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I. Witamy w Berlinie 

Powitanie Burmistrza Rządzącego Berlina 

Droga nowa obywatelko Berlina, drogi nowy obywatelu Berlina,  
na początku: serdecznie witamy w Berlinie! 
Przyjechaliście do ciekawego miasta – miasta wielu szans. Berlin się rozwija, wzrasta liczba 
miejsc pracy, a tutejsza oferta kulturalna jest niezwykle bogata. 

Mimo tego, początki mogą być trudne. Życzę Wam, aby szybko udało się Wam poczuć dobrze 
w Berlinie. Ta broszura powitalna ma ułatwić pierwsze kroki. Znajdziecie w niej wiele pożytecz-
nych informacji, które pomogą odnaleźć się w nowym otoczeniu. Czynnie wesprzemy Was i Wa-
sze rodziny w ramach integracji – oferując kursy językowe, udostępniając placówki opieki nad 
dziećmi, organizując konkretną pomoc w szkołach i udzielając w inny sposób porad i pomocy. 

Zachęcam do korzystania z tej różnorodnej oferty. Im szybciej przyswoicie sobie język niemie-
cki, tym lepiej uda się Wam i Waszym dzieciom nawiązać kontakty, spotkać się z uznaniem w 
naszym społeczeństwie i wnieść do niego swój wkład – o to bowiem głównie chodzi. My wszyscy 
jesteśmy Berlinem. 

Życzę Wam dobrego zaaklimatyzowania się w niemieckiej stolicy, szybkiego poznania jej za-
let i przede wszystkim szybkiego zapuszczenia korzeni, znalezienia przyjaciół i zadowolenia z 
uczestnictwa w życiu społecznym naszego miasta. 

Jeszcze raz serdecznie witamy w Berlinie! 

Wasz 

Klaus Wowereit 
Burmistrz Rządzący Berlina 

Klaus Wowereit 

Burmistrz Rządzący Berlina
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Powitanie Pani Senator ds. Pracy, Integracji i Kobiet 

Droga nowa obywatelko Berlina, 
Drogi nowy obywatelu Berlina,
Berlin – największe miasto Niemiec – wita Was serdecznie. Cieszy nas Wasze przybycie, czekamy 
na Wasze idee, impulsy i doświadczenia. Wzbogacacie naszą metropolię.

Berlin jest otwartym na świat i tolerancyjnym wielkim miastem, w którym mieszkańcy chętnie 
mieszkają, niezależnie od wizji własnego życia, pochodzenia i wyznania.

Demokracja i równouprawnienie to podstawa naszego współistnienia; te zasadnicze wartości, 
wzajemny szacunek wobec innych, ochrona wolności jednostki – to wszystko sprawia, że nasze 
miasto jest bardzo atrakcyjne.

Wielu Berlińczyków nie urodziło się tutaj, wielu przyjechało tu później – wszystko jedno czy w 
poszukiwaniu pracy, awansu społecznego, sukcesów i osobistego szczęścia, czy też aby znaleźć 
schronienie przed prześladowaniami, wojną albo niedostatkiem. Dla wielu z nich Berlin stał się 
drugim domem właśnie dlatego, że miasto stwarza przestrzeń dla indywidualnej kreatywności 
i swobodnego rozwoju. 

Chciałabym, byście docenili możliwość życia w metropolii będącej skupiskiem wielu narodowo-
ści, i pomagali rozwijać swobodne i pełne szacunku współistnienie.

Oczywiście jako nowej obywatelce Berlina lub nowemu obywatelowi Berlina na początku będą 
Wam potrzebne porady i pomoc. Aby pomóc Wam nieco rozeznać się w dużym mieście, moja ad-
ministracja opracowała dla Was tę broszurę. Mam nadzieję, że ułatwi ona szybkie odnalezienie 
się w nieznanym na razie środowisku, zaaklimatyzowanie się i możliwie szybkie poczucie się w 
Berlinie jak we własnym domu.

Wspólnie z mieszkającymi tu ludźmi pochodzącymi z innych krajów Berlin chce kształtować 
przyszłość miasta. Zapraszam serdecznie do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

Życzę Wam powodzenia!

Dilek Kolat
Pani Senator ds. Pracy, Integracji i Kobiet

Dilek Kolat

Pani Senator ds. Pracy,  
Integracji i Kobiet



7

Witamy w Berlinie — Wprowadzenie  

Wprowadzenie przez Pełnomocnika ds. Integracji

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy broszury informacyjnej dla 
 imigrantów
Witamy w Berlinie! Berlin potrzebuje imigrantów, oczekuje nowych idei, doświadczeń i poten-
cjału, które nowi obywatele wniosą do swojej nowej ojczyzny. Mam ogromną nadzieję, że mia-
sto stanie się dla Was drugim domem, że będziecie się tutaj dobrze czuli, a aklimatyzacja nie 
będzie stanowiła problemu. Każdy nowy początek w innym miejscu wiąże się z niepewnością i 
problemami. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają Wam ułatwić start w nowe życie i 
pomóc rozeznać się w nowej sytuacji. Dla kogoś, kto przyjeżdża tu po raz pierwszy, Berlin może 
być miastem, w którym trudno się odnaleźć, a jego struktura administracyjna może wydawać 
się nieprzejrzysta. Pomoc i wsparcie można uzyskać w różnych miejscach. Centralna instytucja, 
która zajmowałaby się wszystkimi sytuacjami życiowymi, nie istnieje. Dlatego bez zapoznania 
się z informacjami, jak „funkcjonuje” Berlin, nie obejdzie się. To dla Was przygotowaliśmy tę 
powitalną broszurę – w ten sposób chcemy Wam pomóc.

Jak i gdzie muszę się zameldować? Gdzie moje dzieci mogą pójść do szkoły? Czy istnieją odpo-
wiednie kursy językowe dla mnie? W rozdziale I znajdziecie informacje o instytucjach i osobach 
kontaktowych, które udzielą Wam pierwszych porad dotyczących imigracji i kursów imigracyj-
nych. Berlin ze swoimi 12 dzielnicami ma zdecentralizowaną strukturę administracyjną. Ważne 
dla Was instytucje przeważnie znajdują się w danej dzielnicy. W rozdziale II znajdziecie infor-
macje o ofercie wsparcia i doradztwa po postawieniu pierwszych kroków w mieście: mieszkanie, 
praca lub kształcenie – to najważniejsze z wymienionych spraw. Jakie oferty mamy dla dzieci i 
młodzieży, jaką pomoc dla rodzin? Do kogo mogę się zwrócić w wypadku dyskryminacji? Gdzie 
wsparcie znajdą osoby niepełnosprawne?

Krótki przegląd informacji o komunikacji, kulturze i propozycjach spędzania czasu wolnego 
znajdziecie w rozdziale III. Przewodnika po mieście czy szczegółowego kalendarza imprez, in-
formujących o kulturalnych i turystycznych atrakcjach Berlina, oczywiście nie jesteśmy w stanie 
zastąpić. Rozdział IV zawiera informacje o integracji. Znajdziecie w nim dane o prawie pobytu 
i o naturalizacji, kiedy i gdzie możecie złożyć wniosek o niemiecki paszport. Broszurę informa-
cyjną zamyka wykaz służb kryzysowych i pomocy, do których można się zgłaszać w nagłych 
wypadkach.

Oczywiście moje biuro chętnie udzieli Wam porad, jeżeli pojawią się problemy. Jego adres znaj-
dziecie na następnej stronie.

Berlin jest interesujący, Berlin jest kosmopolityczny, Berlin jest różnorodny. Chciałabym, aby-
ście docenili życie w tak otwartym społeczeństwie i przyczynili się do wzmocnienia swobodnej i 
pełnej szacunku koegzystencji.

dr Monika Lüke 
Pełnomocnik Senatu ds. Integracji i Migracji

dr Monika Lüke

Pełnomocnik ds. Integracji i Migracji
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2. Pierwszy raz w Berlinie
Początki w obcym mieście nie zawsze są łatwe. Trzeba się zaaklimatyzować, potrzebne jest 
mieszkanie, może szukają Państwo pracy. W pierwszych tygodniach jest wiele spraw, które po-
winno się jak najszybciej załatwić. 

2.1 Pierwsze kroki
Zgłaszanie miejsca zamieszkania w Berlinie
Podobnie jak w całych Niemczech, także i w Berlinie obowiązuje obowiązek meldunkowy. Ozna-
cza to, że każdy, kto wprowadza się do mieszkania na terenie Berlina, musi zameldować się w 
urzędzie meldunkowym. Zgodnie z § 11 ustawy o formalnościach meldunkowych dla Berlina 
(ustawa meldunkowa, niem. Meldegesetz) powinno to nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Od-
powiedzialne za to są Urzędy Okręgowe (Bürgeramt). Adresy urzędów dzielnicowych znajdą 
Państwo w rozdziale 3 „Kraj związkowy Berlin i jego okręgi”.

Zapisywanie dziecka do szkoły
W Niemczech obowiązuje powszechny dziesięcioletni obowiązek szkolny. Z chwilą rozpoczęcia 
roku szkolnego, czyli zawsze w dniu 1 sierpnia, dzieci, które ukończyły szósty rok życia lub 
ukończą go przed 31 grudnia danego roku, obejmowane są obowiązkiem szkolnym. Na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które ukończą szósty rok życia w okresie pomiędzy 1 
stycznia a 31 marca następnego roku kalendarzowego, mogą być także przyjęte do szkoły z 
chwilą rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego. 

Korzystanie z doradztwa
Biuro Pełnomocnika ds. Integracji i Migracji jest także miejscem, gdzie z prośbą o udzielenie 
porady zwracają się osoby, borykające się z problemami dotyczącymi obcokrajowców, prob-
lemami natury integracyjnej, prawnej, socjalnej oraz politycznej. Proszę zwrócić się do nas w 
przypadku wątpliwości. Wyjaśnimy je i doradzimy w trudnych i nagłych sytuacjach.

Pełnomocnik Senatu ds. Integracji i Migracji
(Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration) 
dr Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.: (030) 90 17-23 51
Faks: (030) 90 17-23 20
E-mail: Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Składanie wniosku o zasiłek rodzinny (Kindergeld)
Rodzice otrzymują z reguły na swoje dzieci zasiłek rodzinny (Kindergeld), którego wysokość 
uzależniona jest od liczby dzieci. Zasiłek rodzinny otrzymuje się także wtedy, kiedy się nie pra-
cuje. Wniosek należy złożyć w kasie rodzinnej (Familienkasse) przy Agencji Pracy (Arbeitsagen-
tur) lub u pracodawcy.

Adresy poszczególnych Agencji Pracy znajdą Państwo w rozdziale 7.1

Zapoznawanie się z miastem 
Kupując plan miasta łatwiej można je poznać i szybciej się w nim odnaleźć. Korzystajcie Państwo 
z publicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej! Berlin ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć 
komunikacyjną, kursują tu kolejki miejskie, metro, autobusy i tramwaje. Do większości miejsc 
w obrębie miasta bez problemu można dotrzeć poruszając się środkami komunikacji miejskiej. 

Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale 17.

Pełnomocnik Senatu ds. 
Integracji i Migracji
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2.2 Oferta centrum doradztwa dla nowo przybyłych imigrantów 
Po dokonaniu pierwszych kroków mogą Państwo uzyskać dalsze informacje, np. w urzędach 
do spraw obywatelskich (Bürgeramt) w ratuszu na terenie Państwa okręgu administracyjnego.

Mogą Państwo z tego oczywiście korzystać tak jak pozostali mieszkańcy Berlina.

Urzędy spraw obywatelskich oferują różne świadczenia jak np. uwierzytelnianie kserokopii czy 
przepisywanie zagranicznego prawa jazdy. Pracownicy tych urzędów pomogą Państwu również 
przy wypełnianiu formularzy i wniosków. Dalsze informacje odnośnie urzędów spraw obywatel-
skich znajdą Państwo w rozdziale 3. 

Dla nowych imigrantów istnieją ponadto specjalne centra doradztwa: centrum doradztwa mi-
gracyjnego dla dorosłych jak i centrum doradztwa migracyjnego opiekujące się młodzieżą oraz 
młodymi imigrantami w wieku do 27 lat. Doradztwem zajmują się stowarzyszenia charytatyw-
ne oraz związki wypędzonych.

Ponadto istnieją instytucje zajmujące się problemami związanymi z postępowaniem azylowym, 
świadczeniami w ramach tego postępowania oraz ewentualnym powrotem do Państwa ojczy-
zny i są to służby socjalne Centrali ds. Świadczeń dla Azylantów (Zentrale Leistungsstelle für 
Asylbewerber (ZLA)) i Centralne Biuro Przyjęć dla Azylantów (Zentrale Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber (ZAA)).

Doradztwo migracyjne (Migrationserstberatung)
Centrum doradztwa migracyjnego (Migrationserstberatung – MEB) służy Państwu radą stosow-
ną do Państwa potrzeb i wsparciem integracyjnym. W ramach doradztwa zostanie dla Państwa 
sporządzony plan pomocy. Otrzymają Państwo także wskazówki, w jaki sposób korzystać z 
wsparcia innych instytucji. Centrum doradztwa MEB odpowiedzialne jest również za pomoc i 
opiekę w czasie trwania kursów integracyjnych i w razie potrzeby służy Państwu pomocą jako 
pośrednik w zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie trwania kursów integracyjnych. 

Centrum doradztwa migracyjnego obsługuje nowoprzybyłych dorosłych imigrantów powyżej 
27 roku życia. Np.: 
– późni przesiedleńcy z małżonkami i dziećmi do trzech lat po przybyciu 
– cudzoziemcy przebywający na stałe na terenie Republiki Federalnej Niemiec do trzech lat po 

przybyciu lub do uzyskania prawa stałego pobytu 
– cudzoziemcy i przesiedleńcy żyjący już dłużej na terenie Republiki Federalnej Niemiec znajdu-

jący się w konkretnych sytuacjach kryzysowych w miarę możliwości doradczych.

Doradztwo migracyjne dla młodzieży (Jugendmigrationsdienste)
Doradztwo migracyjne dla młodzieży (JMD) obsługuje młodzież nowo przybyłą na teren Nie-
miec a także młodych dorosłych w wieku do lat 27, nie objętych już aktualnie pełnym obowiąz-
kiem szkolnym (więcej na temat obowiązku szkolnego mogą Państwo przeczytać w rozdziale 
10.2). Doradztwo adresowane jest do młodych ludzi, którzy na stałe pozostaną w Niemczech 
i powinno rozpocząć się zaraz po ich przybyciu. Doradztwo skierowane jest również do dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych mieszkających dłużej na terenie Niemiec w wieku od 12 do mak-
symalnie 27 lat, o ile zaistnieje potrzeba otoczenia ich dalszą opieką integracyjną.

Jako nowo przybyły imigrant mogą tu Państwo skorzystać z:
– indywidualnej porady stosownie do Państwa potrzeb na wszystkich etapach Państwa procesu 

integracyjnego; centrum JMD wspólnie z Państwem przygotuje indywidualny plan integracji;
– pośrednictwa stosownie do potrzeb, polegającego na skontaktowaniu z dalszymi instytucjami 

jak np. placówkami pomocy dla dzieci i młodzieży oraz młodzieży dokonującej wyboru zawodu, 
placówkami prowadzącymi poradnie dla młodzieży oraz osób uzależnionych od narkotyków, 
poradni zdrowia oraz poradni dla kobiet ciężarnych;

– ofert w ramach Państwa indywidualnego procesu integracyjnego jak kursy językowe, działa-
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nia przysposabiające do zawodu, kształcenie, zajęcia w czasie wolnym, zajęcia prewencyjne, 
praktyki jak i wsparcia i doradztwa w czasie kursu językowego;

– ofert grupowych jak orientacja w ramach zdobywania wykształcenia, planowania kariery za-
wodowej, wykorzystania technologii informacyjnej oraz korzystania z ofert tzw. pedagogiki 
wykorzystania czasu wolnego;

– pomocy w szczególnych sytuacjach kryzysowych.

W przypadku pytań i spraw dotyczących Państwa integracji proszę zwracać się do ww. służb. 
Zachęcamy do korzystania z tych ofert – dzięki nim szybciej poczują się Państwo w Berlinie jak 
w domu!
Zestawienie adresów placówek doradztwa migracyjnego dla nowoprzybyłych migrantów oraz 
doradztwa migracyjnego dla młodzieży znajdą Państwo w broszurze berlińskich związków 
działalności dobro-czynnej, którą otrzymają Państwo na przykład w Biurze Doradczym Urzędu 
ds. Obcokrajowców (Ausländerbehörde).

Biuro Doradcze LIGI Stowarzyszenia Wolnych Instytucji Dobroczynnych w Berlinie (Clearing-
stelle der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände in Berlin) znajduje się w 
berlińskim Urzędzie ds. Obcokrajowców
Budynek A, pokój 176 (Haus A, Raum 176)
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
Godziny pracy:
poniedziałek i wtorek 7.00–14.00
czwartek    10.00–18.00

Broszura „Skorzystaj z porady – oferty doradztwa dla imigrantów” („Lassen Sie sich beraten! – 
Beratungsangebote für Zuwanderinnen und Zuwanderer”)
Serdecznie witamy!

Potrzebują Państwo pomocy w znalezieniu odpowiedniego kursu języka niemieckiego? 

Mają Państwo pytania dotyczące kontaktów z urzędami albo potrzebują Państwo wsparcia w 
sprawach szkolnych czy zawodowych? Pragną Państwo otrzymać pomoc w sprawach radzenia 
sobie w życiu codziennym? 

Poradnia dla dorosłych imigrantów oraz służby pomocy młodym imigrantom (do 27 lat) udzie-
lają informacji, doradzają i towarzyszą w załatwianiu spraw – bezpłatnie i poufnie.

