych w stosunku do tych, które
wynikają z obywatelstwa państwa członkowskiego.
Forma obywatelstwa Unii (art. 20 TFUE)
Status obywateli Unii oznacza dla każdego obywatela Unii:
# prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw
członkowskich (art. 21 TFUE) (4.1.3);
# prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w
wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania (art. 22
ust. 1 TFUE), na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa (przepisy dotyczące
udziału w wyborach lokalnych - zob. dyrektywa 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r.,
przepisy dotyczące udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego - zob. dyrektywa
93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r.) (1.3.4)
#prawo do uzyskania ochrony dyplomatycznej od władz dyplomatycznych lub konsularnych
dowolnego państwa członkowskiego w państwie trzecim (nienależącym do UE), w którym
państwo członkowskie, którego obywatelem jest obywatel Unii, nie ma swojego
przedstawicielstwa dyplomatycznego, w takim samym zakresie jak obywatele tego państwa
członkowskiego;
#prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz prawo do zwracania się do
Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego przez Parlament Europejski w celu wskazania
przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów Unii (oba na
mocy art. 24 TFUE); odpowiednie procedury są określone w art. 227 i 228 TFUE (1.3.16 i
4.1.4);
#prawo do zwracania się na piśmie do każdej instytucji lub organu Unii w jednym z języków
państw członkowskich i otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku (art. 24 ust. 4
TFUE);
#prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z zastrzeżeniem
pewnych warunków (art. 15 ust. 3 TFUE).
(zródlo: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/145/die-unionsburger-und-ihrerechte)
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SŁOWNICZEK
A

Arbeit – praca, zatrudnienie
Arbeitsmarkt – rynek pracy
Arbeitsamt – urzad pracy
Arbeitsvertrag – umowa o prace
Arbeitszeit – czas pracy

Arbeitnehmerfreizügigkeit –
swoboda przeplywu pracownikow
Arbeitsunfähigkeit – niezdolnosc do pracy
Arbeitsgericht – sad pracy
Amtsgericht – sad rejonowy

Anmeldung – zameldowanie
Anmeldungsformular – formularz
meldunkowy
Anmeldeamt – urzad meldunkowy
Anmeldepflicht – obowiazek meldunkowy

Anerkennung der Qualifikationen
- uznanie kwalifikacji
Arbeitslohn - wynagrodzenie za pracę
Arbeitlose – bezrobotny
Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych
Arbeitnehmer – pracownik
Arbeitgeber – pracodawca
Angehörige - czlonek rodziny
Arbeitskraft - sila robocza/pracownik
Anwalt – adwokat
Abnahme – odbior
Antrag – wniosek
Ausweis – dowod np. osobisty Personalausweis

B.
Beklagte – pozwany
Bundesagentur für Arbeit – Federalny Urząd
Pracy
Bußgeld – mandat
Bürger – obywatel
Bevollmächtigte – pełnomocnik
Bescheid – postanowienie

Bankkonto – konto bankowe
Behinderung – niepełnosprawność
Behinderte – osoba niepełnosprawna
Behindertenausweis – legitymacja osoby
niepelnosprawnej
D.
Deutsche Rentenversicherung – Niemiecki
Organ Rentowy (odpowiednik naszego ZUSu)
Dienstleistung – usługa
Dienstleister – usługodawca/wykonawca
Dienstleistunggeber – wykonawca
zlecenia/zleceniobiorca
Dienstleistungsnehmer – przyjmujący
zlecenie/zleceniodawca
Datenschutz – ochrona danych
E.
Einkommen – dochód
Einkommensteuer – podatek dochodowy
Einnahmen - przychody
Erlaubnis - pozwolenie
Entsendung – delegowanie do pracy wg
przepisów Unii Europejskiej np. na
podstawie specjalnego pozwolenia tzw. A1

STRONA 27

SŁOWNICZEK
F.
Finanzamt – Urząd Skarbowy
Familie – rodzina

Familienkasse – kasa ds. zasiłków
rodzinnych
G.
Gewerbe – samodzielna działalność
gospodarcza
Gewerbeamt – urząd ds. Działalności
Gospodarczej
Gewerbesteuer – podatek od działalności
gospodarczej
Grenze – granica
Gesetz – ustawa
Grenzgebiet – obszar przygraniczny
Grenzübergang – przejście graniczne
Gebühr – oplata
Gerichtsgebühren – oplaty sadowe
Gerichtskosten – koszty sadowe
Gesundheitskasse – kasa chorych
Geringfügige Beschäftigung – zatrudnienie w
ograniczonym zakresie lub w niewielkim
wymiarze czasu pracy/najczęściej w ramach
tzw. Mini-Job
H.
Handwerk – rzemioslo
Handwerkkammer – izba rzemieslinicza
I.
IHK – Industrie und Handelskammer – Izba
przemysłowo-handlowa
J.
Jahr - rok
Job - praca
Jobcenter – urząd do spraw socjalnych
Jugendmigrationsdienst - doradztwo
migracyjne dla dzieci i młodzieży (rodzin)
Jugendparlament - parlament mlodziezowy
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K.
Krankenkasse – kasa chorych
Klage - powodztwo
Kläger – powod
Kündigung – wypowiedzenie
Kündigen – wypowiadać np. umowę

Kindergeld - świadczenie na dziecko
(rodzinne)
Kosten – koszty
Krank sein – zachowac
Krankgeschrieben – na chorobowym
Krankmeldung – powiadomienie o chorobie
Kassen- und Steueramt – urzad ds. kasy i
podatkow miejskich
L.
Lohn – wynagrodzenie
Lohnabrechnung – dokument rozliczenia
wynagrodzenia
Lohnsteuer – podatek od wynagrodzenia
M.
Monat – miesiac
Miete – czynsz
Mieter - najemca
Mietvertrag – umowa najmu
Mahnung – ponaglenie
Mahngericht - sad nakazowy
Mahnbescheid – nakaz zaplaty
Meldepflicht Mini-Job – rodzaj pracy / umowa o pracę
Mindestlohn
Migrationsberatung (MBI) P.
Pflicht – obowiazek
Pflichtig – obowiazkowy
Pflege – opieka
Pflegekraft - opiekunk/a

SŁOWNICZEK
R.
Rechtsanwalt - adwokat
Recht – prawo
Rechten und Pflichten – prawa i obowiazki
Rente – emerytura/renta
Rentenversicherung – ubezpieczenie
emerytalne
S.

Sozialamt – urząd ds. pomocy
społecznej
Steuer – podatek/podatki
Steuerberater – doradca podatkowy
Sozialhilfe – pomoc socjalna
Sozialabgaben – składki na ubezpieczenie
społeczne
Staat – panstwo
Staatsangehörigkeit - obywatelstwo

V.

Verbraucherzentrale - Urząd Ochrony
Konsumentów
Vertrag – umowa
Verein - stowarzyszenie
Vergütung – wynagrodzenie
Vermieter – wynajmujący
Versicherung – ubezpieczenie
Verordnung – rozporządzenie

Vollmacht - pełnomocnictwo
Z.
Zeitarbeit – praca tymczasowa
Zeitarbeitsfirma - agencja/firma pracy
tymczasowej
Zahlen – placic
Zahlung – zaplata
Zahlbefehl – nakaz płatniczy

Sozialversicherung – ubezpieczenie
społeczne
Strafe – kara
Strafbefehl – sądowy nakaz karny
U.
Urteil – wyrok
Umsatz – obrot
Umsatzsteuer – podatek od obrotu
Urlaub - urlop
W.
Wohnung - mieszkanie
Wohnungsamt – urzad ds. mieszkaniowych
Wohnungsgeld – zasiłek mieszkaniowy
Werk – dzielo
Werkvertrag – umowa o dzieło
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ANMELDUNG
MELDUNEK W NIEMCZECH
Meldunek w Niemczech jest obowiązkowy. Zgodnie z § 27 ust. 2 zdanie
3 niemieckiej ustawy o obowiązku meldunkowym obowiązek meldunkowy
mają również osoby, które posiadają meldunek za granicą. Po trzech
miesiącach pobytu w Niemczech należy w ciągu 14 dni zgłosić miejsce
swojego zamieszkania w Urzędzie Meldunkowym. Mieszkaniem jest
„każde zamknięte pomieszczenie służące do mieszkania lub spania” (§ 20
niemieckiej ustawy o obowiązku meldunkowym).
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania tymczasowo lub na stałe;
konieczne jest stawiennictwo osobiste.
UWAGA: można upoważnić pisemnie inną osobę, należy przedstawić
potwierdzenie najmu mieszkania podpisane przez wynajmującego
Wyszukiwarka urzędów w miejscu zamieszkania - wystarczy wpisać
kod pocztowy (PLZ)
https://umziehen.de/behoerdenfinder/search?query=52156&authority-id=0

PRZYKŁAD:
Należy szukać wpisując „Einwohnermeldeamt“ lub „Stadtverwaltung“ lub
„Bürgerservice“ + miejsce zamieszkania
STRONA 30

ARBEITEN / AUSBILDUNG
WEITERBILDUNG
ZATRUDNIENIE / ZAWÓD / NAUKA
ZAWODU
PRACA Swobodny przepływ – obywatele UE
Swobodny przepływ pracowników to jedna z podstawowych zasad Traktatu UE –
została ujęta w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczegółowe
przepisy w tej dziedzinie zawarte są natomiast w osobnych aktach prawnych UE
(tzw. prawodawstwie wtórnym) oraz wypływają z orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości. Obywatele UE mają prawo:
1. poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim UE
2. podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o
pozwolenie na pracę
3. zamieszkiwać w tym kraju ze względów zawodowych
4. pozostać tam nawet po wygaśnięciu umowy o pracę
5. być traktowani na równi z obywatelami danego kraju w zakresie zatrudnienia,
warunków pracy i innych przywilejów socjalnych i podatkowych.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=pl
UWAGA!
Szukaj zatrudnienia na sprawdzonych i oficjalnych stronach internetowych lub
tylko przez oficjalnych pośredników!
Chcesz się dowiedzieć więcej?
W sieci jest wiele stron udostępniających informacje, które mogą pomóc osobom
podejmującym pracę w Niemczech.
Wyszukiwarka ofert pracy:
GIEŁDA PRACY Federalnej Agencji Pracy
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
wyszukiwarka w języku niemieckim Bundesagentur für Arbeit
Osoby poszukujące pracy z kraju i zagranicy mogą tu samodzielnie szukać
ogłoszeń opublikowanych przez niemieckich pracodawców oraz zamieścić swój
własny profil.
https://eures.praca.gov.pl
wyszukiwarka w języku polskim
Zbiór sprawdzonych portali Internetowych - w języku niemieckim i
angielskim:
http://deutschlandsbestejobportale.de
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ARBEITEN / AUSBILDUNG
WEITERBILDUNG
ZATRUDNIENIE / ZAWÓD / NAUKA
ZAWODU

PAMIĘTAJ! na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds.
Traktowania (EU-Gleichbehandlungstelle) znajdziesz sprawdzone
aktualne informacje, również w języku polskim!

Równego
porady i

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/ważne-portaleinformacyjne

PAMIĘTAJ! w Niemczech od 2020 roku obowiązuje ustawowa płaca
minimalna, wynagrodzenie musi wynosić min. 9,35 Euro (BRUTTO) na
godzinę, od 1.01.2022 będzie wynosiło 9,82 Euro (BRUTTO) na godzinę.
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FAIRE MOBILITÄT
(informacje i infografiki z publikacji MAGS, März 2020,
Art.-Nr.: MAGS-3024d, Anbieter: MAGS NRW, w: https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop?
f_search=&f_attrid%5B%5D=477)
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Kündigungsschutzklage
zum Arbeitsgericht
binnen von drei Wochen ab
Erhalt der Kündigung:

Pozew o niesłuszne
zwolnienie z pracy należy
dostarczyć do do Sądu Pracy
w terminie trzech tygodni od
dostarczenie wypowiedzenia:

- fristlose,
außerordentliche
Kündigung

- nadzwyczajne
bezterminowe
wypowiedzenie

- ordentliche Kündigung
nach der Probezeit
-rückwirkende Kündigung

- wypowiedzenie po
zakończeniu okresu próbnego
(max. 6 miesiąc według
ustawy)

- Ausschlussfristen für
Geltendmachung von
Ansprüchen aus dem
Arbeitsverhältnis z.B.
Urlaub, Überstunden,
Lohnfortzahlung bei
Erkrankung etc. schriftlich
innerhalb von zwei / drei
Monaten beim Arbeitgeber
und innerhalb weiterer zwei
/ drei Monate gerichtlich

- Okresy prekluzji ( określenie
czasu przeznaczonego na
dokonanie czynności prawnej,
po upływie którego
uprawnienie do dokonania
czynności wygasa, a jej
dokonanie jest pozbawione
skutków prawnych) dla
dochodzenia roszczeń
wynikających ze stosunku
pracy, np. o urlop,
nadgodziny, kontynuację
wypłaty wynagrodzenia w
przypadku choroby itp. w
formie pisemnej w ciągu
dwóch / trzech miesięcy
wobec pracodawcy i w ciągu
kolejnych dwóch / trzech
miesięcy w sądzie.

ARBEITEN / AUSBILDUNG
WEITERBILDUNG
ZATRUDNIENIE / ZAWÓD / NAUKA
ZAWODU

STARA PRACA - NOWA PRACA?
A może czas zmienić profesję, miejsce pracy lub się
przekwalifikować? Spełnić marzenia zawodowe! Potrzebujesz
solidnego doradztwa & coachingu, treningu umiejętności rekrutacyjnych?!
PYTAJ o AVGS najlepiej w Twoim Job Center & Bundesagentru für Arbeit
Odważ się! w NRW są trenerzy akredytowani przez Bundesagnetru für
Arbeit, którzy świadczą to bezpłatne doradztwo w języku polskim!
Jak skorzystać z AVGS (Job Coaching, określenie potencjału i
integracja zawodowa)
# Skontaktuj się z Twoim doradcą w Bundesagentur für Arbeit lub Job
Center, jeżeli nie masz doradcy pytaj o AGVS w miejscu aktualnego
zamieszkania na terenie NRW we właściwym urzędzie.
# Doradcy sprawdzą wymagania i Twoje predyspozycje do otrzymania
AVGS.
# Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, otrzymasz od Agencji Pracy
(Bundesagentur für Arbeit) lub Urzędu Pracy (Job Center) informację o
zatwierdzeniu wniosku. Jest to pismo stwierdzające, że możesz
skorzystać z AVGS. Podmiot realizujący działanie zostanie również
poinformowany o zatwierdzeniu działania.

# Kwalifikacje lub szkolenia mogą znacznie zwiększyć szanse na zdobycie
pracy. O tym, czy i jakie środki są Ci potrzebne, dowiesz się podczas
osobistej rozmowy z osobą kontaktową w Bundesagentur für Arbeit & Job
Center.
Wspólnie zdecydujecie, czy dane działanie będzie dla Was pomocne.
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DO STARTU, GOTOWI, START!!!
Rozpoczynasz działanie.
UWAGA:
# Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z coachingiem w ramach
AVGS, jeśli przed rozpoczęciem udziału w nim Twój opiekun w ramach
AVGS wyraził na to pisemną zgodę (zawiadomienie o zgodzie na AVGS).
# Jeśli poniesiesz koszty podróży i opieki nad dzieckiem, zostaną one
zwrócone pod pewnymi warunkami. Przed rozpoczęciem działania należy
zwrócić się do agencji zatrudnienia lub urzędu pracy.
Uwaga: AVGS jest tzw. świadczeniem uznaniowym. Oznacza to, że nie
masz do nich tytułu prawnego i nie w każdym przypadku musi zostać
przyznane.
Więcej:
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/aktivierungsvermittlungsgutschein-avgs
UWAGA:
SPRAWDŹ czy TWÓJ ZAWÓD do CIEBIE pasuje? W kilku krokach,
online, w języku niemieckim lub angielskim, poproś o pomoc!
https://berufecheck.arbeitsagentur.de/berufecheck/faces/index?
pk_vid=b46fa022b3f140a11653471542a0b95c&_afrLoop=4500769874617
795&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrlstate=195q8c8wfh_1

PAMIĘTAJ!
Bądź racjonalnym optymistą, owszem w NRW jest dużo ofert pracy dla
obywateli Unii Europejskiej, jednak aby otrzymać dobrą ofertę musisz
spełnić szereg kryteriów.
UWAGA! W NRW, w Niemczech mówi się w języku niemieckim, poza tym
Twoje kwalifikacje & wykształcenie należy w większości przypadków
poddać procesowi uznania dokumentów!

STRONA 38

ARBEITSLOSENGELD
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Jeśli jako obywatel UE osoba, która ostatnio pracowała w Niemczech
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia (SOZIALVERSICHERUNG) i
straciła pracę, ma ona ewentualnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Zasiłek dla bezrobotnych ma na celu zapewnienie zabezpieczenia
społecznego dla pracowników, którzy stracili pracę.

Podstawowa zasada: W przypadku utraty pracy należy skontaktować się
z urzędem pracy w kraju odpowiednim dla naszej ostatniej pracy.
Wiecej:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl

STRONA 39

ANERKENNUNG DER
QUALIFIKATIONEN
UZNANIE KWALIFIKACJI

W celu fachowego przeprowadzenia procesu uznawania kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia zachęcamy do kontaktu z ProRecognition,
projektem Polsko-niemieckiej Izby Przemysłowo - Handlowej (AHK
Polska).
„Projekt ProRecognition dotyczy przede wszystkim uznania kwalifikacji
zawodowych zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych,
technikach i szkołach wyższych.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na ten temat zapraszamy do
kontaktu. Możemy umówić się na indywidualne spotkanie, skontaktować
telefonicznie lub mailowo.
Wyjaśniamy procedurę oceny dyplomu i uznania kwalifikacji. Pomagamy
znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnej sprawy.
Informujemy jakie dokumenty i w jakiej formie należy skompletować
Nasze usługi świadczymy bezkosztowo.
Projekt ProRecognition realizowany jest we współpracy z Federalnym
Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF)“
Więcej informacji oraz kontakt do doradców w języku polskim:
Tel.: +48 22 53 10 502
https://www.ahk.de/pl/uznanie-w-niemczech
Informacje nt. uznawania zawodu i wykształcenia. Wyszukiwarka
zawodów.
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/specjalisci.php
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Jeśli chcesz się osiedlić w Niemczech, potrzebujesz również konta
bankowego, przez które będziesz mógł wysyłać i odbierać płatności. Nie
musisz koniecznie zakładać niemieckiego konta bankowego, możesz
również skorzystać z międzynarodowego konta bankowego lub banku
internetowego czy mobilnego. Jeśli żadna z tych opcji nie jest dla Ciebie
odpowiednia, po przyjeździe do Niemiec będziesz musiał otworzyć
niemieckie konto bankowe.
Przy płatnościach bezgotówkowych korzysta się̨ z tzw. konta
oszczędnościowo-rozliczeniowego, które służy szczególnie do opłaty
rachunków i regularnych wydatków (czynszu, energii elektrycznej).
Również̇ pensje i wynagrodzenia przelewane są̨ bezpośrednio na konto
oszczędnościowo-rozliczeniowe. Założenie takiego konta w banku jest
szczególnie wskazane w przypadku, gdy jesteś aktywni zawodowo.
Czy mogę korzystać z konta bankowego z mojego kraju?
Można to zrobić tylko wtedy, gdy bank w Polsce jest również obecny w
Niemczech. Wystarczy, że załatwisz formalności w swoim kraju i przed
wyjazdem do Niemiec przeniesiesz swoje konto do niemieckiego oddziału.
Korzystanie z międzynarodowego banku w Niemczech jest szczególnie
wygodne, jeśli chcesz korzystać z usług oferowanych przez bank z
Twojego kraju. Alternatywnie możesz otworzyć konto w niemieckim banku.
Banki międzynarodowe
Wiele międzynarodowych banków ma swoje oddziały w Niemczech. Jeśli
więc Twój bank macierzysty jest dostępny również w Niemczech, możesz
przenieść swoje konto tutaj.
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BANK W POLSCE

ODPOWIEDNIK W NIEMCZECH

ADRES INTERNETOWY

SANTANDER

Santander

https://www.santander.de

ING BANK ŚLASKI

ING

https://www.ing.de

MBANK

Commerzbank

https://commerzbank.de

CITI HANDLOWY

Citibank

https://citibank,de

Bankowość internetowa i mobilna w Niemczech
W Niemczech istnieje również możliwość korzystania z banków mobilnych,
które nie posiadają fizycznych oddziałów, ale działają online. Ich usługi są
przyjazne, kompleksowe i często tańsze niż w innych bankach.
Do otwarcia konta podstawowego (Basiskonto) ma prawo każdy, kto
legalnie przebywa w Niemczech. Nie może on być dyskryminowany ze
względu na narodowość lub miejsce zamieszkania. Meldunek nie jest
konieczny do założenia takiego konta.
Konto podstawowe może być wykorzystywane do wpłat i wypłat
gotówkowych, poleceń zapłaty i przelewów.
w banku należy okazać dowód osobisty lub paszport oraz podać adres
dla do korespondencji.
FORMULARZ WNIOSKU do otwarcia konta podstawowego
(Basiskonto):
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_basiskont
o_antrag_abschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BEHINDERUNG
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Aby zapobiec krzywdzącym sytuacjom w życiu zawodowym i w życiu
społecznym lub aby jak najszybciej je przezwyciężyć, osoby
niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń socjalnych,
specjalne świadczenia. Dzięki tym indywidualnym świadczeniom, osoby
niepełnosprawne powinny mieć możliwość pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Należy kształtować swoje życie zgodnie ze swoimi
skłonnościami i możliwościami. Twoje zainteresowania i życzenia są
bardzo ważne podczas tworzenia środków pomocniczych.
W Niemczech oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych jest bardzo
szeroka i obejmuje wiele różnych dziedzin życia. Świadczenia dzielą się
na:
świadczenia w zakresie rehabilitacji medycznej,
świadczenia w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym,
świadczenia w zakresie utrzymania i świadczenia uzupełniające,
świadczenia w zakresie uczestnictwa w edukacji,
świadczenie obejmujące uczestnictwo w życiu społecznym.
Ponadto osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, tj. osoby z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności, otrzymują specjalną pomoc.
Osoby niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń
socjalnych, także świadczenia specjalne, aby umożliwić im równy udział w
życiu społecznym. Dowiedz się więcej tutaj.
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Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG)
Ustawa o uczestnictwie (inkluzji społecznej) na poziomie federalnym
(BTHG)
Nowa federalna ustawa o uczestnictwie (BTHG) obowiązuje w Niemczech
od 2017 r. Ma ona pomóc we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych (UNCRPD) w Niemczech. Osoby niepełnosprawne
mają otrzymać więcej praw. I powinni mieć możliwość prowadzenia
bardziej samodzielnego życia. Ustawa reguluje wsparcie dla osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Na przykład w
mieszkalnictwie, w edukacji i pracy lub w czasie wolnym.