Broszurę „Skorzystaj z porady – oferty doradztwa dla imigrantów” („Lassen Sie sich „beraten! 
– Beratungsangebote für Zuwanderinnen und Zuwanderer”) otrzymają Państwo razem z pakie-
tem powitalnym w Urzędzie ds. Obcokrajowców albo po ściągnięciu jej ze strony internetowej 
pełnomocników ds. integracji: www.integrationsbeauftragte.berlin.de

W jaki sposób można nawiązać kontakt ze służbami socjalnymi ZAA i ZLA? 
Służby socjalne Centralnego Biura Przyjęć dla Azylantów i Centrali ds. Świadczeń dla Azylantów 
są do Państwa dyspozycji w okresie, w którym udzielają świadczeń, i odpowiedzą na wszystkie 
pytania, które dotyczą postępowania azylowego, świadczeń w ramach tego postępowania oraz 
ewentualnego powrotu do Państwa ojczyzny. 

Z aktualnymi problemami mogą się Państwo zwrócić w każdej chwili do służb socjalnych urzę-
dujących na 4 piętrze. Jednak w wypadku wizyty bez uprzednio uzgodnionego terminu może 
będą musieli Państwo trochę poczekać. 

Biuro Doradcze LIGI 
Stowarzyszenia 

Wolnych Instytucji 
Dobroczynnych
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Za pośrednictwem właściwego referenta ds. świadczeń, który urzęduje na 3 piętrze (ZLA), mogą 
Państwo umówić się na termin również poza oficjalnymi godzinami przyjęć; mogą też Państwo 
skontaktować się bezpośrednio – osobiście lub telefonicznie – ze służbami socjalnymi, aby usta-
lić termin na szczegółową rozmowę. 

Aby móc udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania, z reguły konieczne jest przy-
niesienie ze sobą dokumentów tożsamości, z których wynika Państwa obecny status pobytowy. 
Ponadto pomocne może okazać się przedłożenie dokumentów, jakie posiadają Państwo w da-
nej sprawie. Mogą to być poszczególne pisma innych urzędów/instytucji, ale też np. zaświad-
czenia lekarskie. 

Oczywiście rozmowy mogą być prowadzone przy pomocy tłumacza. 

Osoby kontaktowe: 
Tel.:    (030) 90229-3180, (030) 90229-3181, (030) 90229-3182, (030) 90229-3183
Faks:   (030) 90229-3094 
E-mail:    poststelle@lageso.berlin.de 
Lokalizacja: Turmstraße 21, budynek A (Haus A – GSZM Moabit), 10559 Berlin 

2.3 Kurs integracyjny (Integrationskurs)
Znajomość języka niemieckiego bardzo ułatwi Państwu życie jako nowym berlińczykom. Zna-
jomość języka otworzy Państwu wiele możliwości: będą Państwo mogli porozumiewać się ze 
swoimi sąsiadami, kolegami w pracy i łatwiej będą Państwo nawiązywać nowe znajomości. 
Będą Państwo mogli słuchać wiadomości w radiu i telewizji, czytać książki i gazety, rozmieć 
oglądane filmy i sztuki teatralne.

Kursy integracyjne adresowane są do imigrantów, którzy na stałe mieszkają w Niemczech, nie 
władają w ogóle lub tylko w małym stopniu językiem niemieckim i nie chodzą już do szkoły. 
Ich celem jest zdobycie umiejętności językowych, ponieważ dobra znajomość niemieckiego jest 
kluczem do integracji. Równocześnie nieodzowna jest także wiedza z obszaru życia społecz-
nego, kulturalnego oraz gospodarczego, gwarantująca odniesienie sukcesu w swoim nowym 
środowisku życia.

Kurs integracyjny łączy w sobie kurs językowy składający się z 600 godzin oraz kurs orientacyj-
ny, na który składa się 60 godzin. Poza ogólnymi kursami integracyjnymi oferowane są również 
specjalne kursy integracyjne dla kobiet, rodziców i młodzieży jak i nowo przybyłych imigrantów, 
którzy nie potrafią jeszcze w wystarczającym stopniu czytać i pisać. 

Na kursie językowym uczą się Państwo słownictwa ze wszystkich ważnych dziedzin codzienne-
go życia i świata pracy. Poza tym dowiedzą się Państwo m.in. jak pisze się po niemiecku listy, 
wypełnia formularze, telefonuje lub pisze podania o pracę. Na kursie orientacyjnym przekazy-
wana będzie wiedza o życiu w Niemczech oraz o normach i wartościach, jakimi kieruje się nasze 
społeczeństwo. Poznają Państwo Niemcy i dowiedzą się najważniejszych faktów o ustawach i 
polityce, kulturze i najnowszej historii nowej ojczyzny. Otrzymają Państwo również informacje 
odnośnie praw i obowiązków, ale także odnośnie dnia powszedniego w Niemczech, odnośnie 
tradycji, przepisów i wolności.

Urząd ds. obcokrajowców (Ausländerbehörde) powiadomi Państwa o możliwości lub nawet obo-
wiązku wzięcia udziału w kursie integracyjnym. 

Jeżeli mają Państwo prawo lub są Państwo zobowiązani do wzięcia udziału w kursie integracyj-
nym, urząd ds. obcokrajowców wystawi Państwu zaświadczenie o prawie do wzięcia udziału w 
takim kursie. 
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Jeżeli są Państwo obywatelami Unii Europejskiej mogą Państwo, w miarę wolnych miejsc, rów-
nież wziąć udział w takim kursie. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o przyznanie kursu 
integracyjnego. Jest to możliwe w regionalnych placówkach integracyjnych Urzędu Federalne-
go ds. Migracji i Uchodźców (Regionalstelle Integration des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge).

Lista, zawierająca aktualne instytucje prowadzące kursy integracyjne, została udostępniona 
Państwu w ramach tego pakietu powitalnego. Mogą Państwo sami wybrać z listy organizatora 
kursu. Bliższe informacje znajdą Państwo w ulotce informacyjnej Federalnego Urzędu ds. Mi-
gracji i Uchodźców, która także jest częścią składową pakietu powitalnego.

W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do regionalnej placówki integracyjnej 

Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Berlinie  
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Regionalstelle Integration Berlin)
Askanierring 106, 13587 Berlin
Tel.: (030) 35582-0 
www.bamf.de

Wymagania prawne
Kto może uczestniczyć w kursie integracyjnym?
Wymienione poniżej grupy osób są uprawnione do jednorazowego wzięcia udziału w kursie 
integracyjnym:

Obcokrajowcy, którzy na stałe przebywają na terytorium Niemiec, legitymujący się pozwole-
niem na pobyt, wydanym:
– w celu podjęcia pracy,
– w związku z akcją łączenia rodzin 
– dla uznanych uchodźców lub ze względów humanitarnych 
– dla osób uprawnionych do długoterminowego pobytu 

Pojęcie stałego pobytu na terenie Niemiec oznacza, że obcokrajowiec otrzymał pozwolenie na 
pobyt na ponad rok.

Prawa do wzięcia udziału w kursie integracyjnym nie mają:
– dzieci, młodzież oraz młodzi dorośli, którzy pobierają wykształcenie szkolne lub kontynuują 

jego zdobywanie na terenie Niemiec,
– osoby o znikomych potrzebach wspierania ich integracji (np. zawodowi sportowcy, naukowcy, 

kadra kierownicza)
– osoby posiadające wystarczającą znajomość języka niemieckiego

Za uczestnictwo w kursie integracyjnym pobierane będą koszty na rozsądnym poziomie, 
uwzględniającym jednak skuteczność samego kursu.

Późni przesiedleńcy jak również ich małżonkowie lub potomstwo mają prawo do bezpłatnego 
uczestnictwa w kursie integracyjnym.

Powyższe uprawnienia nie obejmują jednak dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, pobiera-
jących naukę szkolną lub kontynuujących swoje dotychczasowe kształcenie na terenie Niemiec. 
Jeśli to konieczne, kurs integracyjny zostanie poszerzony o opiekę społeczno-pedagogiczną 
oraz oferty bezpośredniej opieki nad dziećmi.

Obcokrajowcy mogą zostać zobowiązani do wzięcia udziału w kursie integracyjnym, jeśli:
– przysługuje im prawo do wzięcia udziału w kursie integracyjnym i nie potrafią w prostym 

zakresie komunikować się ustnie w języku niemieckim lub
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– przysługuje im prawo do wzięcia udziału w kursie integracyjnym, posiadają prawo do stałego 
pobytu ze względu na akcję łączenia rodzin lub z powodów humanitarnych i nie potrafią w 
sposób wystarczający komunikować się ustnie w języku niemieckim lub

– pobierają świadczenia socjalne a placówka, która przyznała świadczenia socjalne wystąpi z 
takim wnioskiem lub

– w szczególny sposób potrzebują udziału w kursie integracyjnym.

Z obowiązku wzięcia udziału w kursie integracyjnym zwolnieni są obcokrajowcy, 
– którzy pobierają na terenie Niemiec wykształcenie zawodowe lub inne,
– którzy udokumentują wzięcie udziału w podobnym kursie na terenie Niemiec lub
– których regularne uczestnictwo w kursie nie byłoby możliwe lub jeśli należałoby spodziewać 

się nieregularnego uczestnictwa w kursie.

Obcokrajowcy, którzy nie posiadają prawa do wzięcia udziału w kursie integracyjnym, lub któ-
rzy takie prawo już utracili, mogą złożyć wniosek w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodź-
ców z prośbą o przydzielenie im miejsca na kursach, którymi dysponuje dany urząd. To samo 
dotyczy także nowo przybyłych obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

Ukończenie kursu integracyjnego niesie ze sobą zalety mające związek z prawem pobytu. Po-
przez udokumentowanie wystarczającej znajomości języka niemieckiego i podstawowej zna-
jomości reguł prawnych i społecznych jak i życia w Niemczech, spełnione zostają od razu dwa 
warunki, które są konieczne do otrzymania prawa nieograniczonego pobytu. Poza tym o przy-
najmniej rok skraca się czas, który potrzebny jest do uzyskania prawa do ubiegania się o nie-
mieckie obywatelstwo.

W przypadku, gdy mimo obowiązku uczęszczania na kurs integracyjny, nie uczęszcza się na 
niego regularnie, może dojść do odmowy przedłużenia prawa pobytu. Poza tym może to zostać 
ukarane grzywną i doprowadzić do zmniejszenia świadczeń socjalnych. W przypadku uczęsz-
czania na kurs, ale braku jego pomyślnego ukończenia, przedłużenie prawa pobytu może zo-
stać ograniczone na rok.

3. Kraj związkowy Berlin i jego okręgi (podział administracyjny)
Berlin jest stolicą, a dzięki swojej liczbie ludności liczącej około 3,5 miliona mieszkańców naj-
większym miastem Niemiec. Berlin jest jednym z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej 
Niemiec.

W kraju związkowym Berlin władzę sprawuje senat – z tzw. Burmistrzem Rządzącym (Regieren-
der Bürgermeister) oraz maksymalnie ośmioma senatorami. Senat wybierany jest przez sejmik 
krajowy 

(Berliner Abgeordnetenhaus), będący parlamentem tego kraju związkowego. Sejmik krajowy 
składa się z przynajmniej 130 członków reprezentujących różne partie polityczne. Mieszkańcy 
Berlina dokonują wyboru sejmiku krajowego, funkcjonującego w ramach pięcioletniej kadencji.

W latach 1948–1990 Berlin podzielony był na Berlin Zachodni (West Berlin), 488 km2 oraz Berlin 
Wschodni (Ost Berlin), 403 km2.

Kraj związkowy Berlin składa się z dwunastu okręgów administracyjnych. Na terenie każde-
go takiego okręgu znajduje się Urząd Dzielnicowy (niem. Bezirksamt) – gdzie władzę sprawuje 
burmistrz oraz radni miejscy odpowiedzialni za poszczególne obszary działania tejże instytucji. 
Urzędy okręgowe cieszą się pełnym statusem demokratycznym. Mogą Państwo uczestniczyć w 
wyborach komunalnych (wybory tzw. Bezirksverordnetenversammlung, BVV) organizowanych 
w Państwa okręgu administracyjnym, o ile są Państwo obywatelami jednego z krajów Unii Eu-
ropejskiej.
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Większość formalności urzędowych, z jakimi będą Państwo mieć do czynienia, można załatwić 
w urzędzie spraw obywatelskich (Bürgeramt). Otrzymają tam Państwo niezbędne informacje 
i porady w sprawach urzędowych oraz odpowiednie materiały informacyjne. W urzędzie tym 
mogą się Państwo zameldować, wymeldować, wyrobić lub zaktualizować paszport, dowód oso-
bisty, dokonać poświadczeń urzędowych, złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o niekaral-
ności (Polizeiliches Führungszeugnis) lub zażądać rozpatrzenia Państwa sprawy na jednym z 
posiedzeń nadzwyczajnych.

W berlińskim serwisie administracyjnym (Online-Verwaltungsservice) pod adresem: service.ber-
lin.de znajdą Państwo informacje dotyczące usług, lokalizacji urzędów, godzin ich pracy i wiele 
innych!

Oprócz tego istnieje jeszcze Referat ds. Obywatelskich powołany przy Burmistrzu Rządzącym. 

Większość spraw będą jednak Państwo mogli załatwić w swoim urzędzie dzielnicowym.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat Berlina, proszę odwiedzić strony internetowe:

w języku niemieckim: www.berlin.de 
w języku angielskim: www.berlin.de/english/index.html

Typowe godziny pracy urzędów spraw obywatelskich znajdujących się w urzędach dzielnico-
wych:
Poniedziałek 8.00–15.00
Wtorek   11.00–18.00
Środa    8.00–13.00
Czwartek   11.00–18.00
Piątek    8.00–13.00
Istnieje także możliwość spotkania w ustalonym wcześniej terminie.

Lista urzędów dzielnicowych Berlina (Bezirksamt)
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Tel.:  (030) 9029-10
E-mail:   Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
Internet:  www.charlottenburg-wilmersdorf.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin und
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin
Tel.:  (030) 90298-0
E-mail:   buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
Internet: www.friedrichshain-kreuzberg.de

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin
Tel.:  (030) 90296-0  Faks: (030) 90296-3509
E-mail:   Poststelle@lichtenberg.berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-lichtenberg

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel.:  (030) 90293-0
E-mail:   poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
Internet:  www.berlin.de/marzahn-hellersdorf

Bezirksamt Mitte von Berlin, Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.:  (030) 9018-20  Faks: (030) 9018 488 3 1111
E-mail:   burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Internet: www.berlin.de/mitte
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Bezirksamt Neukölln von Berlin, Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tel.:  (030) 90239-0
E-mail:   bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
Internet: www.berlin.de/neukoelln

Bezirksamt Pankow von Berlin, Breite Str. 24A–26, 13187 Berlin
Tel.:  (030) 90295-0  Faks: (030) 90295-2244
E-mail:   poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Internet: www.berlin.de/pankow

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tel.:  (030) 90294-0  Faks: (030) 90294-2215
E-mail:   buergeraemter@reinickendorf.berlin.de
Internet: www.berlin.de/reinickendorf

Bezirksamt Spandau von Berlin, Carl-Schurz-Str. 2–6, 13597 Berlin
Tel.:  (030) 90279-0  Faks: (030) 90279-2828
E-mail:   buergeramt-rathaus@ba-spandau.berlin.de
Internet: www.berlin.de/ba-spandau/

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin
Tel.:  (030) 90299-0
E-mail:   buergeramt@stegl-zehl.verwalt-berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825 Berlin
Tel.:  (030) 90277-0
E-mail:  kontakt@ba-ts.berlin.de
Internet:   www.berlin.de/tempelhof-schoeneberg/

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.:  (030) 90297-0
Faks:  (030) 90297-2845
E-mail:   buergeramt1@ba-tk.berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/

Bürgerreferat beim Regierenden Bürgermeister
Berliner Rathaus (ratusz), Rathausstraße 15, 10178 Berlin 
Adres pocztowy: Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin
Tel.:  (030) 9026-2020   Faks: (030) 9026-2370 

Sejmik Krajowy Berlina
Od roku 1993 Sejmik Krajowy Berlina, parlament kraju związkowego Berlina, mieści się w bu-
dynku dawnego Parlamentu Pruskiego.

Posiadający prawa wyborcze Niemcy, którzy są mieszkańcami Berlina, wybierają swój parla-
ment, Sejmik Krajowy Berlina. Do wyborów stają partie polityczne. Obowiązuje je zasada pię-
cioprocentowego progu. Kadencja parlamentu trwa pięć lat, lecz większością dwóch trzecich 
głosów deputowanych lub przez referendum może być przedterminowo zakończona.

Sejmik Krajowy jest władzą ustawodawczą. Zgodnie z zasadą podziału władzy, władza wyko-
nawcza znajduje się w rękach rządu, Senatu i podporządkowanej mu administracji (organy wła-
dzy wykonawczej). Władza sądownicza (jurysdykcja albo orzecznictwo) znajduje się natomiast 
w rękach niezawisłych sądów. 
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Sejmik krajowy liczy zgodnie z konstytucją przynajmniej 130 deputowanych, z których 60 pro-
cent wybieranych jest bezpośrednio w okręgach wyborczych, a 40 procent pośrednio z list dziel-
nicowych i krajowych. Deputowani, którzy są członkami tej samej partii, tworzą w parlamencie 
frakcję.