Wyszukiwarka : wpisz miejsce zamieszkania, wyszukiwarka znajdzie
oferty blisko Ciebie!
https://www.familienratgeber.de/rechteleistungen/rechte/teilhabegesetz.php

UWAGA: zasięgnij porady u swojego lekarza pierwszego kontaktu
(HAUSARZT)
Jeżeli miałeś przyznany stopień niepełnosprawności w Polsce, koniecznie
sprawdź czy w Niemczech również przysługuje Ci np. legitymacja dla
niepełnosprawnych! Mozesz to zrobic podczas doradztwa w
Migrationsbertaung lub VDK.
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Formularz: Procedura oceny zgodnie z ustawą o osobach ze znacznym
stopniem niepełnosprawności:

Cały formularz dostępny pod adresem:
https://www.bezregmuenster.de/zentralablage/dokumente/gesundheit_und_soziales/schwer
behindertenrecht/Antrag-Schwerbehindertenrecht_neu.pdf
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POLECAMY:
Przewodnik po temacie: życie z niepełnosprawnością
https://www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Home/alltagssprache_node.html
Szczegółowe informacje na:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/życie-i-praca-wniemczech/osoby-niepełnosprawne

UWAGA: Skorzystaj z pomocy doświadczonych doradców:
VDK
https://www.vdk.de/nrw/pages/vdk_nrw/portraet_-_vdk_nrw/4002/ueber_uns
LVR
https://www.lvr.de/de/nav_main/
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UNTERRICHT / ZAJĘCIA Z JĘZYKA
ODZIEDZICZONEGO, OJCZYSTEGO

“Mój język jest ważny, ja jestem ważny (a)”
slogan z kampanii do Rad Integracyjnych w 2020, Info-Point.
W roku szkolnym 2020/2021 w HSU w NRW wzięło udział 104 358 (w roku
2018/2019 97 787) uczniów.
Do lekcji języka ojczystego mają zastosowanie następujące wymagania ogólne:
Z reguły HSU obejmuje do pięciu lekcji w tygodniu. Lekcje te "powinny być w
miarę możliwości powiązane z lekcjami przedmiotów oraz z ofertą pozalekcyjną,
zwłaszcza w szkole całodziennej".
Zadaniem lekcji jest rozwijanie, utrwalanie i poszerzanie umiejętności
posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie w oparciu o obowiązujący
program nauczania, przekazywanie ważnych kompetencji międzykulturowych
oraz umożliwienie uczenia się w wielu językach.
Grupa - HSU - zostaje utworzona, jeśli do szkoły podstawowej uczęszcza co
najmniej 15 uczniów posługujących się tym samym językiem ojczystym, a do
szkoły średniej I stopnia - co najmniej 18.
Możliwe jest także utworzenie wspólnej grupy z różnych klas i szkół, pod
warunkiem uzyskania decyzji organu nadzorującego szkołę (Schulamt).
Ocena za wyniki w ramach HSU jest zawarta na świadectwie w rubryce "uwagi".
W sprawozdaniach z etapu wstępnego szkoły podstawowej, zamiast oceny
osiągnięć, w rubryce "Uwagi o obszarach/przedmiotach nauczania" umieszcza
się informację o postępach w nauce na lekcjach języka ojczystego.
Na zakończenie cyklu kształcenia, w przypadku ośmioletniego cyklu kształcenia
w gimnazjum po klasie 9, a w pozostałych przypadkach po klasie 10,
przeprowadza się egzamin z języka obcego w HSU. Wynik egzaminu językowego
jest uwzględniony na świadectwie ukończenia szkoły. W ocenie z egzaminu w
rubryce "Osiągnięcia" oraz w rubryce "Uwagi" znajduje się informacja, że ocena
została wystawiona na podstawie egzaminu językowego po uczestnictwie w HSU
oraz na jakim poziomie uprawnień został on przeprowadzony.
Co najmniej dobre wyniki z egzaminu językowego w ramach HSU mogą
zrekompensować niedostateczne wyniki z innego języka obcego w nauczanego w
ramach regularnego programu szkolnego.

ZAPYTAJ O HSU W SZKOLE I W URZĘDZIE DS. SZKOLNYCH (SHCHULAMT)
ZAPYTAJ W KONSULACIE GENERALNYM W KOLONII:
https://www.gov.pl/web/niemcy/polskisupermoc
Więcej informacji:
https://www.schulministerium.nrw/herkunftssprachlicher-unterricht
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Nauczanie języka ojczystego (HSU) dla uczniów z międzynarodową
historia rodzinną (z tłem migracyjnym) stanowi integralną część polityki
integracyjnej w NRW. Wdrożenie HSU dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół publicznych jest obowiązkiem państwa.
Nauczanie języka ojczystego (HSU) jest oferowane na poziomie szkoły
podstawowej i gimnazjum dla uczniów z międzynarodową przeszłością
rodzinną, którzy dorastają, posługując się językiem niemieckim i co
najmniej jednym innym językiem. Na poziomie II klasy szkoły średniej jest
on w miarę możliwości przenoszony do oferty języka obcego.
Znaczenie HSU jest podkreślone w dwóch ustawach:
§ 2 ust. 10 Ustawy o szkołach stanowi: "Szkoła wspiera integrację
uczniów, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki, poprzez
oferowanie im możliwości nauki języka niemieckiego. W ten sposób
szanuje i promuje tożsamość etniczną, kulturową i językową (język
ojczysty) tych uczniów."
§ 2 ust. 3 Ustawy o uczestnictwie i integracji stanowi: "Nauka języka
niemieckiego ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia integracji i
dlatego jest wspierana. W tym kontekście własne zaangażowanie w naukę
języka jest nieodzowne i należy je wspierać. Szczególne znaczenie ma
również docenianie naturalnej wielojęzyczności."
Ponadto HSU ma swoje umocowanie w przepisach szkoleniowych dla
poziomu podstawowego (§ 3 ust. 4 AO-GS) i dla poziomu średniego I (§ 5
APO-S I) oraz w rozkładach zajęć.
Dla HSU istnieje program nauczania dla klas 1-4 oraz 5 i 6, a także
program nauczania dla poziomu I szkoły średniej. Program nauczania
dotyczy wszystkich języków.
Obecnie w Nadrenii Północnej-Westfalii nauka HSU odbywa się w
następujących 26 językach: albański, arabski, aramejski, bośniacki,
bułgarski, chiński, perski/dari, grecki, włoski, japoński, koreański,
chorwacki, kurmandżi, sorani, zaaza (wszystkie języki kurdyjskie),
macedoński, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski,
hiszpański, turecki i twi.
(w: https://www.schulministerium.nrw/herkunftssprachlicher-unterricht)

Formularz zapisu dostępny na kolejnych stronach oraz pod adresem:
https://pgherne.de/wp-content/uploads/2021/01/AnmeldungHerkunftssprachlicher-Unterricht-1.pdf
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Wyszukiwarka miejsca w przedszkolu w NRW:
https://www.kita.nrw.de/kinder-betreuen/kita-finder

https://www.little-bird.de/suche/
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1. KLIKAMY W Nordrhein-Westfalen:
2. wybieramy miejscowosc w ktorej mieszkamy oraz jestesmy zameldowani.
3. W okienku “SUCHE” wpisujemy dane dziecka.
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UWAGA! Dopytaj w przedszkolu o projekty które stymulują naturalną
dwujęzyczność Twojego dziecka. Np.: Rucksack KITA.
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Jeśli przyjeżdżasz do Niemiec jako obywatel UE i masz dzieci, to temat szkoły
jest dla Ciebie bardzo ważny. W poniższym artykule wyjaśniamy szczególne
cechy charakterystyczne niemieckiego systemu szkolnego i podajemy dalsze
informacje.
Informacje i doradztwo
Szeroka oferta szkolnictwa w Nadrenii Północnej-Westfalii zapewnia wszystkim
dzieciom oraz młodzieży doskonałe szanse edukacji zgodnej z ich zdolnościami i
upodobaniami. Niniejsza ulotka przedstawia zarys oferty szkolnictwa w tym
regionie. Szczegółowe infor- macje można uzyskać w szkołach, urzędach
szkolnych i radach okręgowych. Osoby z historią migracyjną mogą również
skontaktować się z Samorządowymi Centrami Integra- cji (Kommunale
Integrationszentren). Centra Integracji prowadzą doradztwo szczególnie w
zakresie przechodzenia między poziomami edukacyjnymi – z przedszkola do
szkoły podstawowej, aż po przejście ze szkoły do wykonywania zawodu.
Tu można znaleźć osoby kontaktowe dla danej gminy:
www.mkffi.nrw/kommunale-integrationszentren
Informacje o systemie szkolnictwa Nordrhein-Westfalen są dostępne pod
adresem:
www.schulministerium.nrw
Obowiązek szkolny
W Nadrenii Północnej-Westfalii ustawa o szkolnictwie określa, że obowiązek
szkolny dziecka rozpoczyna się w roku, w którym do dnia 30 września ukończy
ono sześć lat. Nowy rok szkolny każdego roku rozpoczyna się zawsze w lecie.
Dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły co najmniej przez dziesięć lat. Najpierw,
od 1 do 4 klasy, chodzą do szkoły podstawowej. Następnie uczą się w klasach od
5 poprzez kolejne, do końca szczebla średniego I stopnia. Młodzież musi
uczęszczać do szkoły kształcącej w zawodzie lub do gimnazjalnej szkoły średniej
do końca roku szkolnego, w którym kończy 18 lat lub do ukończenia
pełnowymiarowego toku kształcenia w ramach szczebla średnie- go II stopnia.
Obowiązkiem szkolnym objęta jest również osoba, która przed ukończeniem 21
lat rozpocznie kształcenie zawodowe. W takim przypadku obowiązek ten trwa do
chwili ukończenia tego kształcenia.
Szkoła podstawowa (Grundschule) (poziom podstawowy)
Edukacja dziecka rozpoczyna się w szkole podstawowej. Obejmuje klasy od 1 do
4. Od samego początku dzieci otrzymują indywidualne wsparcie przy
uwzględnieniu ich indywidualnych warunków i zainteresowań. Tu uczniowie
nabywają podstawową wiedze, zdolności, umiejętności oraz wartości.
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System szkolny w Nadrenia Północna-Westfalia
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Kształcenie szczebla średniego I stopnia (Sekundarstufe I)
Kształcenie szczebla średniego I stopnia opiera się na szkole
podstawowej (Grund- schule). W Nadrenii Północnej-Westfalii istnieją
następujące rodzaje szkół szczebla śred- niego I stopnia:
▸ szkoła główna (Hauptschule) (klasy 5 do 10)
▸ szkoła realna (Realschule) (klasy 5 do 10)
▸ gimnazjum (Gymnasium) (klasy 5 do 9)
▸ szkoła ogólna (Gesamtschule) (klasy 5 do 10)
▸ szkoła średnia (Sekundarschule) (klasy 5 do 10).

Szkoła główna (Hauptschule) zapewnia uczniom podstawowe
kształcenie ogólne. Nauka w silnym stopniu skierowana jest na
umiejętności praktyczne. Uczniowie na wczesnym etapie otrzymują
intensywną wsparcie podczas orientacji zawodowej, przy wyborze zawodu
i rozpoczęciu nauki zawodu. Regularne praktyki zakładowe umożliwiają
uczniom wgląd
w świat pracy. Edukacja w zakresie gospodarki i świata pracy
przygotowuje uczniów do sytuacji życiowych związanych z pracą
zawodową i umożliwia im zdobycie doświadczeń i zrozumienie życia
społecznego kształtowanego przez pracę.

Szkoła realna (Realschule) zapewnia uczniom rozszerzoną edukację
ogólną. Na zajęciach w równym stopniu przywiązuje się wagę zarówno do
umiejętności praktycznych, jak i teoretycznych. Tym samym program
nauczania nawiązuje do praktyki, oferując jednak także naukowy punkt
widzenia. Nabyte kompetencje zawodowe oraz wiedza z zakresu ekonomii
umoż- liwiają uczniom po ukończeniu dziesiątej klasy kontynuację
edukacji w ramach edukacji zawodowej lub toku kształcenia szczebla
średniego II stopnia (gimnazjalna szkoła śred- nia).

Gimnazjum (Gymnasium) zapewnia pogłębioną edukację
ogólnokształcącą. Uczniowie nabywają wie- dzę i umiejętności, które są
warunkiem wstępnym do podjęcia studiów wyższych lub wy- magającej
edukacji zawodowej. Obejmuje ono ciągły tok kształcenia na obu
poziomach gimnazjalnych (klasa 5 do 9), jak i następującą po nich
trzyletnią gimnazjalną szkołę średnią (II stopnia).
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Szkoła ogólna (Gesamtschule) przygotowuje uczniów do edukacji
zawodowej i studiów na uniwersytecie w zróżnicowanym systemie
nauczania. W tej szkole uczniowie o różnych zdolnościach mogą uczyć się
wspólnie. Uczniowie nie są przypisywani do toku kształ- cenia, jak w
szkole głównej (Hauptschule), szkole realnej (Realschule) i gimnazjum
(Gymnasium). Aby uwzględnić różną wiedzę i umiejętności uczniów, lekcje
niektórych przedmiotów odbywają się na dwóch poziomach (podstawowym
i rozszerzonym). Szkoła ogólnokształcąca obejmuje kształcenie szczebla
średniego I stopnia (klasy 5 do 10)
i kolejne trzyletnie kształcenie w gimnazjalnej szkole średniej (II stopnia).
Szkoły ogólno- kształcące są zazwyczaj prowadzone jako całodzienne
placówki szkolne.
Szkoła średnia (Sekundarschule)
W szkole średniej uczniowie o różnych poziomach wiedzy i umiejętności
przez dłuższy czas mogą uczyć się razem. Szkoła ta w ramach orientacji
zawodowej przygotowuje uczniów zarówno do kształcenia zawodowego,
jak i przejścia do gimnazjalnej szkoły średniej (gymnasiale Oberstufe).
Program nauczania oferuje od początku także stan- dardy gimnazjalne i
obejmuje klasy od 5 do 10. Każda szkoła średnia współpracuje z co
najmniej jedną gimnazjalną szkołą średnią. Szkoły średnie są zazwyczaj
prowadzone jako całodzienne placówki szkolne.
Kształcenie specjalne (Förderschule)
Niektórzy uczniowie z powodu zaburzeń w nauce, rozwoju lub swojej
niepełnosprawności wymagają specjalnej pomocy w nauce. Uczniowie ci
mają prawo do tzw. „specjalnego wsparcia edukacyjnego”. Istnieje siedem
priorytetów „edukacji specjalnej”:
▸ Nauka
▸ Mowa
▸ Rozwój emocjonalny i społeczny ▸ Postrzeganie
▸ Słuch i komunikacja
▸ Rozwój psychiczny
▸ Rozwój fizyczny i motoryczny.
Standardowym miejscem wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi jest szkoła ogólnokształcąca. Rodzicom przysługuje jednak
także prawo wyboru szkoły specjalnej dla swoich dzieci.
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Kształcenie szczebla średniego II stopnia (Sekundarstufe II)
Sekundarstufe II kontynuuje oraz poszerza edukację i wychowanie rozpoczęte w
szko- łach I stopnia. Kształcenie II stopnia dzieli się na ogólne (gimnazjalna szkoła
średnia - gymnasiale Oberstufe) i zawodowe (kolegium zawodowe - Berufskolleg).
Gimnazjalna szkoła średnia (Gymnasiale Oberstufe)
W gimnazjalnej szkole średniej kontynuowana jest edukacja ogólnokształcąca. W
Nad- renii Północnej-Westfalii naukę gimnazjalną realizować można w gimnazjum
(Gymna- sium), szkole ogólnej (Gesamtschule) lub gimnazjum zawodowym
(Berufliches Gymna- sium).
Kończąc ten etap edukacji uczeń wraz ze zdaniem egzaminu maturalnego uzyskuje
dostęp do studiów w szkołach wyższych (Allgemeine Hochschulreife). Uzyskanie
matury możliwe jest również podczas nauki w liceum zawodowym, w połączeniu z
ukończeniem nauki zawodu. Matura umożliwia dostęp do studiów realizowanych w
wyższych szkołach zawodowych (Fachhochschule) lub na uniwersytetach
(Universität).
Kolegium zawodowe (Berufskolleg)
W kolegiach zawodowych uczniowie mogą uczęszczać na kursy zawodowe, które
umożliwiają:
▸ orientację zawodową
▸ przygotowanie do zawodu lub studiów
▸ uzyskanie dyplomu wykształcenia zawodowego lub ▸ dalsze kształcenie zawodowe.
Jednocześnie w ramach wszystkich kierunków realizowanych w kolegium
zawodowym możliwe jest zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji ogólnokształcących
do matury włącznie.
Szkoła dokształcająca (Weiterbildungskolleg)
Szkoła dokształcająca stanowi ofertę edukacyjną dla osób pracujących w różnym
wieku lub dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenia w zawodzie. W
ramach nauki realizowanej w liceum wieczorowym (Abendrealschule), gimnazjum wieczorowym
(Abendgymnasium) i kolegium (Kolleg) można uzyskać wszystkie świadectwa
ukończe- nia kształcenia szczebla średniego I i II stopnia. Specjalną ofertą jest kurs
„Matura online” z niewielką ilością godzin obecności w szkole stacjonarnej.
Dalsze informacje:
Dalsze informacje można uzyskać w szkołach, urzędach szkolnych i radach
okręgowych, a także przez Internet pod adresem: www.schulministerium.nrw
Tutaj można znaleźć osoby kontaktowe dla danej gminy:
www.mkffi.nrw/kommunale-integrationszentren
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informacje z broszury:
POL-DAS SCHULSYSTEM IN NORDRHEIN-WESTFALEN. EINFACH UND
SCHNELL ERKLÄRT
Datum: 23.11.2021 / Art.-Nr.: MSB-D-11-POL / Anbieter: MSB Düsseldorf
WIĘCEJ:
https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop?f_search=&f_attrid%5B%5D=477.
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OGS, w skrócie "Offene Schule" jest w przeważającej mierze
zorientowana na klasyczną strukturę lekcji szkoły popołudniowej, oferuje
dodatkowy, dobrowolny program popołudniowy po lekcjach szkolnych
zapewniając tym samym dziecku wydłużony dzień szkolny z opieka,
odrabianiem lekcji i posiłkiem (UWAGA: koszty za OGS zależą od Twojej
sytuacji finansowej, ciepły POSIŁEK jest przeważnie dodatkowo płatny).
Na początku każdego roku szkolnego rodzice decydują, czy ich dzieci
będą uczęszczać na całodzienny program. Często tę formę opieki
przejmują niezależni świadczeniodawcy.
Przykładowy formularz. Zawsze pytaj o formularz właściwy dla Twojej
szkoły czy OGS, najlepiej w sekretariacie szkoły.
https://www.stadt-frechen.de/vv/2015-1006_Vordruck_Antrag_auf_Aufnahme_OGS.pdf

Informacje dla multiplikatorów, np. nauczycieli
Nauczyciele, którzy często pełnią rolę multiplikatorów w systemie
edukacji, mogą uzyskać na Portalu Edukacyjnym wyczerpujące informacje
na różne tematy:
Nauczyciele mogą znaleźć na Portalu Edukacyjnym informacje na różne
tematy.
Patrz: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html
Odpowiednie tematy obejmują:
Informacje o systemie szkolnictwa
Zagadnienia prawne
Rozwój edukacyjny
Politykę szkolnictwa
Zagadnienia międzynarodowe
Rodzinę i edukację
Informacje o Ministerstwie Szkolnictwa

STRONA 68

OGS OFFENE GANZTAGSCHULE
ŚWIETLICA SZKOLNA

https://www.stadt-frechen.de/vv/2015-10-06_Vordruck_Antrag_auf_Aufnahme_OGS.pdf
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STUDIUM IN NRW, STUDIEREN IN
DEUTSCHLAND
STUDIA W NRW I W NIEMCZECH
Oferta studiów niemieckich uczelni jest bardzo
różnorodna i otwiera studiującym z UE
możliwość uczestniczenia w
międzynarodowych programach oraz
interdyscyplinarnych kierunkach studiów. Jak
skonstruowane są studia w Niemczech, które
drogi prowadzą na studia w Niemczech i jakie
wymagania muszą spełnić studiujący, aby móc
żyć i studiować w Niemczech, może
dowiedzieć się tutaj.
INFORMACJE nt. studiów w NRW
https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/hochschulen
INFORMACJE nt. uznawania stopni naukowych i dyplomów uczelni zagranicznych w
Nadrenii Północnej-Westfalii.
https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/hochschulen/internationales
W Niemczech od 2014 roku studiowanie na uczelni publicznej nie wiąże się z
opłatami za naukę. Pobierane są jednak opłaty semestralne w różnej wysokości
(od 150 do prawie 400 euro w zależności od Bundeslandu), które m.in. pozwalają
na bezpłatne korzystanie z transportu publicznego.
WIĘCEJ:
Informacja w języku polskim: Informacje na temat uczelni, kierunków studiów i
stypendiów oraz najlepsze wskazówki dla międzynarodowych kandydatów na
studia
https://www.deutschland.de/pl/studia-w-niemczech