Adresy poczty elektronicznej poszczególnych frakcji:
SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec): pressestelle@spd.parlament-berlin.de
CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna): mail@cdu-fraktion.berlin.de
Die Linke (Lewica): kontakt@linksfraktion-berlin.de
Die Piraten (Partia Piratów): post@piratenfraktion-berlin.de
Die Grünen (Zieloni): gruene@gruene-fraktion-berlin.de

Sejmik Krajowy wybiera Burmistrza Rządzącego (tak nazywa się premier rządu krajowego w 
Berlinie – adres internetowy Senatu: www.berlin.de). Oprócz ustawodawstwa innym zasadni-
czym zadaniem parlamentu jest kontrola rządu krajowego i podległej mu administracji. Naj-
ważniejszym i największym prawem jest przy tym uchwalanie i kontrola realizacji budżetu.

Tradycyjnym dniem posiedzeń Parlamentu Berlińskiego jest czwartek.

Ta tradycja kontynuowana jest od posiedzenia rady miejskiej w 1809 roku. Od tego czasu po-
siedzenia plenarne, ogólne zgromadzenia parlamentarzystów, odbywają się zawsze w drugi 
czwartek miesiąca. Wyjątek stanowi przerwa wakacyjna. Posiedzenia są ogólnodostępne. Bilety 
wstępu można zamawiać poprzez Dział Obsługi Zwiedzających (Besucherdienst).

Parlament Berliński utworzył dla mieszkańców miasta „skrzynkę wniosków”. Każdy, nieza-
leżnie od obywatelstwa, może pisemnie zwrócić się ze swoimi sprawami do przedstawicieli w 
parlamencie, jeżeli chce złożyć zażalenie na postępowanie Kraju Związkowego Berlina lub gdy 
czuje się ograniczony w swoich prawach przez organy administracyjne. Petycja (prośba, poda-
nie) musi jednakże być podpisana przez wnioskodawcę. W sprawie petycji decyzje podejmuje 
złożona z deputowanych Komisja ds. Petycji (Petitionsausschuss). Sprawy rozpatrywane przez 
Komisję mają charakter niejawny.

Parlament Berliński znajdą Państwo tuż w pobliżu Potsdamer Platz.

W holu wejściowym do Sejmiku Krajowego wyłożone są bezpłatne materiały informacyjne. 
Otrzymają tam Państwo również broszurę z życiorysami deputowanych.

Sejmik Krajowy Berlina (Abgeordnetenhaus von Berlin)
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
Tel.: (030) 2325-1064
Stacja metra: Potsdamer Platz, Kochstraße, 
Stacja kolejki: Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz
Autobus: M 41, M 29, 123, 148, 200

4. Pełnomocnik ds. Integracji 
4.1 Pełnomocnik Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji
Pełnomocnik Senatu ds. Integracji i Migracji zajmuje się integracją imigrantów na szczeblu mię-
dzyresortowym. W chwili powołania do życia w roku 1981 była to pierwsza tego rodzaju pla-
cówka w ówczesnych Niemczech. Od roku 2011 placówka jest wydziałem administracji senatu 
ds. pracy, integracji i kobiet.

Funkcję pełnomocnika objęła z dniem 1.11.2011 pani dr Monika Lüke.

Zadania międzyresortowe
Głównym zadaniem pełnomocnika senatu Berlina ds. integracji jest ustosunkowywanie się do 
kwestii podstawowych w zakresie polityki ds. obcokrajowców oraz polityki integracyjnej senatu 
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Berlina jak i koordynowanie wiążących się z tym działań z innymi urzędami kraju związko-
wego Berlin. Kolejnym ważnym zadaniem jest analizowanie oraz tworzenie koncepcji działań 
mających na celu zmniejszenie przeszkód integracyjnych natury prawnej, administracyjnej i 
socjalnej, które mogłyby w sposób trwały utrudnić pokojowe współistnienie ludzi różnego po-
chodzenia, narodowości i wyznania. Szczególne znaczenie ma tu otwartość międzykulturowa, 
orientacja administracji oraz zwalczanie dyskryminacji. Pełnomocnik ds. integracji ściśle współ-
pracuje z Berlińską Agencją ds. Równego Traktowania i Zwalczania Dyskryminacji (Antidiskrimi-
nierungsstelle), patrz rozdział 8.2. 

Biuro pełnomocnika ds. integracji jest placówką podlegającą utworzonej w roku 2003 Radzie 
Kraju Związkowego Berlin ds. Integracji oraz Migracji, w której przedstawiciele organizacji imi-
grantów, przedstawiciele administracji senatu, instytucji gospodarczych i charytatywnych w 
sposób krytyczny kształtują politykę migracyjną senatu. Rada przyznaje coroczną „Nagrodę 
integracyjną”.

Do dalszych zadań międzyresortowych należy sporządzanie przez pełnomocnika zleconych mu 
przez senat sprawozdań dotyczących sytuacji ludności napływowej.

W zakresie wszystkich obszarów działania pełnomocnik ds. integracji współpracuje ściśle z ko-
munalnymi pełnomocnikami ds. migrantów oraz ich przedstawicielstwami, stowarzyszeniami, 
organizacjami, inicjatywami oraz placówkami dyplomatycznymi.

Infrastruktura społeczna dla imigrantów
Senat Berlina wspiera poprzez swój szeroki wachlarz działań na rzecz integracji uzyskanie 
prawnego oraz społecznego równouprawnienia grup imigrantów, którymi opiekują się różne 
instytucje z ramienia administracji senatu. Pełnomocnik ds. integracji w szczególny sposób 
wspiera organizacje imigrantów, których zakres działania obejmuje cały Berlin, w celu zwięk-
szenia udziału imigrantów w procesie decyzyjnym. Należy do tego także wspieranie zrzeszeń 
działających na rzecz migrantów oraz związków wraz z udzielaniem im pomocy finansowej.

Doradztwo
Biuro pełnomocnika ds. integracji oraz migracji jest miejscem bezpośredniego udzielania po-
mocy osobom zwracającym się z problemami natury integracyjnej i związanymi z polityką ds. 
obcokrajowców oraz kwestiami natury prawnej i socjalnej. Oferta doradcza służy bezpośred-
niemu wyjaśnieniu wątpliwości lub udzieleniu pomocy w sytuacjach problematycznych oraz w 
nagłych wypadkach.

Szczególnie trudne przypadki indywidualne mogą być przedkładane do rozpatrzenia Berlińskiej 
Komisji ds. Szczególnych Przypadków Nadzwyczajnych, której członkiem jest Pełnomocnik.

Późni przesiedleńcy
W czerwcu 2002 roku zakres działań tej placówki poszerzony został o ważne zadania związane 
z integracją socjalną i społeczną późnych przesiedleńców. Również ta grupa imigrantów boryka 
się w ramach swojego procesu integracji ze znacznymi problemami.

Public relations
Pełnomocnik ds. integracji oraz migracji propaguje publicznie otwartość oraz gotowość do zro-
zumienia sytuacji mieszkańców Berlina będących obywatelami Niemiec oraz pochodzących z 
innych krajów oraz dostarcza im ważnych informacji. Celem public relations jest przedstawia-
nie podstaw oraz decyzji w zakresie polityki imigracyjnej oraz informowanie o ich podstawach 
prawnych.

Osiągane jest to poprzez imprezy oraz kampanie propagujące i przybliżające społeczeństwu 
rzeczywistość współistnienia mieszkańców Berlina będących obywatelami Niemiec oraz pocho-
dzących z innych krajów dzięki stworzeniu możliwości dyskusji na aktualne tematy oraz oma-
wiania sytuacji konfliktowych w ramach oferowanego forum dyskusyjnego. 
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Aktualne zestawienie podejmowanych akcji można znaleźć na stronie internetowej pełnomoc-
nika ds. integracji:

www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Comiesięczny bezpłatny informator „Berlin international” wysyłany jest pocztą elektroniczną 
do wszystkich zainteresowanych.

Można go zamówić pod adresem: newsletter@intmig.berlin.de 

Pełnomocnik Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji (Die Beauftragte des Senats für Integra-
tion und Migration)
dr Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.:  (030) 9017-2351  Faks: (030) 9017 2320
E-mail:   Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
Internet:  www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Godziny urzędowania: 
Poniedziałki, wtorki, czwartki: 9.00–13.00
Czwartki:    15.00–18.00
Porady telefoniczne:   (030) 9017-23 72

Dział public relations:
Tel.: (030) 9017-23 57 lub (030) 9017-2322
Informator: Tel.: (030) 9017-2374 
E-mail: newsletter@intmig.berlin.de

Pracownicy biura mówią po arabsku, angielsku, francusku, grecku, włosku, chorwacku, polsku, 
rumuńsku, rosyjsku, serbsku, hiszpańsku, turecku i wietnamsku.

4.2 Okręgowi pełnomocnicy ds. integracji
W każdym urzędzie dzielnicowym Berlina (BA) pracuje pełnomocnik ds. integracji. 

Pełnomocnicy okręgowi chętnie służą Państwu radą i czynem. 

BA Charlottenburg-Wilmersdorf
pan Mustafa T. Cakmakoglu, Otto-Suhr-Allee 100, pokój 235 b, 10585 Berlin
Tel.: (030) 902913329  Faks: (030) 902912647
E-mail:  integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de

BA Friedrichshain-Kreuzberg
pani Regina Reinke, Yorckstr. 4–11, 10965 Berlin
Tel.: (030) 902983133  Faks: (030) 902982515
E-mail:  Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de

BA Lichtenberg-Hohenschönhausen
N.N., Möllendorffstraße 6, 10360 Berlin
Tel.: (030) 90296-3907  Faks: (030) 90296-3309

BA Marzahn-Hellersdorf
pani Elena Marburg, Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tel.: (030) 902932060, -61 Faks: (030) 902932055
E-mail:  Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de
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BA Mitte
N. N., Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
Tel.: (030) 9018-33035  Faks: (030) 9018-32101
E-mail:  integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de

BA Neukölln
pan Arnold Mengelkoch, Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin
Tel.: (030) 90239-2951  Faks: (030) 90239-3742
E-mail:  Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de

BA Pankow
pani Karin Wüsten, Breite Straße 24A–26, 13187 Berlin
Tel.: (030) 90295-2524  Faks: (030) 90295-2230
E-mail:  karin.wuesten@ba-pankow.verwalt-berlin.de

BA Reinickendorf 
pan Oliver Rabitsch, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tel.: (030) 90294-4125  Faks: (030) 90294-6326
E-mail:  oliver.rabitsch@reinickendorf.berlin.de

BA Spandau
pani Doris Ducke, Carl-Schurz-Str. 8, pokój 1201, 13597 Berlin
Tel.: (030) 90279-3940  Faks: (030) 90279-7614
E-mail: integration@ba-spandau.berlin.de

BA Steglitz-Zehlendorf
Pani Marina Roncoroni, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin
Tel.: (030) 90299-3476  Faks: (030) 90299-3382
E-mail: marina.roncoroni@ba-sz.berlin.de

BA Tempelhof-Schöneberg
pani Gabriele Gün Tank, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Tel.: (030) 90277-6263  Faks: (030) 90277-6344
E-mail: tank@ba-ts.verwalt-berlin.de

BA Treptow-Köpenick
pan Sven Schmohl, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.: (030) 90297-2307  Faks: (030) 90297-2360
E-mail:  sven.schmohl@ba-tk.verwalt-berlin.de

5. Urząd ds. Obcokrajowców (Ausländerbehörde)
Urząd do spraw obcokrajowców jest urzędem w Berlinie, który zajmuje się sprawami imigran-
tów. Tu podejmowane są decyzje odnośnie udzielania prawa pobytu ale też i jego zakończenia. 
Urząd do spraw obcokrajowców udziela porad i zajmuje się aktywnie zainteresowanymi w celu 
jak najszybszego wyjaśnienia ich statusu prawnego i podjęcia związanych z tym odpowiednich 
działań. 

Obsługa odbywa się z reguły w wydziale odpowiedzialnym za kraj pochodzenia. W przypadku 
prawa pobytu udzielanego w szczególnych przypadkach (np. studia) jak i w przypadku osób 
posiadających tolerancję pobytu, osób ubiegających się o azyl lub osób, które wjechały nielegal-
nie, obsługa odbywa się w odpowiednich wydziałach centralnych, niezależnie od obywatelstwa.
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Urząd Krajowy do Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego
Urząd ds. obcokrajowców 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Ausländerbehörde (Wydział IV)
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
www.berlin.de/labo/abh

Godziny pracy: 
Poniedziałki, wtorki: 7.00–14.00
Czwartki:   10.00–18.00
Środy i piątki:   nieczynne

Radzimy Państwu umówić się na konkretny dzień i godzinę.

Na stronie internetowej Urzędu ds. obcokrajowców znajdą Państwo aktualne informacje do-
tyczące prawa pobytu jak i formularze i wskazówki do pobrania z Internetu, wykaz numerów 
telefonicznych i możliwość ustalenia terminu wizyty.

Ustalanie terminów w celu przyznania prawa pobytu lub jego przedłużenia możliwe jest w wielu 
przypadkach bezpośrednio online. Serwis ten nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich obywa-
telstw i celów pobytu, ale jest on sukcesywnie rozbudowywany. Do ustalenia online terminu 
przyjścia w języku niemieckim lub angielskim należy wpisać następujący kod (QR-Code) znajdu-
jący się na stronie internetowej urzędu: 

Niektóre usługi dotyczące spraw prawnych związanych z pobytem można też załatwić w urzę-
dzie spraw obywatelskich (Bürgeramt):
– przepisanie prawa pobytu do nowego paszportu
– wydanie prawa pobytu dla dziecka urodzonego w Berlinie
– wystawienie zaświadczenia odnośnie prawa stałego pobytu

5.1  Pomoc prawna związana z prawem pobytu w szczególnych sytuacjach 
życiowych 

Jeżeli mają Państwo ograniczone czasowo prawo pobytu w ramach akcji łączenia rodzin i znaj-
dą się w szczególnej sytuacji kryzysowej, otrzymają Państwo dodatkową pomoc. Na przykład, 
gdy są Państwo ofiarą przemocy domowej. Pod pojęciem przemocy domowej rozumiana jest 
przemoc fizyczna i psychiczna w obrębie małżeństwa czy wspólnoty życiowej. Jeżeli małżo-
nek bije, grozi, wykorzystuje emocjonalnie, seksualnie lub finansowo, mają Państwo prawo do 
szczególnego wsparcia. Proszę w takim przypadku zwrócić się do odpowiedniego wydziału IV Z 
BO (szczególne zadania porządkowe). Pracownicy tego wydziału sprawdzą, czy ze względu na 
wyjątkową sytuację kryzysową, może zostać udzielone nowe zezwolenie na pobyt. 

Urząd Krajowy do 
Spraw Obywatelskich i 
 Porządku Publicznego

Urząd ds. obcokrajowców
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Proszę nie lekceważyć przemocy domowej! Nie Państwo są winni, tylko sprawca. W razie po-
trzeby proszę zadzwonić na policję pod numer 110. Proszę przyjąć profesjonalną poradę, np. od 
pracowników infolinii BIG-Hotline, tel.: (030) 611 03 00. Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo w rozdziale 20 „Sztaby kryzysowe”.

Jeżeli są Państwo ofiarą handlu ludźmi prowadzonego w celu wykorzystywania seksualnego 
lub wykorzystywania przez pracodawcę albo zatrudniania na nielegalnych, niezgodnych z przy-
jętymi zasadami warunkach, jest to również przestępstwo. Proszę zwrócić się w takim przy-
padku wydziału IV Z 2 urzędu ds. obcokrajowców. W przypadku konieczności brania udziału w 
postępowaniu karnym i gotowości do składania zeznań w charakterze świadka, może zostać 
tymczasowo udzielone prawo pobytu. 
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II.  Życie w Berlinie: mieszkanie, praca, 
 wychowanie dzieci, kształcenie oraz oferta  
oświatowa 

6. Mieszkać w Berlinie
Po przybyciu do nowego miasta pierwszą Państwa decyzją będzie wynajęcie lub zakup mieszka-
nia. W Berlinie zazwyczaj – w odróżnieniu od innych europejskich miast – wynajmuje się miesz-
kanie. Mieszkania wynajmują zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby prywatne.

Mieszkania czynszowe w Berlinie
W Berlinie znajdą Państwo szeroką ofertę mieszkań we wszystkich dzielnicach oraz we wszel-
kich przedziałach cenowych. W porównaniu z wieloma innymi niemieckimi i przede wszystkim 
europejskimi metropoliami wysokość czynszu jest tu niższa. 

6.1 Poszukiwanie mieszkania
Poszukiwanie w działach ogłoszeniowych dotyczących nieruchomości w dużych berlińskich ga-
zetach codziennych jest wygodną drogą znalezienia dogodnego obiektu. Większość ofert zna-
leźć można w wydaniach weekendowych. Oprócz tego istnieją publikacje poświęcone wyłącznie 
ofertom oraz poszukiwaniu nieruchomości.

W Internecie uzyskać można również informacje o rynku nieruchomości oraz przejrzeć oferty 
mieszkaniowe. Gazety codzienne, niezależnie od wydań specjalnych, posiadają również na swo-
ich stronach internetowych oferty mieszkaniowe lub dają możliwość umieszczenia ogłoszenia.

Oprócz tego wolne mieszkania oferują pośrednicy. Pośrednicy nieruchomości to prywatne fir-
my, które pośredniczą w wynajmie mieszkań. Ich adresy można znaleźć w książce telefonicznej 
na „Żółtych stronach” („Gelbe Seiten”) (hasło: Makler lub Immobilienmakler). Najczęściej firmy 
te za swoją pracę żądają prowizji.

Szukając mieszkania odpowiednie informacje można uzyskać od dzielnicowych urzędów miesz-
kaniowych. Urzędy udzielają informacji o wspólnotach mieszkaniowych w mieście i oferują 
mieszkania do wynajęcia. Urzędy mieszkaniowe znajdują się w poszczególnych urzędach dziel-
nicowych; ich adresy znajdą Państwo w rozdz. 3.