Jak sfinansować studia w Niemczech i ile studia kosztują, informacja w języku
polskim.
https://www.deutschland.de/pl/topic/wiedza/qa-studia-w-niemczech-stypendiaczesne-koszty
https://studieren.de
https://www.daad.de/de/
https://www.studycheck.de
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywateleue/infoteka/edukacja/studium
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ZASIŁEK NA DZIECI
Aby otrzymać niemiecki zasiłek na dziecko – Kindergeld – trzeba
mieszkać na stałe (być zameldowanym) w Niemczech i mieć dziecko lub
dzieci; lub pracować w Niemczech (wtedy TY i Twoje dziecko możecie
mieszkać w Polsce)
To podstawowe warunki, by się o ten zasiłek ubiegać. Jeśli je spełniasz,
powinnaś/powinieneś złożyć wniosek o Kindergeld wraz z niezbędnymi
załącznikami wynikającymi z sytuacji w twojej rodzinie, wieku dziecka i
jego sytuacji.
UWAGA: przy wypełnianiu wniosku korzystaj z instrukcji wypełniania
wniosku, która jest również w języku polskim.
Po wypełnieniu wniosku i załączników trzeba je wydrukować i podpisać.
UWAGA: Koniecznie złóż podpisy na głównym wniosku. Potrzebne są
podpisy obu uprawnionych osób, obojga rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka.
Podpisane wnioski należy wysłać do właściwej dla twojego miejsca
zamieszkania kasy rodzinnej (Familienkasse).
WYSZUKIWARKA Kasy rodzinnej właściwej dla Twojego miejsca
zamieszkania:
https://www.familienkasse-info.de/zustaendige-familienkassen-fuerorte.php?plz=0
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A jeśli nie mieszkasz wraz z dziećmi w Niemczech, tylko w Polsce, ale
pracujesz w Niemczech, wyślij wniosek na adres, żeby sprawdzić czy
należy Ci się Kindergeld.
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
fax: +49 3591 661 878
Czy można złożyć wniosek po polsku?
Korespondencja z Familienkasse odbywa się w języku niemieckim, ale Ty
możesz używać polskich formularzy, które oficjalnie przygotowała
Familienkasse.
O co może dodatkowo poprosić Familienkasse?
“Poza wysłanym wnioskiem, pracownik kasy może chcieć sprawdzić różne
okoliczności związane z twoją rodziną i ubieganiem się o zasiłek,
szczególnie gdy ty mieszkasz w Polsce wraz z dziećmi, a twój mąż lub
twoja żona (a także partner czy partnerka) pracują w Niemczech. Wtedy
Familienkasse będzie chciała na pewno wiedzieć, czy pobierasz w Polsce
500+, czy dzieci chodzą do szkoły i jak w ogóle wygląda sytuacja między
członkiem rodziny pracującym w Niemczech a Tobą i dziećmi.”
UWAGA: Pamiętaj do wniosku o Kindergeld nie musisz przekazywać
oryginałów – kasie rodzinnej wystarczą kopie wszystkich dokumentów.
(więcej informacji w języku polskim na: https://kindergeld-niemcy.pl/jakzlozyc-wniosek-o-kindergeld/)
Formularz wniosku na “Kindergeld” w języku polskim
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kb1-nl-antragkindegeld_ba014076.pdf
Załącznik do wniosku o “kindergeld” - zagranica
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kg51-pl-anlageausland_ba014930.pdf
Załącznik do wniosku o “Kindergeld” w języku polskim (Anlage Kind)
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kg1-pl-anlagekind_ba014077.pdf
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MUTTERSCHAFTSGELD
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Kobietom objętym ustawową ochroną w myśl tzw. Mutterschaftsgesetz
przysługuje w Niemczech zasiłek macierzyński – Mutterschaftsgeld.
Świadczenie wraz z tzw. Arbeitgeberzuschuss ma zastąpić dotychczasowe
wynagrodzenie zatrudnionej na czas ciąży i po porodzie. Zasiłek może być
wypłacany również w formie chorobowego (Krankengeld) lub w postaci
jednorazowej wypłaty pieniędzy, przyznawanych przez Federalny Zakład
Ubezpieczeń dla Pracowników (Bụndesversicherungsanstalt).
Zasiłek macierzyński – warunki:
Prawo do zasiłku mają kobiety ubezpieczone zgodnie z obowiązkiem
ubezpieczenia lub dobrowolnie, pozostające w stosunku zatrudnienia
względnie zarejestrowane jako osoby bezrobotne i otrzymujące zasiłek
Arbeitslosengeld.
W przypadku prywatnie ubezpieczonych przedsiębiorców pobór zasiłku
jest uzależniony od umowy z kasą chorych. Kluczowe jest także
wynagrodzenie otrzymywane przez 3 miesiące poprzedzające rozpoczęcie
okresu ochronnego. Wnioskodawczyni winna w tym okresie wykazać
dochód nie mniejszy niż 390 euro netto.
Przy aprobacie prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje 6 tygodni
przed przewidywaną datą porodu i rozciąga się po nim do końca okresu
ochronnego ciąży (Mutterschaftschutz). Na świadczenie składa się
wypłata z kasy chorych (maksymalnie 13 euro/dzień kalendarzowy) oraz
dopłaty pracodawcy. Ten jest zobowiązany do wyrównania zasiłku do
poziomu odpowiadającemu wynagrodzeniu (netto) przyszłej matki.
W przypadku osób bezrobotnych oraz prywatnie ubezpieczonych, po
wcześniejszym uzgodnieniu świadczenie będzie traktowane jako zasiłek
chorobowy Krankengeld. Osoby którym nie przysługuje świadczenie z
kasy chorych, mogą złożyć odpowiedni wniosek w Federalnym Zakładzie
Ubezpieczeń dla Pracowników (Bundesversicherungsamt), który wypłaci z
tego tytułu jednorazowo 210 euro. Dotyczy to kobiet w ciąży którym nie
przysługuje zasiłek chorobowy czy pracownic, których dochód nie
przekroczył wspomnianych 390 euro / miesięcznie.
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Widerspruch binnen eines Monats ab
Erhalt des Bescheids, wenn:

Sprzeciw w przeciągu miesiąca od daty
otrzymania decyzji, jeżeli otrzymałeś:

-Falsche Berechnung der ALG I - Höhe

- błędne obliczenie wysokości zasiłku

-Sperre wegen verspäteter
Arbeitslosmeldung , Sperre wegen
verschuldeten Arbeitsplatzverlusts

- Blokada świadczeń w przypadku
(wypowiedzenie umowy) utraty pracy z
własnej winy

- Einspruch binnen eines Monats ab
Erhalt des Bescheids

- Sprzeciw w przeciągu miesiąca od daty
otrzymania decyzji

- (teilweise) Ablehnung des
Kindergeldes mit Verweis auf die
Zuständigkeit polnischer Sozialbehörden

- (Częściowa) odmowa przyznania
zasiłku na dziecko w odniesieniu do
kompetencji polskiej administracji (zasiłek
na dziecko, 500+)

Różne świadczenia państwowe odciążają i wspierają rodziny. Do
najważniejszych świadczeń finansowych należą: zasiłek rodzinny, dodatek
na dziecko i zasiłek wychowawczy.
Informacje w języku polskim znajdziesz na stronie:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/życie-ipraca-w-niemczech/rodzina

STRONA 80

FAMILIE, KINDER,
SCHWANGERSCHAFT
RODZINA I DZIECI, CIĄŻA

Moje dziecko otrzymało skierowanie do SPZ?!
SPZ to odpowiednik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. SPZ to
specjalistyczne, interdyscyplinarne placówki medyczne zajmujące się
badaniem i leczeniem dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 18 roku
życia z podejrzeniem lub stwierdzeniem zaburzeń rozwoju fizycznego,
intelektualnego i emocjonalnego. Opieka jest świadczona z udziałem
rodziny pacjenta i jego otoczenia pozarodzinnego, a także obejmuje
poradnictwo i doradztwo.
W SPZ usługi świadczą wyspecjalizowani pediatrzy i lekarze zajmujący się
dziećmi i nastolatkami. Świadczą oni swoje usługi we współpracy z
profesjonalna kadra z dziedziny psychologii, fizjoterapii, logopedii, terapii
zajęciowej, pedagogiki terapeutycznej i społecznej, wspieranymi przez
specjalistów z dziedziny zdrowia i pielęgniarstwa pediatrycznego. Często
kilka wizyt w SPZ pomaga pozytywnie kształtować dalszy i prawidłowy
rozwój dziecka.
SPZ jest po Państwa stronie i nie należy obawiać się konsultacji! Nie
znasz wystarczająco dobrze j. niemieckiego, koniecznie zadbaj o
tłumacza!
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UE przyjmuje wspólne przepisy w celu zachowania prawa do świadczeń
socjalnych w przypadku przemieszczania się w obrębie UE (UE 27 + Islandia,
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).
Karta ubezpieczenia społecznego
Nie musisz samodzielnie zajmować się wydawaniem karty ubezpieczenia
społecznego. Legitymację otrzymasz od właściwej instytucji ubezpieczenia
emerytalnego, gdy po raz pierwszy podejmiesz działalność zawodową niezależnie od tego, czy będzie to praktyka, praca w pełnym, niepełnym
wymiarze godzin lub minipraca (MiniJob).
Po rozpoczęciu pracy pracodawca rejestruje Cię w kasie chorych lub w Mini Job
Zentrale , podając Twój numer ubezpieczenia społecznego (numer SV). Jeśli nie
znasz swojego numeru SV, pracodawca może zwrócić się o niego do instytucji
ubezpieczenia emerytalnego.

Karta ubezpieczenia społecznego zawiera:
Nazwisko, imię (nazwisko rodowe)
numer ubezpieczenia społecznego,
instytucja ubezpieczenia emerytalnego, która ją wydała,
datę wydania oraz numer seryjny.
UWAGA: Umieszczanie zdjęcia na karcie ubezpieczenia społecznego jest
dobrowolne od 2009 r.
Numer ubezpieczenia społecznego, zwany też numerem ubezpieczenia
emerytalnego, składa się z:
numer kierunkowy odpowiedniej instytucji ubezpieczenia emerytalnego,
data urodzenia,
pierwsza litera nazwiska,
numer seryjny, który zawiera informację o płci użytkownika,
cyfrę kontrolną.
Ważne: Po otrzymaniu karty ubezpieczenia społecznego należy sprawdzić, czy
dane osobowe na karcie i numerze SV są poprawne.
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Ubezpieczenie społeczne, koordynacja systemów zdrowotnych w UE
UE zapewnia wspólne przepisy dotyczące ochrony praw w zakresie
zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w Europie (UE 27 +
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Przepisy dotyczące koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów
krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę
decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem przysługującym na
podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich
warunkach.

Cztery podstawowe zasady
1. W danym czasie jesteś objęty przepisami jednego kraju, tak więc składki
opłacasz tylko w jednym kraju. Decyzję o tym, które ustawodawstwo ma
zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia
społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz. Sprawdź, które przepisy mają
zastosowanie w Twoim przypadku.
2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom
podlegasz. Jest to tzw. zasada równego traktowania lub niedyskryminacji.
3. Jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby
uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w
innych krajach.
4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo
możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju. Jest to tzw. zasada
przenoszenia świadczeń.
Więcej:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl

Potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy?
Nie udało Ci się znaleźć informacji, których szukasz?
Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami (SOLVIT) Uzyskaj poradę
prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”
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W Niemczech językiem urzędowym jest język NIEMIECKI!
in Deutschland wird DEUTSCH gesprochen!
KURS Językowy / Integracyjny
Owszem w wielu miejscach “dogadasz” się w języku polskim lub będziesz
posiłkować się pomocą znajomych, a jednak niezależność i pełną gamę
możliwości społecznych jak i zawodowych zapewni Ci przynajmniej
komunikatywna znajomość języka niemieckiego!
WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE:
Jako obywatel / obywatelka UE nie masz wprawdzie ustawowo
zagwarantowanego prawa do udziału w kursie integracyjnym, ale Urząd ds.
Migracji i Uchodźców (BAMF) może jednak przyjąć Cię na kurs integracyjny, jeśli
nie znasz jeszcze wystarczająco dobrze języka niemieckiego, oraz szczególnie
potrzebujesz integracji i są wolne miejsca na kursie. W tym celu należy wypełnić
wniosek o przyjęcie na kurs integracyjny.
Należy również zapoznać się z informacjami zawartymi w formularzu wniosku o
przyjęcie do szkoły.
Podpisz wypełniony wniosek i wyślij go do właściwego dla Ciebie biura
regionalnego Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców. Korzystając z
systemu informacyjnego BAMF-NAvI, możesz dowiedzieć się, który urząd
regionalny jest dla Ciebie właściwy.
KOSZTY:
Za każdą lekcję kursu integracyjnego należy zapłacić 2,20 Euro (udział własny).
Jeśli zapisałeś się na kurs integracyjny przed 01.01.2021, dopłata do kosztów
wynosi 1,95 euro.
Ogólny kurs integracyjny składa się z 700 godzin. Koszt całego kursu wynosi
zatem 1 540 euro (w przypadku zapisania się na kurs przed 01.01.2021 r. kwota
ta wynosi 1 365 euro). Nie trzeba płacić tej kwoty jednorazowo, ale można ją
zapłacić za każdą sekcję kursu liczącą 100 godzin dydaktycznych. W przypadku
uczestnictwa w kursie specjalnym, obejmującym odpowiednio więcej jednostek
dydaktycznych, udział w kosztach będzie również wyższy (np. 2200 euro za 1000
godzin dydaktycznych).
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UWAGA: jeżeli jesteś klientem JOBCENTER koniecznie pytaj o możliwości
udziału w kursie integracyjnym!
Jeśli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych II lub pomoc społeczną, możesz
ubiegać się o zwolnienie z udziału w kosztach. Można również zostać
zwolnionym ze składki na pokrycie kosztów, jeśli opłacenie składki na pokrycie
kosztów jest szczególnie trudne ze względu na sytuację ekonomiczną lub
osobistą.

WNIOSEK O UDZIAŁ W KURSIE INTEGRACYJNYM dostępny pod adresem:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/AntraegeAlle/630-007_antrag-zulassung-integrationskursausl_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=24
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Wniosek o zwolnienie z kosztów kursu integracyjnego dostępny pod
adresem:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/AntraegeAlle/630-027_antrag-kostenbefreiung_pdf.pdf?
__blob=publicationFile&v=17
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Wniosek o zwrot udziału w kosztach (50%) dostępny pod adresem:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/AntraegeAlle/630-031_antrag-rueckerstattung-kostenbeitrag_pdf.pdf?
__blob=publicationFile&v=18
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Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży dostępny pod adresem:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/AntraegeAlle/630-032_antrag-fahrtkostenzuschusserstattung_pdf.pdf?
__blob=publicationFile&v=12

STRONA 88

INTEGRATIONSKURS &
DEUTSCHKURS
KURS INTEGRACYJNY I NAUKA
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ULOTKA NT. KURSU INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU POLSKIM:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/Merkblaetter/630-036_merkblatt-auslaenderbehoerde_polnisch.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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ULOTKA NT. KURSU INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU POLSKIM:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/Merkblaetter/630-036_merkblatt-auslaenderbehoerde_polnisch.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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ULOTKA NT. KURSU INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU POLSKIM
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/Merkblaetter/630-036_merkblatt-auslaenderbehoerde_polnisch.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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ULOTKA NT. KURSU INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU POLSKIM
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/Merkblaetter/630-036_merkblatt-auslaenderbehoerde_polnisch.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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ULOTKA NT. KURSU INTEGRACYJNEGO W JĘZYKU POLSKIM
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurst
eilnehmer/Merkblaetter/630-036_merkblatt-auslaenderbehoerde_polnisch.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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Jeśli jesteś obywatelem UE i przebywasz w Niemczech, od statusu
Twojego pobytu zależy, czy nadal posiadasz ubezpieczenie w kraju
pochodzenia przez fundusz zdrowia, czy też podlegasz przepisom
systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.
Ubezpieczenie zdrowotne jest od 2009 roku obowiązkowym
ubezpieczeniem dla każdej zameldowanej w Niemczech osoby, bez
względu na status zawodowy.
Nie ważne czy jest to osoba zatrudniona na umowę o pracę, prowadząca
firmę, student, bezrobotny czy emeryt. Choroba czy wypadek może
zdarzyć się w każdej chwili i w każdym miejscu a koszty leczenie są
często bardzo wysokie. Z tego powodu rząd niemiecki wprowadził
obowiązek dla wszystkich posiadania takiego ubezpieczenia.
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Dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych
W Niemczech istnieją dwa systemy ubezpieczeń: ustawowe i prywatne:
Ubezpieczenie ustawowe. Ten rodzaj ubezpieczeń oferowany jest przez
tzw. Kasy Chorych (np. AOK, IKK, BKK, TK itd.).
Jest to najbardziej rozpowszechniony system ubezpieczeń, ponieważ
ubezpieczone są w nim wszystkie osoby zatrudnione o prace, których
dochód roczny brutto nie przekracza 64.350 EUR (stan 2021).
Ubezpieczeniem tym mogą też (na wniosek) być objęte osoby
prowadzące własną działalność, studenci, emeryci, bezrobotni.
Istnieją jednak pewne ograniczenia w dostępie do ubezpieczenia
ustawowego. I tak na przykład wiek osoby składającej po raz pierwszy
wniosek na to ubezpieczenie (lub osoby zatrudniającej się) nie może
przekraczać 55tego roku życia.
Osoby zatrudnione na umowę o pracę z dochodem powyżej 450 EUR/m-c
otrzymują automatycznie ubezpieczenie ustawowe.
Osoby pracujące na tzw. Mini Job, prowadzące działalność lub bezrobotne
mogą ubezpieczyć się w ustawowej kasie na wniosek. Jest to tzw.
ubezpieczenie dobrowolne (Freiwillige Versicherung). Warunkiem
ubiegania się o ubezpieczenie dobrowolne jest poprzednie ubezpieczenie
w NFZ, które tam trwało min. rok i przerwa pomiędzy zamknięciem
ubezpieczenia w NFZ i złożeniem wniosku w niemieckiej kasie jest nie
dłuższa niż 3 miesiące. Niemiecka kasa chorych pobiera sama
bezpośrednio z NFZ informacje o przebiegu ubezpieczenia na podstawie
numeru PESEL.
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Ubezpieczenie ustawowe - gesetzliche (potocznie zwane również
państwowym) można scharakteryzować w następujący sposób:
- w państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
- zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego
ubezpieczonego
-dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne
można uzyskać w
prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową
opłatą
- wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa
kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba
przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
- za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28
dniach pobytu w szpitalu
- przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli
wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów
Kto jest ustawowo ubezpieczony?
Pracownicy - osoby zatrudnione w Niemczech, (w tym uczący się
zawodu) są z zasady ubezpieczeni w ramach ustawowego ubezpieczenia
zdrowotnego (GKV). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
Także obcokrajowcy prowadzący własną działalność gospodarczą w
Niemczech mogą na wniosek być objęci ubezpieczeniem ustawowym.
Członkowie rodziny: małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci mogą w
Niemczech być współubezpieczeni w ramach ubezpieczenia członka
rodziny. Głównym warunkiem jest, aby członkowie rodziny mieli swoje
miejsce zamieszkania lub byli zameldowani na pobyt stały w Niemczech.
Studenci - osoby pragnące studiować w Niemczech są z zasady objęci
ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech.
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Kto może zostać ubezpieczony w ramach rodzinnego ubezpieczenia
zdrowotnego?
Partner (małżonek, małżonka, partner z zarejestrowanego związku
partnerskiego), jeśli jego zarobki nie przekraczają 435 euro miesięcznie
lub jeśli w ramach tzw. Minijob nie zarabia więcej niż 450 euro,
zatrudnieniem nie jest praca na własny rachunek oraz nie jest
ubezpieczony prywatnie. Praca na własny rachunek jest brana pod uwagę
dopiero wtedy, jeśli zajmuje więcej niż 18 godzin w tygodniu.
Dzieci w wieku do 23. roku życia mogą zostać bezpłatnie ubezpieczone w
ramach ubezpieczenia rodzinnego, jeśli jeszcze nie pracują. Jeśli dziecko
uczęszcza jeszcze do szkoły (również studia oraz wykształcenie
zawodow), to granica wiekowa wynosi 25. lat.
Dzieci nie mogą zostać ubezpieczone w ramach rodzinnego
ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli partner posiada ubezpieczenie
prywatne, a jego miesięczne zarobki w roku 2021 wyniosą więcej niż
5.362,50 Euro
Regulacja dotyczy również pasierbów oraz dzieci wychowywane w
rodzinach zastępczych. Wnuki mogą zostać ubezpieczone w ramach
ubezpieczenia rodzinnego, jeśli żyją u dziadków i są przez nich
utrzymywane.
Dana osoba musi mieszkać na terenie Niemiec
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Wysokość składek
Dla pracowników ubezpieczonych ustawowo w 2021 roku obowiązuje
ogólna stawka składki w wysokości 14,6 procent z doliczeniem małego,
uzależnionego od danej kasy chorych dodatku. Składka jest obliczana od
wynagrodzenia brutto. Istnieje jednakże roczna górna granica, tak zwana
granica wymiaru składki. Powyżej tej granicy nie są odciągane od
wynagrodzenia żadne dalsze składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2021
roku granica ta wynosi 64.350 Euro. Punktem szczególnym jest to, że w
Niemczech pracodawcy i pracownicy opłacają składkę wspólnie. Udział
pracodawcy wynosi 7,3 procent oraz pracodawca opłaca również połowę
dodatkowej kwoty.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą płacą obniżoną
stawkę składki w wysokości 14 procent – z doliczeniem małego,
uzależnionego od danej kasy chorych dodatku – jeśli wybrały
ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku chorobowego.