6.2 Obliczanie wysokości czynszu
Czynsz to kwota, jaką lokator musi płacić wynajmującemu każdego miesiąca za mieszkanie. Do 
tego dochodzą jeszcze koszty dodatkowe np. za wywóz śmieci, sprzątanie posesji, ogrzewanie 
i dostawę wody.

Niektóre koszty dodatkowe jak koszty za ogrzewanie zależą od indywidualnego zużycia, inne 
zostają przeliczane w zależności od wielkości mieszkania na liczbę lokatorów. Koszty za ener-
gię, telefon i z reguły za gaz płacone są nie wynajmującemu lecz bezpośrednio usługodawcom. 
W tym celu najemca zawiera zwykle umowy z odpowiednimi usługodawcami. Dodatkowe kosz-
ty czynszowe i koszty za gaz i energię obliczane są ryczałtowo. Raz w roku najemca otrzymuje 
dokładne rozliczenie roczne.
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Oszczędzanie energii
Na dodatkowych kosztach, zależnych od indywidualnego zużycia, jak koszty za ogrzewanie, 
prąd i gaz, można zaoszczędzić dużo poprzez oszczędne gospodarowanie. Wskazówki doty-
czące oszczędnego używania prądu i gazu można otrzymać od dostawców mediów, takich jak 
Vattenfall (www.Vattenfall.de) i GASAG (www.gasag.de). Niezależnych i bezpłatnych informacji 
na temat ogrzewania, ciepłej wody, izolacji cieplnej, energii słonecznej i oszczędzania ener-
gii udzielą inżynierzy ze stowarzyszenia „Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V.” 
(www.greßonline.de).

Wykaz mieszkań do wynajęcia (Berliner Mietspiegel)
Wykaz mieszkań zawiera zestawienie cen mieszkań w podobnym budownictwie w różnych czę-
ściach miasta o porównywalnym metrażu, wyposażeniu i standardzie. Wykaz mieszkań dotyczy 
tylko mieszkań w domach wielorodzinnych bez wiążących cen, które zostały oddane do użytku 
do 30 września 1999 r.

W wykazie tym na podstawie czynszu netto bez ogrzewania podawany jest porównywalny 
czynsz w danej dzielnicy, w euro za m2.. Czynsz netto bez ogrzewania nie zawiera:
– kosztów centralnego ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
– kosztów eksploatacyjnych
– dopłat za ewentualne umeblowanie i podnajem
– dopłat za używanie pomieszczeń mieszkalnych do innych celów niż mieszkaniowe

Wykaz mieszkań do wynajęcia otrzymają Państwo u:

Zarząd Senatu ds. Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska  
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt)
Pani Christina Rienäcker
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
Tel.: (030) 90139-4777
Faks: (030) 90139-4732
E-mail: christina.rienaecker@senstadtum.berlin.de 

Również w Internecie możliwe jest skorzystanie z wykazu mieszkań i wprowadzenie zapytania o 
mieszkanie w pożądanej dzielnicy. Wykaz mieszkań znajduje się na stronach Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung: www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/

6.3 Organizacje zrzeszające najemców
Na pytania dotyczące mieszkań i czynszów odpowiedzi udzielić mogą berlińskie organizacje 
zrzeszające najemców. Od nich uzyskać mogą Państwo również informacje o swoich prawach 
jako najemców, np. w wypadku wad w mieszkaniu lub wyprowadzki.

Berlińska Wspólnota Najemców (Berliner Mieter Gemeinschaft e.V.),  
Möckernstraße 92, 10963 Berlin
Tel.: (030) 216 80 01  Faks: (030) 216 85 15
E-mail: bmg@ipn.de
www.bmgev.de

Berliński Związek Najemców (Berliner Mieterverein e.V.), Krajowe Zrzeszenie dla Berlina w ra-
mach Niemieckiego Związku Najemców (Landesverband Berlin im Deutschen  Mieterbund e.V.),  
Centrala: Behrenstraße 1c, (w pobliżu Bramy Brandenburskiej), 10117 Berlin
Tel.: (030) 22 62 6-0  Faks: (030) 22 62 61 61
E-mail: bmv@berliner-mieterverein.de
www.berliner-mieterverein.de
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Związek Ochrony Najemców (Mieterschutzbund Berlin e.V.),  
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin
Tel.:  (030) 882 30 85  Faks: (030) 882 77 00
E-mail:   zentrale@mieterschutzbund-berlin.de

Oddział Müllerstraße 53, 13349 Berlin
Tel.:  (030) 452 909 31  Faks: (030) 452 909 35
E-mail:   filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de

Oddział Torstraße 25, 10119 Berlin
Tel.:  (030) 2 01 15 27  Faks: (030) 2 01 15 96
E-mail:   Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de

Oddział Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel.:  (030) 6 87 01 21  Faks: (030) 6 82 11 47
E-mail:   filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de

Internet: www.mieterschutzbund-berlin.de

6.4 Obowiązek meldunkowy
Podobnie jak w całych Niemczech, także i w Berlinie istnieje obowiązek meldunkowy. Oznacza 
to, że każdy, kto wprowadza się do mieszkania lub domu na terenie Berlina, musi zameldować 
się w urzędzie meldunkowym. Zgodnie z § 11 ustawy o formalnościach meldunkowych dla Ber-
lina (ustawa meldunkowa, niem. Meldegesetz) powinno to nastąpić w przeciągu jednego tygo-
dnia. Służą do tego punkty meldunkowe działające na terenie każdego urzędu dzielnicowego 
– adresy urzędów dzielnicowych znajdą Państwo w rozdziale 3.

7. Praca w Berlinie
Szukają Państwo pracy lub chcą się przekwalifikować? To wszystko może zająć Państwu bardzo 
dużo czasu. Proszę się nie zniechęcać, jeżeli nie od razu znajdą Państwo odpowiednią ofertę. 
Proszę zwrócić się o wsparcie, np. do agencji pośrednictwa pracy. One chętnie Państwu pomogą!

7.1 Pośrednictwo pracy: agencje pośrednictwa pracy, Jobcenter

Agencje pośrednictwa pracy pomagają w znalezieniu miejsca pracy i miejsca na szkolenia za-
wodowe, doradzają pracodawcom i osobom szukającym pracy oraz oferują pomoc przy podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych, poprzez np. wspieranie kształcenia zawodowego i przekwa-
lifikowanie, co zwiększa szansę na zatrudnienie. Oferty pracy i wnioski o pracę z całego kraju 
są ogólnodostępne. Osoby, które w celu znalezienia pracy przeprowadzają się, mają dokładny 
przegląd ofert rynku pracy w całym kraju.

Szukają Państwo pomocy i wsparcia przy wyborze odpowiedniego zawodu lub kierunku stu-
diów?

W agencjach pośrednictwa pracy istnieją centra poradnictwa zawodowego. Z poradnictwa za-
wodowego i pośrednictwa pracy może skorzystać każdy, niezależnie od tego, czy płacił wcze-
śniej składki. Agencje mogą również udzielić pomocy finansowej na szkolenia zawodowe.

W agencjach pracy uzyskają Państwo wyczerpujące odpowiedzi na pytania związane z pracą.
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Portale internetowe Federalnej Agencji Pośrednictwa Pracy (Bundesagentur für Arbeit)
Na portalu JOBBÖRSE można znaleźć miejsca pracy w Niemczech oraz miejsca szkolenia zawo-
dowego, sporządzić i utrzymywać profil kandydata do pracy oraz sporządzić kompletną osobi-
stą dokumentację kandydata, a także zgłosić swoją kandydaturę do pracy. 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

BERUFENET to portal przedstawiający zawody. Bundesagentur für Arbeit podaje tu informa-
cje dotyczące ok. 3200 aktualnych i ok. 4800 zarchiwizowanych zawodów. Zawody wykazano 
zgodnie z jednolitym schematem, a informacje o każdym zawodzie przedstawione są w okre-
ślonych polach (do 60 pól). 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

KURSNET jest portalem Bundesagentur für Arbeit (BA) z informacjami o kształceniu i dokształ-
caniu zawodowym. Jest to największa w Niemczech tego typu baza danych, obejmująca ok. 1,2 
mln ofert kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ Agencje pośrednictwa pracy oferują również po-
moc socjalną w przypadkach takich jak: utrata pracy, niewypłacalność pracodawcy, brak moż-
liwości pracy w pełnym wymiarze godzin. W każdym z tych przypadków otrzymają Państwo 
od agencji zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek w przypadku niewypłacalno-
ści pracodawcy (Insolvenzausfallgeld) lub wyrównanie za pracę w niepełnym wymiarze godzin 
(Kurzarbeitergeld). Specjalne regulacje dotyczą branży budowlanej (wspieranie budownictwa w 
okresie zimowym).

Oprócz tego agencje pośrednictwa pracy wspierają osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu 
miejsc zatrudnienia i kształceniu zawodowym oraz prowadzą działania w celu utrzymania i 
tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto mogą Państwo w kasach rodzinnych agencji wniosko-
wać o dodatek rodzinny.

Poniżej znajdą Państwo adresy i godziny pracy regionalnych agencji pośrednictwa pracy w Ber-
linie.

Agencja Pośrednictwa Pracy Berlin-Mitte (Agentur für Arbeit Berlin Mitte)

Oddział Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenstraße 87–90, 10969 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców) 
Faks: (030) 5555 994 060
E-mail:  Berlin-Mitte@arbeitsagentur.de

Oddział Müllerstraße, Müllerstraße 16, 13353 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców) 
Faks: (030) 5555 844040
E-mail:  Muellerstraße@arbeitsagentur.de 

Oddział Lichtenberg, Gotlindestraße 93, Haus 2, 10365 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 88 4999
E-mail:  Lichtenberg@arbeitsagentur.de
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Oddział Marzahn-Hellersdorf, Janusz-Korczak-Straße 32, 12627 Berlin 
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 89 1599
E-mail:  Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de

Godziny przyjęć interesantów:
Pn., wt. 8.00–16.00 
Czw.  8.00–18.00 
Śr., pt. 8.00–12.00 

Agencja Pośrednictwa Pracy Berlin Nord (Agentur für Arbeit Berlin Nord)

Oddział Charlottenburg-Wilmersdorf, Königin-Elisabeth-Str. 49, 14059 Berlin 
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 704 444
E-mail:  Berlin-Nord@arbeitsagentur.de 

Oddział Pankow, Storkower Str. 120, 10407 Berlin 
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 851 596
E-mail:  Pankow@arbeitsagentur.de 

Oddział Reinickendorf, Innungsstraße 40, 13509 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 86399
E-mail:  Reinickendorf@arbeitsagentur.de 

Oddział Spandau, Streitstraße 6–7, 13587 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 712 444
E-mail:  Spandau@arbeitsagentur.de

Godziny przyjęć interesantów:
Pn., wt. 8.00–16.00 
Śr., pt.  8.00–12.00 
Cz. 8.00–18.00 

Agencja Pośrednictwa Pracy Berlin Süd (Agentur für Arbeit Berlin Süd)

Oddział Neukölln, Sonnenallee 282, 12057 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 774 444
E-mail:  berlin-sued@arbeitsagentur.de

Oddział Treptow-Köpenick, Pfarrer-Goosmann-Straße 19, 12489 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 781 505
E-mail:  Treptow-Koepenick@arbeitsagentur.de 

Oddział Tempelhof-Schöneberg, Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 833 333
E-mail:  Tempelhof-Schoeneberg@arbeitsagentur.de 
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Oddział Steglitz-Zehlendorf, Händelplatz 1, 12203 Berlin
Tel.: 01801-555111 (dla pracowników), 01801-664466 (dla pracodawców)
Faks: (030) 5555 814 999
E-mail:  Steglitz-Zehlendorf@arbeitsagentur.de 

Godziny przyjęć interesantów:
Pn., wt.  8.00–16.00 
Śr., pt.   8.00–12.00 
Cz.  8.00–18.00 

Jobcenter
Jobcenter są kolektywem pracowników urzędów dzielnicowych i agencji pośrednictwa pracy. 
Świadczenia realizowane są wspólnie zgodnie z kodeksem społecznym (SGB II).

Zadaniem Jobcenter jest udzielanie wsparcia przy poszukiwaniu pracy oraz ofert kształcenia i 
dokształcania zawodowego, a także przyznawanie świadczeń na zapewnienie środków do życia 
(zasiłek dla bezrobotnych II (niem. Arbeitslosengeld II).

Szeroka oferta porad, pośrednictwa i wsparcia wynikająca z kodeksu społecznego II została 
wypracowana w celu pomocy wszystkim osobom zdolnym do podjęcia pracy, aby w przyszłości 
mogły zapewnić utrzymanie sobie i swoim bliskim z własnych środków i własnymi siłami – w 
miarę możliwości niezależnie od minimalnego zasiłku socjalnego. Pracownicy Jobcenter będą 
Państwu towarzyszyć i wspierać w działaniach. W razie indywidualnych problemów pomogą 
Państwu przeszkoleni specjaliści.

Zasiłek dla bezrobotnych II
Zasiłek dla bezrobotnych II mogą otrzymywać wszystkie uprawnione osoby, zdolne do podjęcia 
pracy, w wieku od 15 do ustawowo określonego wieku pomiędzy 65 a 67 lat.

Zdolna do podjęcia pracy jest każda osoba, która pod względem zdrowotnym jest w stanie pra-
cować przynajmniej trzy godziny dziennie.

Osobą uprawnioną jest osoba, która z własnych sił i środków nie jest w stanie zapewnić utrzy-
mania sobie i osobom pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub nie jest 
w stanie zrobić tego w pełni, przede wszystkim podejmując pracę odpowiadającą jego możliwo-
ściom, przy uwzględnieniu dochodu lub majątku.

Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf, Bundesallee 206, 10717 Berlin
Tel.: (030) 5555 32 2222  Faks: (030) 5555 32 6993
E-mail:  jobcenter-charlottenburg- wilmersdorf@jobcenter-ge.de

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, Rudi-Dutschke-Straße 3, 10969 Berlin
Tel.: (030) 5555 44 2222  Faks: (030) 5555 44 1003
E-mail:  jobcenter-friedrichshain-kreuzberg@jobcenter-ge.de

Jobcenter Lichtenberg, Gotlindestraße 93, 10365 Berlin
Tel.: (030) 5555 88 2222  Faks: (030) 5555 88 3999
E-mail:  jobcenter-berlin-lichtenberg@jobcenter-ge.de

Jobcenter Marzahn-Hellersdorf, Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
Tel.: (030) 5555 48 2222  Faks: (030) 5555 48 6666
E-mail:  jobcenter-marzahn-hellersdorf@jobcenter-ge.de

Jobcenter Berlin Mitte, Sickingenstraße 70, 10553 Berlin
Tel.: (030) 5555 45 2222  Faks: (030) 5555 45 6602
E-mail:  jobcenter-berlin-mitte@jobcenter-ge.de
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Jobcenter Neukölln, Mainzer Str. 27, 12053 Berlin
Tel.: (030) 5555 79 2222   Faks: (030) 5555 74 7777
E-mail:  jobcenter-neukoelln@jobcenter-ge.de

Jobcenter Pankow, Storkower Straße 133, 10407 Berlin
Tel.: (030) 5555 34 2222  Faks: (030) 5555 34 6899
E-mail:  jobcenter-berlin-pankow@jobcenter-ge.de

Jobcenter Reinickendorf, Miraustraße 54, 13509 Berlin
Tel.: (030) 5555 36 2222  Faks: (030) 5555 36 6978
E-mail:  jobcenter-berlin-reinickendorf@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Spandau, Altonaer Straße 70/72, 13581 Berlin
Tel.: (030) 5555 71 2222  Faks: (030) 5555 71 6009
E-mail:  jobcenter-spandau@jobcenter-ge.de

Jobcenter Steglitz-Zehlendorf, Birkbuschstraße 10, 12167 Berlin
Tel.: (030) 5555 76 2222  Faks: (030) 5555 76 7777
E-mail:  jobcenter-steglitz-zehlendorf@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Tempelhof-Schöneberg, Wolframstraße 89–92, 12105 Berlin
Tel.: (030) 5555 80 2222  Faks: (030) 5555 80 7777
E-mail:  jobcenter-tempelhof-schoeneberg@jobcenter-ge.de

Jobcenter Treptow-Köpenick, Groß-Berliner-Damm 73a-e, 12487 Berlin
Tel.: (030) 5555 75 2222  Faks: (030) 5555 75 6669
E-mail:  jobcenter-treptow-koepenick@jobcenter-ge.de

7.2 Kto może podjąć pracę?
Aby podjąć pracę zarobkową z reguły wymagane jest zezwolenie na pobyt, które jednoznacz-
nie zawiera takie uprawnienie. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku zatrudnienia, jak i 
własnej działalności.

W wielu przypadkach pozwolenie na pracę wydawane jest wraz z zezwoleniem na pobyt. W wy-
padku niektórych zezwoleń na pobyt pozwolenie na pracę zarobkową można uzyskać dopiero 
wówczas, jeśli zgodę wyda Bundesagentur für Arbeit albo gdy odpowiednia komórka ds. gospo-
darczych Senatu wyda pozytywną opinię.

Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie 
potrzebują żadnego pozwolenia czy zaświadczenia na podjęcie pracy. Dla obywateli Bułgarii i 
Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują przepisy przejściowe.

Aktualne informacje dla pracowników i osób prowadzących działalność z zagranicy znajdą 
Państwo na stronach Berlińskiego Urzędu ds. Obcokrajowców (Berliner Ausländerbehörde): 
www.berlin.de/labo/abh oraz Ogólnoniemieckiej Agencji Pośrednictwa Pracy, Centralne Biuro 
Pośrednictwa dla Pracowników Zagranicznych i Specjalistycznych (Bundesagentur für Arbeit, 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung): www.zav.de.