UWAGA: Nie potrzebujesz pośrednika, który pobiera za usługę
wysokie opłaty, aby ubezpieczyć się w ustawowym ubezpieczeniu
zdrowotnym. Można to zrobić przez internet (Antrag auf
Mitgliedschaft) lub osobiście (w razie potrzeby z osobą znającą język
niemiecki)
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KRANKENVERSICHERUNG
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie prywatne
Tym ubezpieczeniem objęte są przede wszystkim osoby prowadzące w
Niemczech działalność gospodarcza (Gewerbe), przedstawiciele tzw.
wolnych zawodów, lekarze, studenci oraz osoby niezatrudnione, czy też
pracujące na tzw. Mini-Job. Urzędnicy państwowi, (tzw. Beamte):
nauczyciele, zolnierze policjanci ubezpieczeni sa z reguly prywatnie,
poniewaz otrzymuja od Landu zwrot kosztów leczenia i opieki lekarskiej
tzw. Beihilfe, która nie przysługuje ubezpieczonym ustawowo.
Forma ubezpieczenia prywatnego jest bardzo korzystna dla osób
rozpoczynających swój pobyt w Niemczech i pracujących na własny
rachunek, czyli tzw. Gewerbe. Właśnie dla tej grupy osób przewidziane są
specjalne taryfy.
Składka miesięczna w tego typu ubezpieczeniu jest różna i zależna
przede wszystkim od wieku ubezpieczonego oraz od długości pobytu w
Niemczech czy zakresu ubezpieczenia. Podstawowe składki tego
ubezpieczenia nie muszą być wcale drogie. Zaczynają się one na
poziomie 90-150 EUR miesięcznie. Szczególnie polecane są one dla osób
pracujących i przebywających czasowo w Niemczech, niezdecydowanych
jeszcze na stałe się tu osiedlenie.
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - private Krankenversicherung
charakteryzuje:
- składki ustalane są indywidualnie na podstawie wieku, płci, stanu
zdrowia i zakresu ubezpieczenia
- zakres ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie
- koszty leczenia są refundowane, tzn. otrzymany w gabinecie lekarskim
rachunek przekazuje się swojej firmie ubezpieczeniowej
- w przypadku ubezpieczenia prywatnego, za każdego członka rodziny
opłaca się oddzielną składkę (w przeciwieństwie do państwowych kas
chorych, w których niepracujący członkowie rodziny objęci są
ubezpieczeniem bezpłatnie).
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KRANKENVERSICHERUNG
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Jakie są konsekwencje nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w
Niemczech?
Osoby, które są zameldowane w Niemczech, a nie posiadają
ubezpieczenia zdrowotnego muszą się liczyć z następującymi
konekwencjami:
- dług z dużymi odsetkami. Osoby nie opłacające składek na
ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech muszą się liczyć z tym, że prędzej
czy później musza je zapłacic, czego dopilnuje komornik. Wprawdzie w
ten sposób powstały dług można rozłożyć na raty, ale trzeba go spłacić w
całości.
- w przypadku studentów, brak opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego
będzie skutkował wydaleniem z uczelni. Oprócz tego wiele uczelni już na
starcie wymaga przedłożenia zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.
- bez ubezpieczenia zdrowotnego nie ma możliwości zarejestrowania się
w urzędzie pracy, czy założenia działalności gospodarczej

Widerspruch binnen eines Monats
ab Erhalt des Bescheids:
- Krankenkassenbeiträge falsch
berechnet
- Ablehnung von Krankengeld
- Ablehnung sonstiger Leistungen
(Behandlungskosten etc. )
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Sprzeciw w przeciągu miesiąca od
daty otrzymania decyzji, jeżeli:
- błędne obliczenia wysokości
składek
- odmówienie zasiłku chorobowego

- odmówienie innych świadczeń
(np. koszty leczenia etc.)

KRANKENVERSICHERUNG
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Infolinia w języku polskim:
https://pl.zuwanderer.aok.de/kontakt-z-aok
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POZOSTAŁE WAŻNE
UBEZPIECZENIA
Oprócz ubezpieczeń ustawowych takich jak ubezpieczenie zdrowotne,
emerytalne, pielęgnacyjne czy na wypadek bezrobocia, w Niemczech
istnieje wiele innych rodzajów ubezpieczeń. Każdy musi sam zdecydować,
jakie ubezpieczenia są dla niego ważne.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (private
Haftpflichtversicherung):
Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale bardzo ważne i niedrogie. Ten
rodzaj ubezpieczenia chroni przed roszczeniami odszkodowawczymi osób
trzecich. Umowa ubezpieczenia zawierana jest indywidualnie.
Ubezpieczenie wyposażenia domu (Hausratversicherung):
To ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie za uszkodzenia przedmiotów
wyposażenia wnętrz i codziennego użytku oraz przedmiotów
eksploatacyjnych gospodarstwa domowego w przypadku pożaru, powodzi
lub włamania. Jest ono często wymagane przez wynajmujących
mieszkania przy podpisywaniu umowy najmu.
Ubezpieczenie domu (Gebäudeversicherung):
Jest to ubezpieczenie obligatoryjne dla właścicieli nieruchomości. Chroni
przed stratami materialnymi w przypadku zniszczenia domu przez pożar,
zalanie, powódź, wichury itp.
Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
(Berufsunfähigkeitsversicherung):
Jeżeli ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać dalej swojego zawodu
(np. ze względu na chorobę), otrzymuje wówczas miesięczną rentę
wypłacaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to szczególnie
ważne dla wykwalifikowanych, dobrze płatnych zawodów, ponieważ
ochrona ustawowa jest często niewystarczająca do utrzymania takiego
samego standardu życia jak przed chorobą.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(Unfallversicherung):
Ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie w zależności od uszczerbku na
zdrowiu spowodowanego wypadkiem. Ubezpieczenie obejmuje wypadki w
dowolnym miejscu na świecie, 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie
ustawowe (pracodawcy) obejmuje tylko wypadki przy pracy i w drodze do
pracy (dotyczy to również dzieci).
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POZOSTAŁE WAŻNE
UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia na życie (Lebens-/Rentenversicherung):
Zasada działania tego ubezpieczenia jest następująca: ubezpieczony płaci
składki przez pewien określony umowa okres (lub jednorazowo). W czasie
trwania polisy istnieje ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci
(Risikolebensversicherung) lub dodatkowo może być formą
długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Po wygaśnięciu polisy
ubezpieczony otrzymuje świadczenie w postaci renty i/lub wypłaty
kapitału.
Ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodów i motocykli
(Kraftfahrtversicherung):
W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczane są ryzyka związane z
eksploatacją pojazdów. Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych (OC, AC częściowe, AC pełne) zapewniają ochronę w
zależności od rodzaju szkody. Taryfy z zakresu AC nie są obowiązkowe.
Dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Zusatzversicherung):
Od ubezpieczenia zdrowotnego w podróży za granicę, poprzez dodatkowe
leczenie prywatne aż po dodatkowe świadczenia stomatologiczne, istnieją
w Niemczech liczne możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia
wykraczającego poza katalog świadczeń ustawowych w ramach
ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczenie prawne (Rechtsschutzversicherung):
Ta forma ubezpieczeń obejmuje korzystanie z usług prawników w sporach
cywilnych i karnych. Zakres tych świadczeń ustalany jest indywidualnie w
zależności od potrzeb ubezpieczonego. Jest to przydatne np. w przypadku
wypadku samochodowego, zwolnienia z pracy, sporu z urzędami itp.
Ważne jest, aby pamiętać, żeby nie wydawać ogólnych opinii na temat
tego, które ubezpieczenia są ważne lub konieczne. Jest to zawsze kwestia
indywidualnego przypadku. Najlepiej dowiedzieć się dokładnie
wszystkiego odpowiednio wcześniej przed wykupieniem polisy, ale
pamiętajmy, że ubezpieczenie często chroni nas w razie różnych
wypadków losowych i szkód materialnych.
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VERBRAUCHERZENTRALE
POMOC DLA KONSUMENTA,
PORADNICTWO KONSUMENCKIE

Od roku 2001 Niemcy posiadają na szczeblu federalnym ministerstwo
odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Niektóre landy mają także
resort ochrony konsumentów. Niemiecka polityka konsumencka opiera się
na trzyczęściowej koncepcji, na którą składają się: 1. ochrona interesów
gospodarczych konsumentów, 2. ochrona zdrowia konsumentów oraz 3.
kwestie związane z żywnością.
Więcej:
https://polen.diplo.de/pl-pl/02-themen/02-3-wirtschaft/-/2213310?
openAccordionId=item-2216472-6-panel
https://www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/viz-pl
Na stronie www dostępne są WZORY PISM I UMÓW PL-DE, m.in.:
umowa kupna-sprzedaży:
https://www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/sites/default/files/202107/Umowa-kupna-samochodu_Autokaufvertrag_DE_PL.pdf

Wyszukiwarka (Verbraucherlotse), który pomaga konsumentom znaleźć szybko
właściwego partnera kontaktu w celu załatwienia swoich spraw i rozwiązania
problemów.
https://www.bmel.de/DE/service/verbraucherlotse/verbraucherlotse_node.html
Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland: Rat und Hilfe für
Verbrauche - Europejskie Centrum Konsumenckie w Niemczech: porady i
pomoc dla konsumentów:
https://www.evz.de/index.html
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

Co to jest zwykłe i co to jest nadzwyczajne (bez wypowiedzenia)
zakończenie umowy najmu?
Co znaczą pojęcia Kaltmiete/Nettomiete oraz Warmmiete/Bruttomiete?
Czy wynajmujący może po prostu podnieść czynsz?
Ile kosztuje porada w organizacji najemców (Miteverein)?
Jak znajdę zakwaterowanie na pierwsze tygodnie pobytu w Niemczech?
Jakie informacje znajdę w ogłoszeniach mieszkaniowych, zamieszczanych
w internecie i prasie?
Na co mam zwracać uwagę, gdy staram się o mieszkanie?
Wiecej:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/pytaniai-odpowiedzi/niemcy-dla-początkujących/mieszkanie
# Otrzymałeś podwyżkę czynszu?
# Koszty eksploatacji wydają się zbyt wysokie?
# Właściciel nie reaguje na na próby kontaktu?
Gdy w trakcie najmu dochodzi do konfliktu, nie chodzi tylko o kwestie
prawne. Często ma to również wpływ na samopoczucie w domu. Dlatego
warto należeć do stowarzyszenia lokatorów DMB. Tutaj możesz uzyskać
pomoc na wczesnym etapie, zanim dojdzie do trwałego konfliktu z
właścicielem mieszkania lub sąsiadami. Jeśli jednak dojdzie do
najgorszego, nasi doradcy prawni będą reprezentować Twoje interesy i
oferują Ci konkretną pomoc we wszystkich kwestiach związanych z
wynajmem.
Niemieckie Stowarzyszenie Lokatorów Nadrenii Północnej-Westfalii jest
reprezentowane przez 50 stowarzyszeń lokatorów i wiele innych
oddziałów w Nadrenii Północnej-Westfalii. W pobliżu Twojego miejsca
zamieszkania z pewnością znajdzie się poradnia. A jeśli się
przeprowadzisz, nasze stowarzyszenie lokatorów DMB chętnie zaopiekuje
się Tobą w nowym miejscu zamieszkania!
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