7.3 Ubezpieczenie społeczne i podatki
Każdy pracownik zatrudniony w Niemczech musi posiadać kartę podatkową i legitymację ubez-
pieczenia społecznego. Karta podatkowa jest wydawana przez urząd spraw obywatelskich 
okręgu administracyjnego, w którym są Państwo zameldowani. Legitymację ubezpieczenia 
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społecznego wydają agencje ubezpieczeń emerytalnych. Przy podjęciu pierwszej pracy z reguły 
pracodawca rejestruje osobę zatrudnioną, która otrzymuje numer ubezpieczenia społecznego i 
legitymację ubezpieczenia społecznego.

W umowie o pracę podawane są z reguły dochody brutto. Od tej kwoty odliczany jest podatek i 
składki na ubezpieczenie społeczne, które odprowadza bezpośrednio pracodawca. Wypłacany 
jest dochód netto. Przychody netto i brutto wykazywane są w rozliczeniu płac.

Prawo do ochrony z tytułu ubezpieczenia w przypadkach chorób, wypadku, bezrobocia, wieku, 
potrzeby długotrwałej opieki i inwalidztwa wynika z płacenia składek ubezpieczeniowych przez 
pracownika i pracodawcę.

Składki płacone comiesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek bez-
robocia, ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia od potrzeby długotrwałej opieki nazywane 
są ubezpieczeniami społecznymi. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne związana jest 
z wielkością dochodów. Każdorazowo stawka ta dzielona jest równo pomiędzy pracownika i 
pracodawcę. Ta część składek, jaką płaci pracownik odciągana jest bezpośrednio z pensji a 
pracodawca musi przekazywać składki do ubezpieczycieli.

Opodatkowane są dochody brutto. Wysokość podatków zależy od dochodów. Oprócz tego ist-
nieje podział zależnie od stanu rodzinnego na sześć tzw. progów podatkowych (I-VI) Przyna-
leżność do danego progu podatkowego zależy od stanu cywilnego, posiadania dzieci, a także 
od tego, czy dana osoba jest drugą osobą zarabiającą w danym gospodarstwie domowym. W 
rodzinach, w których oboje małżonkowie objęci są obowiązkiem płacenia podatków, można 
stosować różne kombinacje progów podatkowych. Dane dotyczące progu podatkowego i dzieci 
umieszczone są na karcie podatkowej, którą wydaje urząd spraw obywatelskich.

Karta podatkowa przechowywana jest u pracodawcy, który wpisuje w nią dane i informacje o 
dochodach. Podatek jest automatycznie ściągany każdego miesiąca od pensji brutto.

Później można wnioskować w każdym przypadku o zwrot podatku. Na ten temat uzyskać mogą 
Państwo informacje w stowarzyszeniach podatkowych lub u doradcy podatkowego. Niezbęd-
nych porad udziela także urząd skarbowy. Więcej informacji otrzymają Państwo w miejscowych 
urzędach skarbowych, u doradcy podatkowego lub na stronach internetowych www.finanzamt.
de. Ministerstwo finansów przygotowało również broszurę „Podatek od A do Z” na stronach 
www.bundesfinanzministerium.de.

7.4 Związki zawodowe

We wszystkich zorganizowanych zgodnie z prawem prywatnym przedsiębiorstwach (np. spółki 
z o.o., spółki akcyjne), w których stałe zatrudnienie posiada minimum 5 osób, może zgodnie z 
ustawą o pracy zostać wybrana rada zakładowa. Rada zakładowa reprezentuje interesy pra-
cowników wobec pracodawcy i współpracuje z reguły ze związkami zawodowymi i stowarzy-
szeniami pracowników.

Rada zakładowa zostaje wybrana przez wszystkich pracowników zakładu, niezależnie od ich 
obywatelstwa. Rada zakładowa ma m.in. czuwać nad przestrzeganiem ustaw i zarządzeń do-
tyczących pracowników, przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, aktualnych układów 
taryfowych i porozumień zakładowych oraz nad tym, by wszyscy zatrudnieni byli jednakowo 
traktowani. Dyskryminowanie ze względu na pochodzenie, religię, narodowość, działalność po-
lityczną i związkową lub ze względu na płeć i orientację seksualną jest niedozwolone.

Kolejnym ważnym zadaniem rady zakładowej jest pomoc w budowaniu integracji i porozumie-
nia między pracownikami z zagranicy a pracownikami narodowości niemieckiej. Rada zakłado-
wa może również podejmować inicjatywy przeciwko rasizmowi i wrogości skierowanej wobec 
obcokrajowców. Rada ma również prawo wnioskować o zwolnienie pracownika, który dopuścił 
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się działań rasistowskich, oraz z podobnych powodów odmówić zatrudnienia pracownika.

Rada zakładowa ma prawo współdziałania w sprawach socjalnych, personalnych i gospodar-
czych. Prawo do współdecydowania obejmuje np. czas pracy w zakładzie łącznie z wprowadze-
niem skróconego czasu pracy lub godzin nadliczbowych, wypowiadanie stosunku pracy pracow-
nikom, tworzenie planów socjalnych w przypadku unieruchomienia zakładu lub innych zmian 
zakładowych. W wielu zakładach pracodawcy i rada zakładowa zawierają umowy zakładowe w 
celu wspierania równouprawnienia i ochrony przed dyskryminacją.

7.5 Samodzielna działalność gospodarcza
Imigranci z zezwoleniem na pobyt mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, jeśli ze-
zwolenie na pobyt zawiera klauzulę „zezwala się na pracę zarobkową” lub „zezwala się na dzia-
łalność gospodarczą” albo zawiera wyraźne zezwolenie na określoną samodzielną działalność 
gospodarczą. Klauzula wykluczająca wykonywanie samodzielnej działalności zarobkowej może 
zostać zmieniona na wniosek przez Urząd ds. Obcokrajowców tylko wówczas, jeśli wiąże się to 
ze szczególnym interesem publicznym.

Może zostać przyznane zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia samodzielnej działalności go-
spodarczej, o ile działalność ta będzie miała pozytywne skutki dla gospodarki Berlina. Ocena 
takich skutków jest przeprowadzana przez komórkę Senatu odpowiedzialną za gospodarkę, na 
podstawie różnych kryteriów, jak np. pomysł na działalność, wysokość zainwestowanego kapi-
tału, doświadczenia cudzoziemca jako przedsiębiorcy lub wkład w innowację i naukę.

Jeśli są Państwo obywatelami Unii Europejskiej albo Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwaj-
carii, na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej nie potrzebują Państwo żadnego po-
zwolenia czy zaświadczenia. 

Placówki doradcze dla inwestorów z zagranicy:

Międzynarodowa Promocja Gospodarki  Berlina Sp. z o.o.  
(Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH)
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin 
Tel.: (030) 39 98 00

Centralny Urząd Koordynacyjny dla Przedsiębiorstw  
(Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für Unternehmen [ZAK])
Martin-Luther-Str. 105, 10825 Berlin
Tel.: (030) 9013-0 

Placówki doradcze izb gospodarczych:

Izba Przemysłowo-Handlowa (Industrie- und Handelskammer [IHK])
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tel.: (030) 315 10-0  Faks: (030) 315 10-278

Izba Przemysłowo-Handlowa Berlina (Handwerkskammer zu Berlin [HWK])
Blücherstraße 68, 10961 Berlin
Tel.: (030) 259 03-01  Faks: (030) 259 03-235
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Informacje uzyskać można także w:
Ogólnokrajowej Agencji ds. Zakładania Firm (Bundesweite Agentur für Gründerinnen)

Infolinia 030-340 60 65 60 (pn.-czw., 8.00–20.00, pt. 8.00–12.00) – eksperci udzielają porad dot. 
regionalnych ofert. E-mail do Agencji: bga@gruenderinnenagentur.de 

Internet: www.existenzgruenderinnen.de

7.6. Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą 
W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ogólnoniemiecka ustawa o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych nabytych za granicą. Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte za granicą 
mogą – niezależnie od kraju pochodzenia i statusu pobytu – składać wnioski o formalne uzna-
nie swoich kwalifikacji zawodowych.

Ustawa dotyczy wszystkich zawodów, objętych ewidencją Federacji (np. wszystkich 350 zawo-
dów wymagających kształcenia, lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów osób starszych). 

Ustawa nie obejmuje wychowawców, nauczycieli czy inżynierów – zawody te reguluje prawo 
krajowe. Tego rodzaju ustawa krajowa ma zostać uchwalona w niedalekiej przyszłości. 

Nie istnieje centralny urząd uznający zagraniczne dyplomy.

O możliwościach uznania Państwa dyplomu informacji zasięgnąć można w placówkach konsul-
tacyjnych IQ Netzwerk. W IQ Netzwerk Berlin otrzymają Państwo pomoc – od porady po złożenie 
wniosku, a także później. 

Doradcy IQ Netzwerk wesprą Państwa również w poszukiwaniu odpowiedniej placówki dosko-
nalenia zawodowego i wyjaśnieniu sprawy finansowania szkolenia, zapomóg w ramach wyko-
nywania zawodu / nauki języka. 

IQ NW Berlin oferuje następujące świadczenia:

Pierwsza instytucja kontaktowa ds. uznawania kwalifikacji
– wstępne doradztwo w sprawie procedury nostryfikacyjnej, podstawy prawne, weryfikacja 

prawa do postępowania stwierdzającego równoważność kwalifikacji, wstępna weryfikacja w 
celu określenia ewentualnego zawodu referencyjnego, porady i kierowanie do odpowiednich 
instytucji

Zrzeszenie GFBM gGmbH i Fundacja im. Otto Benecke (Trägergemeinschaft GFBM gGmbH und 
Otto-Benecke-Stiftung e.V.)
(porady w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim)
Centrala:
Tel.: (030) 617764, -770
E-mail:  zea-berlin@gfbm.de

Coaching / wsparcie w postępowaniu
– oferty związane ze wsparciem językowym w ramach procedury aplikacyjnej,
– skompletowanie niezbędnych dokumentów i zalecenia dot. zawodu referencyjnego,
– ewentualne towarzyszenie w instytucji nostryfikującej,
– po wydaniu decyzji – pomoc w objaśnieniu decyzji i wyjaśnienie pytań dot. dalszej procedury

Turecki Związek Berlin-Brendenburgia (Türkischer Bund Berlin-Brandenburg e.V.) 
(porady w językach: niemieckim, tureckim, kurdyjskim, arabskim, w razie potrzeby angielskim)
Kontakt: pani Lâle Yıldırım
Tel.:  (030) 61403320
E-mail:   diploma@tbb-berlin.de
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Club Dialog e.V. (porady w językach: niemieckim, rosyjskim, polskim)
Kontakt: pani Julia Merian
Tel.:  (030) 2044859
E-mail:   j.merian.faba@club-dialog.de

LIFE e.V (porady w językach: niemieckim, hiszpańskim, włoskim, angielskim)
Oferta dla kobiet z wyższym wykształceniem
Kontakt: pani Dagmar Laube
Tel.:  (030) 30879819
E-mail:   anerkennung@life-online.de

Informacje o IQ Netzwerk Berlin: www.berlin.netzwerk-iq.de

Tutaj znajdą Państwo informacje o tym, jak i gdzie można złożyć wniosek o uznanie zagranicz-
nego dyplomu zawodowego: www.anerkennung-in-deutschland.de

8. Zwalczanie dyskryminacji i równouprawnienie
8.1 Równouprawnienie mężczyzn i kobiet
W Niemczech równouprawnienie gwarantuje art. 3 ustawy zasadniczej, który głosi: „Mężczyźni 
i kobiety są równouprawnieni. Nikt nie może ze względu na płeć (...) być dyskryminowanym 
bądź faworyzowanym”. Konstytucyjne zalecenie równości zostało wprowadzone w życie usta-
wą o równouprawnieniu z dnia 1.07.1958 r. Wiele regulacji tego prawa podstawowego zostało 
wypracowanych później, np. w 1957 roku w ustawie o równouprawnieniu (prawo małżeńskie, 
majątkowe i prawo do opieki nad dziećmi), w 1980 roku – równouprawnienie kobiet w miejscu 
pracy, a w 1994 roku – ochrona miejsc pracy i promowanie kobiet.

Mimo wielu inicjatyw do dziś kobiety nadal w wielu zawodach za tą samą pracę otrzymują 
wynagrodzenie niższe o ok. 25 procent niż mężczyźni. Oprócz tego często obowiązki rodzin-
ne pozostawiane są często kobietom (kobiety samotnie wychowujące dzieci). Apele o ustawę 
przeciwko dyskryminowaniu kobiet i ustaleniach mających podnieść liczbę kobiet w gremiach 
kierowniczych poprzez tzw. „kwotę dla kobiet” jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych pokazują, jak powoli i stopniowo zmieniało się stereotypowe myślenie o miejscu i 
roli kobiet w życiu codziennym i społecznym.

W ostatnim czasie nastąpił przełom w sytuacji kobiet. Odnoszą one coraz większe sukcesy w 
życiu zawodowym i społecznym. W podtrzymywaniu tego procesu organizowanych jest wiele 
inicjatyw, które wspierają kobiety w realizacji własnych celów. Federalne Ministerstwo ds. Ro-
dziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend) na swoich stronach internetowych (www.bmfsfj.de) posiada bogatą ofertę różnych 
projektów i inicjatyw wspierających kobiety.

I tak np. Rząd Federalny powołał Ogólnokrajową Agencję Założycielską (Bundesweite Agentur 
für Gründerinnen), która jest sygnałem do dalszego wspierania kobiet w uzyskaniu niezależ-
ności zawodowej. Wspólnym projektem Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Osób Starszych, 
Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ), Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy (FBWA) (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung) oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki (BMBF) (Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung) ma być zwiększenie firm zakładanych przez kobiety oraz 
utworzenie przyjaznych do tego warunków. (patrz także rozdział 7.5).

Projekt „Kobiety na szczycie” ma na celu zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowni-
czych w zrzeszeniach sportowych i narodowych związkach sportowych przy wykorzystaniu ich 
doświadczenia i kompetencji. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronach inter-
netowych pod adresem www.femtotop.de.

Inicjatywa na rzecz 
integracji i uznawania 

kwalifikacji zawodowych 
IQ Netzwerk Berlin
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Istniejący od marca 2005 roku portal internetowy www.frauenmachenkarriere.de oferuje szybki 
dostęp do informacji o przedsięwzięciach organizowanych przez kobiety. Oferuje on również 
dokładne informacje i porady na temat startu w życie zawodowe, kariery, potrzeb życiowych i 
powrotu do życia zawodowego. Aktualne informacje branżowe z krajów związkowych i całych 
Niemiec są ze sobą połączone i ogólnodostępne.

Również kraj związkowy Berlin postrzega kobiety i mężczyzn jako równouprawnionych partne-
rów i wspiera kobiety w realizacji własnych celów oraz uzyskaniu równych szans na kształcenie 
i pracę. Wsparcie dla kobiet ma w Berlinie szczególne znaczenie i wartość, dlatego też istnieje 
wiele poradni ofert kształcenia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Porady i informacje o aktualnych ofertach w zakresie pomocy i wspierania kobiet w Berlinie 
otrzymają Państwo u pełnomocników do spraw kobiet urzędów dzielnicowych. Adresy znajdą 
Państwo na dalszych stronach.

Pełnomocnicy dzielnicowi ds. kobiet i równouprawnienia

Urząd Dzielnicowy Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia  Christine Rabe, Otto-Suhr-Allee 100, 10617 Berlin,  
pokój 239
E-mail:   gleichstellungsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de 
Internet:  www.gleichstellungsbeauftragte. charlottenburg-wilmersdorf.de
Tel.:  (030) 9029-12690/12937  Faks: (030) 9029-12055
Mówimy także po angielsku.

Urząd Dzielnicowy Friedrichshain-Kreuzberg (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin, pokoje 0045/0046
E-mail:   petra.koch-knoebel@ba-fk.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-friedrichshain- 

kreuzberg/verwaltung/org/gleichstellungsbeauftragte/index.html
Tel.:  (030) 90298-4109, 4111  Faks: (030) 90298-4177
Mówimy także po angielsku.

Urząd Dzielnicowy Lichtenberg (Bezirksamt Lichtenberg)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Möllendorffstr. 6, 10360 Berlin
10360 Berlin (adres pocztowy), pokój 219
E-mail:   regina.schmidt@lichtenberg.berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik/gleichstellung.html
Tel.:  (030) 90296-3320  Faks: (030) 90296-3309

Urząd Dzielnicowy Marzahn-Hellersdorf (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Alice-Salomon-Platz 3, 12527 Berlin, pokój 4.55
E-mail:   snezana.sever@ba-mh.verwalt-berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-marzahn- 

hellersdorf/verwaltung/haushalt/gleichstellung.html
Tel.:  (030) 90293-2050, -2061  Faks: (030) 90293-2055

Urząd Dzielnicowy Mitte (Bezirksamt Mitte)
Urząd ds. Równouprawnienia, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
E-mail:   kerstin.drobick@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-mitte/org/gleichstellungsbeauftragte/index.html
Tel.:  (030) 9018-32048  Faks: (030) 9018-48832048
Mówimy także po angielsku.
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Urząd Dzielnicowy Neukölln (Bezirksamt Neukölln)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin, pokoje A51a/52
E-mail:    gleichstellungsbeauftragte@bezirksamt-neukoelln.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-neukoelln/gleichstellungsbeauftragte
Tel.:  (030) 90239-3555, -2595  Faks: (030) 90239-2445

Urząd Dzielnicowy Pankow (Bezirksamt Pankow)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Breite Str. 24A–26, 13187 Berlin, pokoje 137/139
E-mail:   heike.gerstenberger@ba-pankow.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/gleichstellung/index.html
Tel.:  (030) 90295-2305  Faks: (030) 90295-2318

Urząd Dzielnicowy Reinickendorf (Bezirksamt Reinickendorf)
Pełnomocnik ds. kobiet, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin, pokoje 399a/b
E-mail:   Brigitte.Kowas@reinickendorf.berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-reinickendorf/abteilung/jugfam/frauenbeauftragte.html
Tel.:  (030) 90294-2309, -2011  Faks: (030) 90294-6325

Urząd Dzielnicowy Spandau (Bezirksamt Spandau)
Pełnomocnik ds. kobiet, Carl Schurz Straße 2–6, 13597 Berlin
Internet:  www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/sg/fraub.html
Tel.:  (030) 90279-3110  Faks: (030) 90279-2839

Urząd Dzielnicowy Steglitz-Zehlendorf (Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf)
Pełnomocnik ds. kobiet, Kirchstraße 1–3, 14165 Berlin, pokój A 38
E-mail:   hildegard.josten@ba-sz.berlin.de
Internet:  www.steglitz-zehlendorf.de/frauenbeauftragte
Tel.:  (030) 90299-5354/5206  Faks: (030) 90299-6670
Mówimy także po angielsku.

Urząd Dzielnicowy Tempelhof-Schöneberg (Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg)
Pełnomocnik ds. kobiet, Ratusz Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin,  
pokoje 2008/2009
E-mail:   Ursula.Hasecke@ba-ts.berlin.de
Internet:  www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
Tel.:  (030) 7560-6031, -3642, -8941
Faks:  (030) 7560-2391  (biuro pełnomocnika ds. kobiet)
Doradzamy w wielu językach. Prosimy poinformować nas, w jakim języku chcieliby Państwo 
uzyskać poradę.

Urząd Dzielnicowy Treptow-Köpenick (Bezirksamt Treptow-Köpenick)
Pełnomocnik ds. równouprawnienia, Ratusz Köpenick, Alt Köpenick 21, 12555 Berlin,  
pokój 167
E-mail:   anke.armbrust@ba-tk.berlin.de
Internet:  http://www.berlin.de/ba-treptow- 

koepenick/verwaltung/gleichstellungsbeauftragte.html
Tel.:  (030) 90297-2306  Faks: (030) 90297-2401



35

Witamy w Berlinie — Życie w Berlinie  

8.2  Agencja ds. Równego Traktowania i Zwalczania Dyskryminacji (Krajo-
wa Agencja ds. Zwalczania Dyskryminacji)

Za różnorodnością – przeciw dyskryminacji

Berlin jest miastem otwartym na świat, stale zmieniającym się, w którym obok siebie żyją ludzie 
różnych kultur. Zachowanie w Berlinie rozmaitości kultur, form bycia i sposobu życia oraz za-
pewnienie koegzystencji nacechowanej wzajemną tolerancją i szacunkiem jest podstawą polity-
ki Berlińskiego Senatu. Oznacza to aktywne i konsekwentne wystąpienie przeciw dyskryminacji. 
W tym celu, na podstawie obowiązującego ogólnego prawa o równym traktowaniu (AGG), w 
Berlinie powstała centralna Agencja ds. Zwalczania Dyskryminacji.

Do najważniejszych zadań nowej agencji należy jeszcze lepsze uświadomienie wszystkim ich 
praw w walce z dyskryminacją oraz dodawanie ludziom odwagi do obrony przeciwko dyskrymi-
nacji. Poza tym chodzi o:

– uwrażliwienie społeczeństwa, administracji i polityki na równe traktowanie i niedyskrymino-
wanie

– dalszy rozwój i kierowanie zorientowaną na działalność w sieci i odpowiednią do zapotrzebo-
wania infrastrukturą doradztwa

– wsparcie berlińskiej administracji w realizacji strategii różnorodności i współpracy z AGG
– zwalczanie dyskryminacji strukturalnej poprzez realizację planów działania i współdziałanie 

przy inicjatywach ustawowych
– szkolenia i inicjatywy związane z dokształcaniem w sprawach różnorodności, zapobieganiem 

dyskryminacji i AGG.

Administracja Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet  
(Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen)
Krajowa Agencja ds. Równouprawnienia i Zwalczania Dyskryminacji  
(Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung)
Oranienstr. 106, 10969 Berlin
Tel.:  (030) 9028-1866
E-mail:   antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de 
Internet: www.berlin.de/lads

9. Działalność doradcza oraz pomoc dla rodzin
Rozpoczęcie nowego życia w Berlinie to dla wielu rodzin wyzwanie. Wiele spraw trzeba zała-
twić, przemyśleć i wyjaśnić. Muszą się Państwo przyzwyczaić do berlińskiego sposobu życia i 
wymogów w nowym miejscu pracy. Państwa dzieci być może też będą potrzebowały trochę 
czasu, żeby w szkole znaleźć nowych przyjaciół. Wspieramy Państwa rodziny pod względem 
socjalnym i finansowym, np. poprzez konsultacje, zasiłek na dzieci i berliński paszport rodzinny 
(FamilienPass).

9.1 Doradztwo rodzinno-wychowawcze
Poradnie rodzinno-wychowawcze udzielają porad i wszelkich informacji w przypadku:
– pytań na temat wychowania i partnerstwa,
– sytuacji konfliktowych w rodzinie,
– rozwodu z partnerem/partnerką,
– troski o dzieci,
– problemów dzieci w szkole.

Agencja ds. Równego 
Traktowania 
i Zwalczania 
Dyskryminacji
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Poradnie rodzinno-wychowawcze w Berlinie pomagają bez zbędnej biurokracji i podlegają obo-
wiązkowi dochowania poufności. Na życzenie doradzają anonimowo i bezpłatnie. Uzyskają w 
nich Państwo wsparcie niezależnie od narodowości i wyznania. Możliwe są porady w językach 
obcych, np. w tureckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, a także częściowo w 
innych językach. Prosimy pytać w poradniach rodzinno-wychowawczych.

Ich adresy znajdą Państwo tutaj www.efb-berlin.de.

Więcej informacji oraz adresy poradni można otrzymać w urzędach spraw obywatelskich po-
szczególnych dzielnic: www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

9.2 Zasiłek rodzinny (Kindergeld)
Jakie prawa przysługują imigrantom?
Zasiłek na dziecko otrzymuje ten rodzic, u którego mieszka dziecko. Prawo do zasiłku na dziec-
ko zależy od statusu pobytu rodzica uprawnionego do otrzymywania tego zasiłku. Wysokość 
zasiłku na dziecko uzależniona jest od ilości dzieci. Dodatek na dzieci otrzymuje się także wte-
dy, kiedy się nie pracuje. Podanie o dodatek na dzieci musi być złożone w tzw. kasie rodzinnej 
(niem. Familienkasse) przy Agencji Pracy (niem. Arbeitsagentur) lub bezpośrednio u pracodaw-
cy. 

Adresy poszczególnych agencji pracy znajdą Państwo w rozdziale 7.1 oraz pod adresem www.
arbeitsagentur.de.

9.3 Berliński paszport rodzinny (Berliner FamilienPass)
Dzięki berlińskiemu paszportowi rodzinnemu rodziny dostają przez cały rok atrakcyjne zniżki 
na basenach, torach łyżwiarskich, w teatrach, na wycieczki statkiem, na koncerty, wizyty w 
muzeach oraz w wielu innych miejscach w Berlinie i w okolicy. Ponadto JugendKulturService 
organizuje dla posiadaczy paszportów bezpłatne wycieczki, warsztaty i zwiedzanie. O uczest-
nictwie w tych przedsięwzięciach decyduje losowanie. Szczególnego wsparcia udziela się ro-
dzinom, które mogą udokumentować niskie dochody. Paszport rodzinny umożliwia nie tylko 
zakup tanich biletów na środki komunikacji, ale także korzystanie z innych, specjalnych ofert. 
Paszport rodzinny wydawany jest przez JugendKulturService przy wsparciu finansowym Admi-
nistracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
www.berlin.de/sen/bwf/Familien/Politik lub www.jugendkulturservice.de

9.4 Rodziny w Berlinie – poradnik dla rodzin
Poradnik dla rodzin mieszkających w Berlinie wydawany przez Administrację Senatu ds. Eduka-
cji, Młodzieży i Nauki (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft) jest pomocnym 
przewodnikiem dla wszystkich rodzin poszukujących informacji i ofert. Poradnik informuje o 
ofertach opieki nad dziećmi, poradniach i możliwościach spędzania wolnego czasu w mieście, 
finansowym wsparciu dla rodzin oraz o możliwościach ulg podatkowych.

Poradnik jest dostępny pod adresem internetowym: www.berlin.de/sen/familie/familienpolitik.
index.html również jako plik do pobrania. Pod tym adresem znajdą Państwo ponadto wiele 
różnych informacji dla rodzin.
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10.  Instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży, szkoła,  
kształcenie zawodowe i studia

10.1 Przedszkola (Kindertagesstätten, skrót: Kitas)
Jako rodzice mają Państwo we wszystkich dzielnicach Berlina różnorodną ofertę przedszkoli.

Zadaniem przedszkoli jest jak najlepsze wspieranie rozwoju Państwa dzieci oraz umożliwienie 
Państwu jako rodzicom pogodzenia życia rodzinnego z pracą zawodową.

Przedszkola wspierają i opiekują się dziećmi od wieku niemowlęcego aż do rozpoczęcia nauki 
w szkole.

Dzieci żyjące dotychczas w innym kraju, które będą dorastały w Niemczech i tu uczęszczały do 
szkoły, powinny jak najwcześniej rozpocząć uczęszczanie do przedszkola, ponieważ mają one 
tu możliwość nauczenia się języka niemieckiego, otrzymania różnorodnych impulsów do roz-
woju, zabawy z innymi dziećmi i zdobycia przyjaciół. Przede wszystkim ważne jest opanowanie 
języka niemieckiego, aby później móc odnosić sukcesy w nauce w szkole.

Jakie przedszkola istnieją w Berlinie?
Wiele organizacji, przede wszystkim niezależne związki opieki społecznej i okręgowe instytu-
cje publiczne, oferuje miejsca w przedszkolach. Przedszkola pracują według różnych idei pe-
dagogicznych. Niektóre kładą większy nacisk na ruch lub wychowanie muzyczne. Istnieje wiele 
przedszkoli o profilu dwujęzycznym. Tam rozmawia się z dziećmi nie tylko w języku niemieckim, 
ale też w ich języku ojczystym.

Administracja Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki (SenBJW) prowadzi bazę danych wszyst-
kich berlińskich przedszkoli. Na stronach internetowych SenBJW: www.berlin.de/sen/bjw/ mogą 
Państwo przejrzeć tę ofertę.

Przede wszystkim dla dzieci w wieku do trzech lat istnieją miejsca w tzw. dziennej opiece nad 
dziećmi. W tym przypadku opiekun opiekuje się maksymalnie pięciorgiem dzieci, a pracujący 
wspólnie dwaj opiekunowie mogą mieć pod swoją opieką do dziesięciorga dzieci. Czas opieki 
nad dziećmi w dziennej opiece nad dziećmi można uzgodnić. 

Które dzieci mogą otrzymać miejsce w przedszkolu lub w placówce dziennej opieki nad dzieć-
mi?
Każde berlińskie dziecko powinno otrzymać opiekę i wsparcie w rozwoju w wieku przedszkol-
nym odpowiadającą jego indywidualnej sytuacji. Czas opieki nad dzieckiem powinien być tak 
obliczony, aby jego rodzice mogli pracować, kształcić się lub szukać pracy.

Po ukończeniu trzech lat każde dziecko ma prawo do opieki w przedszkolu przez pół dnia, nie-
zależnie od tego, czy rodzice mogą się opiekować dzieckiem. Od 2010 roku Berlin zwiększył 
czas opieki dla dzieci w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki w szkole do siedmiu godzin. 
1 stycznia 2011 roku prawem tym objęto wszystkie dzieci w ostatnich dwóch latach przed roz-
poczęciem nauki szkolnej. Od 2013 roku wszystkie dzieci, trzy lata przed rozpoczęciem nauki, 
mają ustawowe prawo do miejsca w przedszkolu przez pół dnia. Jeśli rodzice np. z powodu 
pracy zarobkowej, kształcenia lub poszukiwania pracy potrzebują dla swojego dziecka dłuższej 
opieki, powinni otrzymać miejsce na czas im potrzebny.

Dzieci poniżej trzech lat mają również prawo do miejsca w przedszkolu, jeśli istnieje taka po-
trzeba, np. z powodu pracy zarobkowej lub poszukiwania pracy przez rodziców. Dzieci poniżej 
trzech lat otrzymają również miejsce w przedszkolu, jeśli zostanie stwierdzone takie zapotrze-
bowanie ze względów pedagogicznych, społecznych lub rodzinnych. Takie szczególne warunki 
są sprawdzane przez właściwy urząd ds. nieletnich.
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Ponadto w przypadku dzieci z krajów spoza obszaru niemieckojęzycznego (albo dla dzieci imi-
grantów):
– dzieci, których rodzice biorą udział w kursie integracyjnym według prawa o migrantach albo 

odpowiednim kursie językowym, mają z tego powodu zawsze zapotrzebowanie (tzn. prawo 
do miejsca w przedszkolu), a mianowicie co najmniej na czas potrzebny do udziału w kursie;

– dwuletnie dzieci, w których rodzinie nie mówi się po niemiecku („dzieci z krajów spoza obszaru 
niemieckojęzycznego”), mają na tej podstawie prawo do miejsca w przedszkolu przynajmniej 
przez pół dnia, jeśli jest to konieczne do integracji pod względem językowym. W tym wypadku 
inne powody, np. zatrudnienie rodziców, nie są konieczne. Również jeśli rodzice nie są zatrud-
nieni i mogliby opiekować się dzieckiem w domu, dzieci powinny mieć możliwość wczesnej 
nauki języka niemieckiego.

Dzięki temu zostanie zapewnione miejsce w przedszkolu wszystkim dzieciom uczestników kur-
su oraz dzieciom, które powinny zostać zintegrowane pod względem językowym, o ile rodzice 
tego sobie zażyczą lub złożą wniosek.

Na jak długo mogą Państwo zostawić dziecko w przedszkolu?
Berlińskie przedszkola są zazwyczaj otwarte w godzinach od 6.00 do 21.00. W tym czasie po-
szczególne przedszkola mają różne godziny pracy. Dzienny czas opieki nad dziećmi jest dosto-
sowany do czasu pracy lub nauki rodziców. Oferowane są miejsca na pół dnia (4–5 godz.), na 
część dnia (5–9 godz.) lub na cały dzień (7–9 godzin lub dłużej, do 12 godzin).

Jak można otrzymać miejsce w przedszkolu?
Aby otrzymać miejsce w przedszkolu lub w placówce dziennej opieki nad dziećmi, należy się 
zgłosić do urzędu ds. nieletnich (niem. Jugendamt) w dzielnicy, w której Państwo mieszkają i są 
zameldowani. Adresy urzędów ds. nieletnich mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Kontaktstel-
len für Kindertagesbetreuung” („placówki opieki nad dziećmi”). Tam należy złożyć podanie o 
opiekę nad dzieckiem. 

Urząd ds. nieletnich zbada Państwa zapotrzebowanie na opiekę nad dzieckiem i wystawi Pań-
stwu odpowiednie zaświadczenie. Z tym zaświadczeniem mogą Państwo szukać miejsca w wy-
branym przez siebie przedszkolu. Nie musi ono znajdować się w Państwa dzielnicy; zaświadcze-
nie jest ważne we wszystkich przedszkolach na terenie Berlina. Na Państwa życzenie urząd ds. 
nieletnich wskaże Państwu odpowiednie wolne miejsce.

Ile kosztuje miejsce w przedszkolu?
Partycypacja rodziców w kosztach opieki jest jednolicie uregulowana dla wszystkich berlińskich 
przedszkoli i placówek dziennej opieki nad dziećmi. Koszty dzielą się na opłaty za opiekę oraz 
wyżywienie. Opłaty za ciepły obiad wynoszą miesięcznie 23 euro. Opłaty za opiekę obliczane są 
według Państwa dochodów, czasu opieki i innych prawnie uregulowanych zniżek, na przykład 
według ilości żyjących w Państwa rodzinie dzieci do 18 lat.

Ważne: Ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem regularnej nauki w szkole są bezpłatne w zakre-
sie opłaty za opiekę, pobierany jest tylko ryczałt za wyżywienie.