- Außerordentliche fristlose
Kündigung wegen Schulden
Eine Räumung der Wohnung
ist erst mit einem
rechtskräftigen Urteil des
Gerichts notwendig und nicht
wegen der Kündigung und des
darin bestimmten Termins zur
Übergabe

- Nadzwyczajne
bezterminowe
wypowiedzenie,
Eksmisja możliwa jest dopiero
na podstawie prawomocnego
wyroku sądowego a nie na
podstawie samego
wypowiedzenia i w tym
wypowiedzeniu wyznaczonego
terminu zdania mieszkania

Więcej informacji i dane kontaktowe lokalnego stowarzyszenia
lokatorów można znaleźć na stronie:
www.mein-mieterverein.de
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

https://www.mieterbund-nrw.de/mieterservice

UMOWA NAJMU - wzór całej umowy na kolejnych stronach lub pod
adresem
1. https://www.mieterbundnrw.de/fileadmin/user_upload/redaktion/service/WohnungsMietvertrag.pdf
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

UMOWA NAJMU w języku angielskim:

Wzór całej umowy w języku angielskim dostępny po adresem:
https://www.mieterbundnrw.de/fileadmin/user_upload/redaktion/service/Tenancy_Agreement_for_
Residential_Premises.pdf
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

UMOWA NAJMU
Protokół zdawczo - odbiorczy (wprowadzenia i wyprowadzenia)
https://www.mieterbundnrw.de/fileadmin/user_upload/redaktion/service/Uebergabeprotokoll.pdf
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

UMOWA NAJMU
Potwierdzenie zameldowania, z podpisem wynajmującego mieszkanie pokój.
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WOHNEN & MIETERSCHUTZ
MIESZKANIE

UMOWA NAJMU
Potwierdzenie zameldowania, z podpisem wynajmującego mieszkanie pokój.
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SOZIALAMT
URZĄD DS. SOCJALNYCH

Jakie świadczenia socjalne przysługują obywatelom UE w
Niemczech?
Często nie ma jasności co do tego, o jakie świadczenia socjalne mogą
ubiegać się obywatele UE w Niemczech, jeśli nie są w stanie zapewnić
sobie środków do życia.
Również w tym przypadku przepisy rozróżniają różne kategorie.
Kategoria Świadczenia z pomocy społecznej:
Pracownik z UE (lub osoba pracująca na własny rachunek), która w
sposób niezamierzony straciła pracę w Niemczech. Ma prawo do
równego traktowania z obywatelami Niemiec.
Uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych I i II. Osoby, które pracowały
w Niemczech krócej niż rok, zachowują uprawnienia pracownicze
przez sześć miesięcy. Potem, traktowane są jak osoby poszukujące
pracy.
Osoba poszukująca pracy
Osoby nieaktywne zawodowo. Nie ma szczegółowych przepisów
dotyczących osób nieaktywnych zawodowo. Urzędy pracy traktują
osoby nieaktywne zawodowo, które nie mają środków do życia, w taki
sam sposób jak osoby poszukujące pracy i dlatego wykluczają je
zarówno ze świadczeń socjalnych na podstawie Księgi II Kodeksu
Socjalnego (§7), jak i z pomocy społecznej na podstawie Księgi XII
Kodeksu Socjalnego (§23(1)). Niezbędne świadczenia zgodnie z SGB
XII, jak również opieka medyczna mogą być przyznawane po
indywidualnej ocenie każdego przypadku.
WARTO skontaktować się z prawnikiem polsko-niemieckim lub doradcą.
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SOZIALAMT
URZĄD DS. SOCJALNYCH

In den meisten Fällen besteht ein
Recht auf Kostenübernahme im
Rahmen der Beratungshilfe oder
Prozesskostenhilfe

Koszty przejmowane są w ramach
społecznej pomocy doradczej lub
zwolnieniu kosztów procesowych

FORMULARZ: zwrot, dopłata do kosztów procesowych

Cały formularz dostępny na:
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Erklaer
ung_ueber_die_persoenlichen_und_wirtschaftlichen_Verhaeltnisse_bei_Pr
ozess_oder_Verfahrenskostenhilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=7.
Więcej informacji na:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de
https://www.betanet.de/eu-aufenthalt-sozialleistungen.html
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JUGENDAMT
URZĄD DS. DZIECI I MŁODZIEŻY

JUGENDAMT - Celem jest wspieranie wychowania i rozwoju młodych
ludzi. Jugendamt nie ma jednak niezależnych uprawnień edukacyjnych,
ponieważ zgodnie z przepisami prawa rodzice mają naturalne prawo do
opieki i wychowania swoich dzieci. W związku z tym rola Jugendamtu jest
wskazywanie dzieciom, młodzieży i rodzicom znajdującym się w
sytuacjach konfliktowych sposoby samodzielnego ich rozwiązywania oraz
oferują poradnictwo i wsparcie dostosowane do ich potrzeb.
Jugendamt zapewnia następujące usługi społeczno-edukacyjne:
Praca z młodzieżą, praca socjalna z młodzieżą oraz edukacyjna ochrona
dzieci i młodzieży, usługi promujące edukację w rodzinie,
usługi w zakresie promocji dzieci w placówkach opieki dziennej i w
placówkach opieki dziennej, pomoc w zakresie edukacji i usług
dodatkowych (pozaszkolnych),pomoc dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo oraz usługi uzupełniające, pomoc dla młodych dorosłych i
opieka po zakończeniu nauki.

Inne zadania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzinie to:
objęcie opieką dzieci i młodzieży,
przyznawanie, cofanie i wycofywanie zezwoleń na opiekę (np. rodzicom
biologicznym lub zastępczym) ,
udzielanie, uchylanie i wycofywanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, a
także określanie kolejnych warunków i związanych z tym zadań,
zakaz prowadzenia działalności,
udział w postępowaniach przed sądami rodzinnymi,
poradnictwo i instruktaż w postępowaniu adopcyjnym jako dziecko,
udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy o sądach
dla nieletnich,
udzielanie porad i pomocy matkom w ustalaniu ojcostwa i dochodzeniu
roszczeń alimentacyjnych, a także opiekunom i kuratorom, udzielanie,
cofanie i odbieranie zgody na objęcie kuratelą stowarzyszeń, kurateli,
kurateli oficjalnej, kurateli urzędowej i opieki Jugendamtu, notarialne
poświadczenie i uwierzytelnianie,
rejestrowanie aktów notarialnych podlegających wykonaniu.
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JUGENDAMT
URZĄD DS. DZIECI I MŁODZIEŻY

Więcej informacji na oraz WYSZUKIWARKA JUGENDAMT w miejscu Twojego
zamieszkania:
https://www.mkffi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes

Informacje nt. Jugendamt:
https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/
Materiały wielojezyczne:
https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/mediathek/broschueren/
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VOLLMACHT
PEŁNOMOCNICTWO

Warto wiedzieć! W razie pytań, potrzeby zawsze wyciągnij rękę po
pomoc!
Vollmacht - wzór:
w miejscu:
“die Vollmacht umfasst folgende (s) Geschäfte - wpisujemy zakres
pełnomocnictwa, słowami, np. Job Center, Schule, SPZ itp.
“Dem Bevollmächtigten ist Folgendes nicht gestattet - pelnomocnikowi nie
zezwala się na, np.
mich bei der Bank zu vertreten (reprezentowanie mnie w banku)
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WYKAZ WAŻNYCH SKRÓTÓW:

AVGS Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein - Job Coaching (Określanie
potencjału i integracja zawodowa)
ALG Arbeitslosengeld / Zasiłek dla bezrobotnych
BGB Bürgerliches Gesetzbuch / niemiecki Kodeks cywilny
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Federalne Ministerstwo Pracy
i Spraw Socjalnych
BMG Bundesmeldegesetz / niemiecka federalna ustawa o obowiązku
meldunkowym
BTHG Bundes-Teilhabe-Gesetz / niemiecka federalna ustawa o uczestnictwie
EStG Einkommenssteuergesetz / niemiecka ustawa o podatku dochodowym
EU/UE Europäische Union / Unia Europejska
EU-GS Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer / Biuro ds. Równego
Traktowania Pracowników z UE
FKS Finanzkontrolle Schwarzarbeit / Kontrola Legalności Zatrudnienia
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung / spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
MuSchG Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und
im Studium (Mutterschutzgesetz) / Ustawa o ochronie macierzyństwa, matek w
pracy i kobiet w ciąży
SPZ Sozialpädiatrisches Zentrum / Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
(źródło: https://www.bema.berlin/site/assets/files/1336/polnisch.pdf)

Inne ważne źródła informacji:
http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/integrationsberichterstattung_nrw/beric
hte_analysen/Zuwanderungs_und_Integrationsstatistiken/4_KommZuwStat_MAIS.pdf
https://www.it.nrw/wieviel-vielfalt-steckt-nordrhein-westfalen-migration-99658
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1095072/umfrage/anzahl-derauslaender-in-nordrhein-westfalen-nach-staatsangehoerigkeit/
https://www.big-berlin.info/sites/default/files/medien/330_ihrrecht_polnisch_2017.pdf
https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/rechte/teilhabegesetz.php
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ABC INTEGRACJI
SPIS TREŚCI
WSTĘP
INTEGRACJA NA EMIGRACJI
RADY INTEGRACYJNE
RADY SENIORA
WARTO WIEDZIEĆ
SŁOWNICZEK
ANMELDUNG
ARBEITEN
ARBEITSLOSENGELD
ANERKENNUNG DER QUALIFIKATIONEN
BANK
BEHINDERUNG
HERKUNFTSSPRACHLICHER UNTTERICHT
KINDERGARTEN
SCHULE
OGS OFFENE GANZTAGSCHULE
STUDIUM IN NRW
KINDERGELD
MUTTERSCHAFTSGELD
FAMILIE, KINDER
SOZIALVERSICHERUNG
INTEGRATIONSKURS & DEUTSCHKURS
KRANKENVERSICHERUNG
POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA
VERBRAUCHERZENTRALE
WOHNEN
SOZIALAMT
JUGENDAMT
VOLLMACHT
WYKAZ SKRÓTÓW I WAŻNE ŹRÓDŁA INFORMA
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1-3
3
4
1-4
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8-6
7
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9-8
8
2-8
4-9
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
12
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