Więcej informacji o udziale w kosztach opieki przedszkolnej znajdą Państwo na stronach in-
ternetowych: www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung/index.html

Dzielnicowe urzędy ds. nieletnich (Jugendämter der Bezirke) – placówki kontaktowe ds. dzien-
nej opieki nad dziećmi 

Mitte, Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
Tel.: (030) 9018-23233

Friedrichshain-Kreuzberg, Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin,  wejście A lub C, 4. piętro
Tel.: (030) 90298-2092, -2484  Faks: (030) 90298-4545
E-mail:  Kita-Anmeldung@ba-fk.verwalt-berlin.de 
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Pankow, Fröbelstraße 17, budynek 4, 10405 Berlin
Tel.: (030) 90295-5777, -5863  Faks: (030) 90295-5671
Adres pocztowy: Postfach 730113; 13062 Berlin
www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/jugend/fachdienst5.html

Charlottenburg-Wilmersdorf, Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Tel.: (030) 9029-15240

Spandau, Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin
Tel.: (030) 90279-2432

Steglitz-Zehlendorf, Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
Tel.: (030) 90299-4568
adres pocztowy: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Abteilung Jugend, Schule und Umwelt, 
Fachreferat Tagesbetreuung von Kindern, Postfach, 14160 Berlin

Tempelhof-Schöneberg, Strelitzstr. 15, 12105 Berlin (Mariendorf)
Tel.: (030) 90277-2308
Adres pocztowy: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Ordnung u. Bürgerdienste, 
Tagesbetreuung für Kinder, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertages-
betreuung.html

Neukölln, Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Tel.: (030) 90239-4187 / 2332

Treptow-Köpenick, Zum großen Windkanal 4, budynek 9, 12489 Berlin
Tel.: (030) 90297-5281, -5314 i -5337 (opieka dzienna)
Adres pocztowy: PF 910240, 12414 Berlin

Marzahn-Hellerdorf, Riesaer Straße 94 (część A), 12627 Berlin
Tel.: przedszkole/świetlica (030) 90293-4552
Faks: (030) 90293-4915
Adres pocztowy: 12591 Berlin 

Lichtenberg, Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin
Tel.: (030) 90296-5317

Reinickendorf, Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin
Tel.: (030) 90294-6676

10.2 Szkoła: od szkoły podstawowej do matury
W Niemczech obowiązuje powszechny dziesięcioletni obowiązek szkolny jak również obowiązek 
uczęszczania do szkoły zawodowej w czasie zdobywania praktycznego wykształcenia zawo-
dowego. W szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych szczególną uwagę zwraca się 
na wspieranie dzieci imigrantów pod względem językowym. Pomoc językowa udzielana jest na 
bazie własnego programu ramowego przy udziale dodatkowych nauczycieli.

Berliński system szkolnictwa zapewnia gruntowne wykształcenie podstawowe i oferuje bogate 
możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie są również wspierani w zależności od uzdolnień w 
rozwoju muzycznym, językowym i nauk przyrodniczych.
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W Berlinie działa 651 szkół publicznych i 108 szkół prywatnych posiadających szeroki wachlarz 
profili pedagogicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalne oferty szkolne jak np. 
dwujęzyczne państwowe szkoły europejskie i niemiecko-tureckie szkoły podstawowe.

Religia jest w berlińskich szkołach przedmiotem fakultatywnym. Aby uczestniczyć w zajęciach 
z religii lub etyki, potrzebne jest pisemne zgłoszenie osoby uprawnionej do sprawowania opieki 
lub – w wypadku dojrzałości religijnej – samego ucznia.

Niemiecki system szkolnictwa składa się z różnych poziomów kształcenia. W Berlinie uczniowie 
najpierw uczęszczają do szkoły podstawowej, a następnie wybierają odpowiednią dla swych 
uzdolnień szkołę ponadpodstawową.

W następujących broszurach mogą Państwo znaleźć więcej informacji:
– „Wohin nach der Grundschule – Wegweiser durch die weiterführenden Schulen” („Dokąd po 

szkole podstawowej – przewodnik po szkołach ponadpodstawowych”)
– „Fremdsprachen in der Berliner Schule” („Języki obce w szkołach berlińskich”)
– „Berufliche Bildung für Berlin” („Kształcenie zawodowe w Berlinie”)
– „Leitfaden zur schulischen Integration von neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen” („Wy-

tyczne dotyczące integracji nowo przybyłych dzieci i młodzieży”)

Wszystkie broszury mogą Państwo otrzymać w punkcie informacyjnym Administracji Senatu 
ds. ofert szkolnych.

Punkt informacyjny Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki
W punkcie informacyjnym uzyskają Państwo informacje i odpowiedzi na pytania o edukację, 
szkoły, sprawy młodzieży, szkoły wyższe i naukę. Otrzymają tam Państwo publikacje Admini-
stracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki, a porad można zasięgnąć osobiście, drogą e-mai-
lową lub telefoniczną. W razie konieczności szybko i bezpośrednio zostaną Państwo odesłani 
do kompetentnych pracowników. 

Nasz adres:

Administracja Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki  
(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft)
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Tel.: (030) 90227 5000 
Fax: (030) 90227 5530
e-mail:  infopunkt@senbjw.berlin.de 
www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/

Godziny przyjęć interesantów: 
Poniedziałek 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Wtorek   10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Środa   –
Czwartek  10.00 – 12.00, 13.00 – 19.00
Piątek   10.00 – 12.00

Szkoły podstawowe
Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego, czyli zawsze 1 sierpnia, dzieci, które ukończyły szósty rok 
życia lub ukończą go przed 31 grudnia danego roku, obejmowane są obowiązkiem szkolnym. 
Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci, które ukończą szósty rok życia w okresie 
pomiędzy 1 stycznia a 31 marca następnego roku kalendarzowego, mogą być także przyjęte do 
szkoły z chwilą rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego. 

Decydujące znaczenie w sukcesach szkolnych ma znajomość języka niemieckiego. 

W trakcie zapisywania do szkoły podstawowej sprawdzana jest u dzieci znajomość języka nie-
mieckiego. Jeśli zostanie stwierdzone zapotrzebowanie, dzieci muszą przed rozpoczęciem roku 
szkolnego wziąć udział w kursie nauki języka niemieckiego, który trwa od sierpnia przez cały 
rok. Dzięki temu wszyscy uczniowie powinni otrzymać równe szanse na osiągnięcie sukcesów w 
szkole. Termin zgłaszania uczniów rozpoczynających naukę w szkole na następny rok szkolny 
przypada jesienią roku poprzedniego. 

Administracja Senatu 
ds. Edukacji, Młodzieży 

i Nauki
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Nowo przybyłe dzieci mogą zostać przyjęte do szkoły także podczas trwania roku szkolnego.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Leitfaden schulische Integration (Wytyczne dotyczące integracji)
Szkoły podstawowe obejmują zazwyczaj klasy od pierwszej do szóstej. Wszystkie berlińskie 
szkoły podstawowe są szkołami całodziennymi. Szkoły całodzienne łączą w sobie naukę, in-
dywidualne wsparcie i czas wolny. Oferta dodatkowego wsparcia i opieki ułatwia pogodzenie 
pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Wszystkie berlińskie całodzienne szkoły podstawowe za-
pewniają bezpłatne godziny otwarcia od 7.30 do 13.30. Oferta uzupełniana jest we wszystkich 
szkołach dodatkowym wsparciem i opieką. Nauczyciele i wychowawcy ściśle ze sobą współpra-
cują. W Berlinie istnieją dwie formy szkół całodziennych – otwarta i łączona.

W szkołach otwartych poza nauką oferowane jest dodatkowe wsparcie i opieka w godzinach od 
6.00 do 18.00, wczesna opieka od godz. 6.00, opieka popołudniowa oraz późnopopołudniowa 
do godz. 18.00. W szkołach całodziennych dzieci otrzymują ciepły obiad i mogą także skorzy-
stać z oferty wakacyjnej. Koszty zależą od dochodów rodziców.

67 berlińskich szkół to całodzienne szkoły łączone. Fazy nauki i czas wolny zmieniają się w nich 
w różnym rytmie. Każda z klas ma dodatkowe lekcje wychowawcze. Wszyscy uczniowie mają 
obowiązek uczestniczenia w zajęciach – dla rodziców bezpłatnych – cztery dni w tygodniu do 
godz. 16.00. Jedynie obiad i godziny opieki przed godz. 7.30 i po godz. 16.00 są w całodziennych 
szkołach łączonych płatne.

Istnieje wiele szkół o specjalnym profilu, np. sport, muzyka, teatr, sztuka, pedagogika Montes-
sori, języki obce, nowe media.

Pedagogika specjalna – wsparcie dla każdego dziecka, które tego potrzebuje
Wszystkie dzieci potrzebują indywidualnego wsparcia. Berliński system szkolny jest różnorod-
ny i oferuje wszystkim dzieciom i młodzieży odpowiednią szkołę – niezależnie od osiągnięć, 
specjalnych zainteresowań czy konieczności specjalnego wsparcia. W zakresie pedagogiki spe-
cjalnej wsparcie to jest szczególnie ukierunkowane na potrzeby i zindywidualizowane oraz 
dostosowane do szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Uczniowie, 
którzy wymagają wsparcia ze strony pedagogiki specjalnej, uczęszczają do szkoły specjalnej 
albo uczestniczą we wspólnych zajęciach ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą w szkołach pod-
stawowych i szkołach ponadpodstawowych. W okresie początkowym wszystkie dzieci w miarę 
możliwości uczą się wspólnie w szkołach podstawowych.

Dalsze aktualne i ciekawe informacje odnośnie wsparcia ze strony pedagogiki specjalnej znajdą 
Państwo pod adresem: 
www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/ 

oraz uzyskają w punkcie informacyjnym Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki.

Szkoły ponadpodstawowe
Po pierwszym półroczu szóstej klasy dzieci i ich rodzice muszą podjąć ważną decyzję, mia-
nowicie wybrać szkołę ponadpodstawową. Może to być szkoła zintegrowana albo gimnazjum. 
Ponadto w Berlinie istnieje szkoła zbiorcza, prowadzona jako projekt pilotażowy. Z reguły ucz-
niowie przebywają w niej od początku do końca we wspólnych grupach – bez podziału na grupy 
uzależnione od poziomu osiągnięć. Jednak do tej pory tylko kilka szkół zbiorczych prowadzi 
wszystkie klasy od I do XIII. Większość z nich od dłuższego czasu tworzy własne klasy stopnia 
podstawowego i ponadpodstawowego albo stale współpracuje z inną szkołą.

Gimnazjum i zintegrowana szkoła ponadpodstawowa wykazują wiele podobieństw, ale też 
różnicę: czas uczęszczania do szkoły. W gimnazjum droga do matury trwa 12 lat, a w szkole 
zintegrowanej z reguły 13 lat. W porównaniu z gimnazjum zintegrowana szkoła ponadpodsta-
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wowa ma mniejsze klasy i mniejszą ilość godzin lekcyjnych w tygodniu, jest otwarta cały dzień i 
uczniowie uzyskują wsparcie w wyborze zawodu. W gimnazjum uczą się dzieci, które pokazały, 
że materiał szkoły podstawowej opanowały samodzielnie i bez problemów.

W Berlinie szczególnie zdolni uczniowie mogą przenieść się do gimnazjum już po 4 klasie. Blisko 
70 klas w tzw. gimnazjach podstawowych wspiera uzdolnionych uczniów, którzy opuszczają 
szkołę podstawową dwa lata wcześniej niż ich rówieśnicy. Klasy uzdolnionych uczniów mogą 
mieć różne profile, np. matematyczno-przyrodniczy, dwujęzyczny, klasyczny (łacina i greka) 
albo muzyczny.

Po ukończeniu stopnia średniego – klasy VII-X – i zdaniu stosownego egzaminu możliwe jest 
przejście na gimnazjalny poziom wyższy. Gimnazjalne poziomy wyższe prowadzące do matury 
istnieją zarówno w gimnazjach, jak i w zintegrowanych szkołach ponadpodstawowych, które w 
razie potrzeby współpracują z ośrodkami stopnia wyższego (OSZ). Matura we wszystkich ro-
dzajach szkół jest równorzędna, również w gimnazjach zawodowych odpowiada ona powszech-
nemu egzaminowi dojrzałości.

Dalsze informacje znajdą Państwo w naszych publikacjach.

Przeglądać można je również w Internecie:

Schulwegweiser 2012/2013 – Wohin nach der Grundschule? (Przewodnik po szkołach 
2012/2013 – dokąd po szkole podstawowej?)
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/
schulwegweiser_web.pdf?start&ts=1332251963&file=schulwegweiser_web.pdf)

Wohin nach der Grundschule? (Dokąd po szkole podstawowej?)
Übergang auf die weiterführenden Schulen (Przejście do szkół ponadpodstawowych)
www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/uebergang.html

Berliner Schulverzeichnis (Wykaz szkół w Berlinie)
www.berlin.de/schulvz 

Wszystkie broszury mogą Państwo otrzymać również w punkcie informacyjnym Administracji 
Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki. Adres znajdą Państwo w rozdziale 10.2 i w Internecie 
pod adresem:.

www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/

10.3 Oferty dla młodzieży na terenie Berlina

Berlin jest miastem niezwykle interesującym nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci i młodzieży! 
W wolnym czasie nie sposób się nudzić. Na stronach internetowych Administracji Senatu ds. 
Edukacji, Młodzieży i Nauki miasto prezentuje swoją ofertę. Są to np. adresy i programy orga-
nizacji dla dzieci i młodzieży z ofertą spędzenia wolnego czasu, kluby i ośrodki edukacyjne dla 
młodzieży. Zachęcamy do odwiedzenia wraz z Państwa dziećmi: www.berlin.de/sen/bildung/

Administracja Senatu wydała szereg praktycznych poradników. Prezentujemy najważniejsze 
broszury:

„Wo ist was los?” („Gdzie się coś dzieje?”) 
Oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
W broszurze „Wo ist was los?” przedstawiono ponad 650 organizacji i projektów: kluby dziecię-
ce i młodzieżowe, szkoły muzyczne, młodzieżowe szkoły plastyczne, placówki edukacyjne dla 
młodzieży, muzea dla dzieci, zrzeszenia młodzieżowe i poradnie dla młodzieży. Jest to prak-
tyczny poradnik nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla rodziców, nauczycieli, wycho-
wawców i dla każdego, kto zajmuje się dziećmi. Prezentuje różnorodne możliwości w każdej 
dzielnicy i w całym Berlinie, które w ciekawy i zróżnicowany sposób wypełnią wolny czas.
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Internetowe wydanie broszury „Wo ist was los?” znajdą Państwo pod adresem www.jugend-
netz-berlin.de

Oferty multimedialne dla dzieci i młodzieży z Berlina 
„Flimmern und Rauschen” („Migotanie i szum”)
„Flimmern und Rauschen” to kombinacja ofert spędzenia wolnego czasu przy aktywnej pracy 
nad wideo i audio, filmem i fotografią oraz komputerem i multimediami. Dla zainteresowanych 
prowadzone są zajęcia z filmowania, produkcji studyjnej, animacji 3D, zajęcia w ciemni fotogra-
ficznej, zajęcia z cyfrowej obróbki zdjęć, samplingu i produkcji CD, przygotowywane są słucho-
wiska i festiwale filmów robionych telefonami komórkowymi, realizowane są projekty filmów 
animowanych oraz kursy comp@ss. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 

Internetowe wydanie broszury „Flimmern und Rauschen” znajdą Państwo pod adresem 
www.jugendnetz-berlin.de

„Applaus, Applaus” – Theater, Spiel und Zirkus selber machen („Aplauz, aplauz” – teatr, zaba-
wa i cyrk przygotowywane samodzielnie)
Jest to przewodnik z ponad 500 ofertami do samodzielnej pracy w dziedzinie tańca, teatru, 
zabawy i cyrku. Broszura skierowana jest do rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Krajowy 
Związek Edukacji Kulturalnej Młodzieży (Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, LKJ) 
wydał tę broszurę przy współpracy z Senatem Administracji ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki. 
Można ją przeglądać pod adresem: www.lkj-berlin.de

„Kinder- und Jugendmuseen in Berlin – Wo Bildung anders tickt” (2010) („Muzea dla dzieci i 
młodzieży w Berlinie – alternatywna edukacja”)
Berlińskie muzea dla dzieci i młodzieży organizują różnorodne wystawy, wymagające zaan-
gażowania odwiedzających. Wystawy skierowane są do przedszkoli i klas szkolnych oraz in-
dywidualnych odwiedzających. Muzea czynne są również w weekendy. Broszura „Kinder- und 
Jugendmuseen in Berlin – Wo Bildung anders tickt” zawiera ofertę pięciu muzeów, zaś wyda-
wana jest przez Krajowy Związek Edukacji Kulturalnej Młodzieży (Landesvereinigung kulturelle 
Jugendbildung, LKJ). Można ją przeglądać pod adresem: www.lkj-berlin.de/publikationen/

„Dschungel” – Info-Wegweiser für junge Bands in Berlin („Dżungla” – przewodnik dla młodych 
grup muzycznych w Berlinie)
„Dschungel” to przegląd ofert, jakie berlińskie placówki dla młodzieży, szkoły muzyczne i ini-
cjatywy zarówno publicznych, jak i prywatnych instytucji mają dla młodzieży zainteresowanej 
muzyką i młodych zespołów. Uporządkowane według dzielnic, zróżnicowane według wyposa-
żenia i warunków użytkowania – „Dschungel” prezentuje sale do ćwiczeń i występów, studia 
dźwiękowe i inne oferty.

Broszura dostępna pod adresem http://www.lkj-berlin.de/publikationen/

„Tanz – für Kinder und Jugendliche in Berlin” („Taniec – dla dzieci i młodzieży w Berlinie”)
Broszura „Tanz – für Kinder und Jugendliche in Berlin” informuje o ponad 220 ofertach w całym 
Berlinie. Zawiera informacje o kursach dla początkujących, tańcu towarzyskim, tańcu klasycz-
nym, tańcu ludowym, tańcu nowoczesnym/jazzowym, teatrach tanecznych i innych. Poszcze-
gólne oferty uporządkowane są według dzielnic. 

Broszurę można pobrać pod adresem http://www.lkj-berlin.de/publikationen/ 

Koncerty dla młodzieży i rodzin 2012/1013
Od kilku lat organizacja JugendKulturService przy współpracy z Administracją Senatu ds. Edu-
kacji, Młodzieży i Nauki oraz różnymi organizatorami rozprowadza bilety na ponad 100 kon-
certów. Na koncerty młodzieżowe i rodzinne prezentujące różne kierunki muzyczne można za 
przystępną cenę nabyć bilety na dobre miejsca. Bilety kosztują przeważnie od 4 do 12 euro. 
Program obejmuje również ofertę „berlinerjugendabo”, czyli abonament na koncerty dla mło-
dzieży zainteresowanej muzyką.
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Więcej informacji można uzyskać pod adresami www.jugendkulturservice.de 
i www.berlinerjugendabo.de lub telefonicznie (030) 23 55 62-0.

Paszport superferie (Super-Ferien-Pass)
W czasie ferii szkolnych dzieci mają szczególnie dużo wolnego czasu. Na wszystko, co je inte-
resuje albo co chciałyby poznać. Paszport superferie prezentuje ponad 200 bezpłatnych lub 
tanich ofert z dziedziny kultury i sportu. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież do 18 roku 
życia. Ponadto istnieje możliwość wzięcia udziału w 290 losowaniach bezpłatnych biletów do 
kina, na zwiedzanie, imprezy sportowe i kulturalne, warsztaty, a także miejsca na jednodniowe 
wycieczki. Hitem paszportu superferie jest karta na basen, która umożliwia bezpłatne wejście 
na baseny Berlińskich Zakładów Kąpielowych. Wydawany jest przez JugendKulturService przy 
wsparciu finansowym Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki.

Paszport superferie dostępny jest w sklepie internetowym Jugendkulturservice oraz w licznych 
punktach sprzedaży.

JugendKulturService – spółka pożytku publicznego Berlińskiego Klubu Młodzieżowego  
(JugendKulturService – gemeinnützige Gesellschaft des Berliner Jugendclub e. V.)
Obentrautstraße 55, 10963 Berlin (Kreuzberg)
Infolinia: (030) 23 55 62 0
Faks:  (030) 23 55 62 20
E-mail:   info@jugendkulturservice.de 
Internet: www.jugendkulturservice.de 

Uzyskanie paszportu superferie możliwe jest także poprzez pakiet edukacyjny i udziałowy.

Co jeszcze mogłoby Państwa zainteresować
Wycieczki dla dzieci i młodzieży
Informacje uzyskać można w urzędach ds. nieletnich berlińskich urzędów dzielnicowych, zrze-
szeniach młodzieżowych i w Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki.
Praca na rzecz dzieci i młodzieży
Informacje w Internecie z linkami do wielu organizacji i projektów:
Jugendserver Jugendnetz: www.jugendnetz-berlin.de 
Jugendserver Spinnenwerk: www.spinnenwerk.de 
Landesjugendring Berlin e.V.: www.ljrberlin.de
Administracja Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki: www.berlin.de/sen/bjw/

Wirtualny plan miasta dla dzieci
Wirtualny plan miasta (nie tylko) dla dzieci pomaga w orientacji z punktu widzenia pieszych: 
www.kinderstadtplan.de 

Internetowy kalendarz informacyjny
Informacje o ofertach spędzenia wolnego czasu w Berlinie: www.infonetkalender.de 

Biblioteki dla dzieci i młodzieży
Biblioteki dla dzieci i młodzieży znajdują się w każdej dzielnicy. Wykaz wszystkich bibliotek dla 
dzieci i młodzieży oferuje zrzeszenie bibliotek publicznych Berlina www.voebb.de/

Informacje uzyskać można także za pośrednictwem urzędów ds. obywatelskich poszczególnych 
dzielnic: www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/
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10.4 Pomoc dla dzieci i młodzieży, które popadły w konflikt z prawem
„Erwischt – was nun?” („Przyłapany – i co teraz?”)
Jeśli Państwa dzieci lub dzieci Państwa znajomych popadły w konflikt z prawem, berlińskie 
urzędy ds. nieletnich oferują porady i pomoc. Profesjonaliści centrum pomocy sądowej oferują 
pomoc np. w objaśnieniu przebiegu i skutków postępowania karnego. Przygotowują młodzież 
i rodziców do rozprawy sądowej. Poradnik „Erwischt – was nun?” informuje młodzież, która 
popadła w konflikt z prawem, i jej rodziców o różnorodnych formach pomocy ze strony centrum 
pomocy sądowej i próbuje pomóc młodym ludziom w wyjściu z tej sytuacji. 

Dalsze informacje oraz oferty i adresy placówek udzielających bezpłatnych porad prawnych dla 
młodzieży znajdą Państwo na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży 
i Nauki pod adresem www.berlin.de/sen/jugend/jugendkriminalitaet/

10.5 Kształcenie zawodowe
Oferta zawodów i kierunków studiów jest dzisiaj ogromna. Poza tym profile zawodów stale się 
zmieniają i ciągle pojawiają się nowe kierunki studiów. Nie jest łatwo więc rozeznać się w tak 
bogatej ofercie i znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. 

Doradztwo zawodowe oraz doradztwo związane z wyborem studiów
Potrzebują Państwo wsparcia w wyborze odpowiedniego zawodu czy kierunku studiów? Infor-
macji udzielają agencje pośrednictwa pracy w Berlinie, w których znajdą Państwo odpowiedź na 
wiele pytań. Agencje pośrednictwa pracy posiadają ośrodki informacji zawodowej, które poma-
gają w odpowiednim wyborze kierunku kształcenia zawodowego. Oprócz tego pośredniczą one 
w przydzielaniu miejsc kształcenia zawodowego. 

Adresy agencji pośrednictwa pracy znajdą Państwo w rozdziale 7.1. Informacji na temat kształ-
cenia szkolnego i wykształcenia znajdą Państwo również w Urzędzie ds. Edukacji, Młodzieży i 
Nauki, Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin.

Dualny system kształcenia zawodowego – co to jest?
Dualny system kształcenia zawodowego umożliwia powiązanie praktycznej nauki zawodu w 
zakładzie z wykształceniem teoretycznym w szkole zawodowej. Oprócz nauki zawodu w zakła-
dzie należy uczęszczać do szkoły zawodowej jeden bądź dwa dni w tygodniu, gdzie uzyskuje się 
wiedzę teoretyczną. Szkoły zawodowe mają zazwyczaj określoną specjalizację, tzn. kształcą 
młodzież do wykonywania zawodu z określonej grupy zawodów, jak np. zawody handlowe, za-
wody związane z obróbką metalu, z elektrycznością, budownictwem, rolnictwem. 

W związku z kształceniem zawodowym oferują szkoły zawodowe pod pewnymi warunkami 
również szansę na zdobycie świadectwa ukończenia szkoły, którego zdobycie zostało zanie-
dbane, np. świadectwo ukończenia szkoły głównej i świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Młodzież, która po ukończeniu dziesięcioletniej ogólnej nauki obowiązkowej opuściła szkołę i 
nie kształci się dalej ani nie jest zatrudniona i uzyskała prawo do maksymalnie podstawowego 
kształcenia zawodowego, ma prawo do uczęszczania na kurs zawodowy. Na kursie tym przygo-
towuje się do zawodu i nabywa podstawowe lub rozszerzone kwalifikacje zawodowe.

Przygotowanie do zawodu i kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych  
(Berufsfachschulen)
Młodzież, która chciałaby kształcić się zawodowo, ale nie znalazła miejsca kształcenia w za-
kładzie pracy, może kształcić się w szkołach zawodowych. Szkoły zawodowe są szkołami w 
pełnym wymiarze godzin, które obejmują w całości lub częściowo przygotowanie do zawodu jak 
i kształcenie zawodowe. Umożliwiają one zdobycie fachowej wiedzy teoretycznej i praktyczną 



46

naukę w wielu dziedzinach zawodowych. Służą jednocześnie rozszerzeniu wykształcenia ogól-
nego uczniów. Warunki przyjęcia zależą od wybranego toku nauczania.

Trzyletnia szkoła zawodowa kończy się egzaminem końcowym (egzamin czeladniczy) wyuczo-
nego zawodu.

Dwuletnia szkoła zawodowa przygotowuje do czynności zawodowej w zawodzie asystenckim 
(np. państwowo uznana asystentka języków obcych).

Jednoroczna szkoła zawodowa przygotowuje do kształcenia zawodowego. 

Również w szkołach zawodowych można uzupełnić szkolne świadectwa, np. świadectwo szkoły 
średniej.

Kwalifikacja do studiowania w liceach zawodowych (Fachoberschulen, Berufsoberschulen)
Osoby, które ukończyły kształcenie zawodowe oraz/lub dysponują odpowiednim doświadcze-
niem zawodowym mogą uzyskać w liceach zawodowych uprawnienie do studiowania w szkole 
inżynierskiej (Fachhochschulreife). Osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły śred-
niej, mogą (przy istniejącej kwalifikacji) uzyskać w liceach zawodowych uprawnienie do studio-
wania na uniwersytecie (Hochschulreife).

Kwalifikacja do studiowania w gimnazjach zawodowych (berufliche Gymnasien)
Uczennice i uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zgodnie 
z istniejącymi kwalifikacjami i osiągnięciami nadają się do uczestniczenia w toku nauczania 
kwalifikującego do studiowania, mogą zostać przyjęte do gimnazjum zawodowego. Ta forma 
szkoły łączy ze sobą kształcenie zawodowe i ogólne. W trwającej rok fazie wstępnej przedmioty 
zawodowe stanowią dużą część planu lekcji. W następującej po niej dwuletniej fazie kursu jeden 
z dwóch przedmiotów głównych związany jest z wybranym zawodem. Gimnazjum zawodowe 
kończy się świadectwem dojrzałości (maturą). 

Uczęszczanie do gimnazjum zawodowego w ośrodkach OSZ łączy się z wyborem jednej z po-
niższych dziedzin:
– gospodarka i administracja – technika metalowa
– elektrotechnika – technika drzewna – włókiennictwo i ubrania 
– chemia, fizyka i biologia – odżywianie i technika środków spożywczych
– pedagogika socjalna/nauki socjalne – zdrowie – technika komunikacyjna, informatyka i media

Kształcenie w średnich szkołach zawodowych (Fachschulen)
Osoby, które dysponują już doświadczeniem zawodowym, mogą uczestniczyć w kontynuacji ich 
toku nauczania w średnich szkołach zawodowych. Przeważnie trwają one dwa lata i kończą się 
egzaminem końcowym. Egzamin powinien kwalifikować do przejęcia zadań kierowniczych oraz 
wspierać gotowość do zawodowej samodzielności. Wraz z egzaminami średnich szkół zawodo-
wych mogą zostać uzyskane również dalsze szkolne uprawnienia, np. świadectwo dojrzałości.

Do znanych berlińskich szkół zawodowych należą np. Państwowe Technikum (niem. Staatliche 
Technikerschule Berlin), Państwowa Szkoła Hotelarstwa, Europejska Szkoła Ekonomiczna i 
Państwowa Szkoła Zawodowa Pedagogiki Socjalnej

Ośrodki Oberstufenzentren (OSZ) – ośrodki kompetencji ds. kształcenia, kontynuacji kształce-
nia i kwalifikacji do studiów
Państwowe ośrodki Oberstufenzentren (OSZ) obejmują opisane w tym rozdziale szkoły kształ-
cące zawodowo wg dziedzin zawodowych (Berufschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Be-
rufsoberschule, berufliches Gymnasium, Fachschule). 

W ośrodkach OSZ mogą się Państwo uzyskać informacje na temat pytań dotyczących przygoto-
wania do kształcenia, kształcenia zawodowego, kwalifikacji do studiów i kontynuacji nauki i tu 
mogą Państwo ukończyć wyżej opisane formy kształcenia zawodowego. 
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Adresy ośrodków OSZ i innych szkół kształcenia zawodowego można znaleźć na stronach inter-
netowych Administracji Senatu ds. Edukacji, Nauki i Badań 
www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/ )

10.6 Studia w Berlinie
Berlin jest u studentów ulubionym miejscem. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ liczba szkół 
wyższych jest ogromna: trzy uniwersytety, Wyższa Szkole Sztuk Pięknych i trzy inne wyższe 
szkoły sztuk pięknych, siedem wyższych szkół zawodowych, prawie 30 prywatnych, uznanych 
przez państwo szkół wyższych oraz ponad siedemdziesiąt pozauniwersyteckich publicznie fi-
nansowanych instytucji badawczych. Zatrudnienie znajduje w nich ponad 50 000 osób. Żaden 
region w Europie nie ma tylu licznych instytucji naukowych i badawczych co Berlin. 

Berlin inwestuje rocznie ok. 1,8 miliarda euro na rozwój nauki i badań.

Klinika Charite Akademii Medycznej w Berlinie należy do największych fakultetów medycznych 
w Europie. Kierowana jest przez Wolny Uniwersytet Berlina (Freie Universität Berlin) i Berliński 
Uniwersytet im. Humboldta (Humboldt-Universität zu Berlin). W dwóch parkach technologicz-
nych w Adlershof i Berliner-Buch ściśle współpracują ze sobą naukowcy i ekonomiści. Narodowe 
organizacje badawcze reprezentowane są w Berlinie przez liczne instytuty i 17 instytutów ba-
dawczych różnych ministerstw federalnych.

Berlin jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast uniwersyteckich w Niemczech. W państwo-
wych i prywatnych wyższych szkołach w Berlinie studiuje ok. 140 000 osób. 14 procent stu-
dentów stanowią obcokrajowcy, przy czym najwięcej osób pochodzi z Turcji i Chin. Berlińskie 
uniwersytety są na trzecim miejscu wśród niemieckich uniwersytetów. Wolny Uniwersytet Ber-
lina i Berliński Uniwersytet im. Humboldta należą do jedenastu uczelni w Niemczech, które w 
ogólnoniemieckim współzawodnictwie wyróżnione zostały mianem „świetne szkoły wyższe”.

Wyższe szkoły sztuk pięknych
Berlin jest również miastem artystów i artystek, aktorów, śpiewaków i muzyków.

Dla szczególnie utalentowanej artystycznie młodzieży istnieje w Berlinie: Uniwersytet Sztuk 
Pięknych, Wyższa Szkoła Muzyczna im. Hansa Eislera, Akademia Sztuk Pięknych Berlina 
(Weißensee), Wyższa Szkoła Rzemiosła Artystycznego oraz Wyższa Szkoła Aktorska im. Ernsta 
Buscha. 

Wyższe szkoły sztuk pięknych oferują ponad 5000 studentom możliwość kształcenia na prawie 
wszystkich kierunkach artystycznych. Ponadto studenci mogą korzystać z kursów mistrzow-
skich i oferty Instytutu Kształcenia Ustawicznego (Institut für Weiterbildung (ZIW)). Instytut ten 
istnieje na Uniwersytecie Sztuk Pięknych.

Wyższe szkoły zawodowe
Oferta państwowych i prywatnych wyższych szkół zawodowych w Berlinie obejmuje takie dzie-
dziny jak inżynieria, gospodarka, zarządzanie, nauki społeczne i humanistyczne. Łączą one ze 
sobą badania z wykorzystaniem wiedzy i najnowszych technologii. W szkołach tych kładzie 
się nacisk przede wszystkim na analizowanie problemów praktycznych dotyczących małych i 
średnich przedsiębiorstw, na czym wzoruje się wiele krajów Europy. Wyższe szkoły zawodowe 
posiadają bogatą ofertę kształcenia ustawicznego, z której chętnie korzystają pracujące za-
wodowo osoby z kraju i z zagranicy. W wyższych szkołach zawodowych w Berlinie studiuje ok. 
34 000 osób.

Więcej informacji uzyskać można na stronach www.fachhochschulen-in-berlin.de
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10.7 Uznawanie świadectw i dyplomów szkolnych
Mają Państwo świadectwo ukończenia szkoły, ewentualnie uzyskali Państwo wykształcenie 
zawodowe i chcieliby Państwo nostryfikować swoje wykształcenie w Niemczech? W tym przy-
padku proszę się zgłosić do Centrum Nostryfikacji Dyplomów i Świadectw (Zeugnisanerkennun-
gsstelle) przy Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu.

Zadania centrum nostryfikacji dyplomów i świadectw:
– sprawdzanie adekwatności świadectw i dyplomów krajowych i zagranicznych jako dokumen-

tów ukończenia szkoły realnej lub głównej pod względem możliwego dostępu do uniwersytetu 
i wyższych 

– porównywanie świadectw (szkoły zawodowe, średnie szkoły zawodowe)

Adres:
Centrum Nostryfikacji Dyplomów i Świadectw przy Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzie-
ży i Sportu 
(Zeugnisanerkennungsstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft)
Bernhard-Weiß-Str. 6
D-10178 Berlin-Mitte
poczekalnia – 1. piętro

Tel.: 90227-5232, -5220, -6987
Faks: 90227-5001, -6444, -6010

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i wtorek: 9.00 –12.00 
czwartek: 16.00–18.00 

E-mail:   zastbe@senbwf.berlin.de 
Internet: www.berlin.de/sen/bjw 

Niemcy z zagranicznymi uprawnieniami do studiowania, nie mający stałego miejsca zamiesz-
kania w Berlinie, zwracają się do właściwej placówki w swoim kraju związkowym. Dokumenty 
stwierdzające wykształcenie Niemców bez stałego miejsca zamieszkania w Republice Federal-
nej Niemiec oceniane są centralnie przez Administrację Okręgu (Bezirksregierung) w Dusseldor-
fie (telefon +49 211 475-0).

11. Kształcenie ustawiczne
W wielu zawodach konieczne jest dzisiaj dalsze kształcenie lub podnoszenie swoich kwalifikacji. 
Związane jest z to z ciągłymi zmianami i potwierdza konieczność nauki przez całe życie. Rynek 
pracy uległ w ostatnich latach znacznej zmianie i już coraz mniejsza liczba osób znajduje za-
trudnienie w jednym zawodzie czy w jednej firmie na całe życie. 

Bogata oferta kształcenia ustawicznego skierowana jest do pracowników; pracodawców, którzy 
chcą podnosić kwalifikacje zatrudnionych osób; do bezrobotnych i osób zagrożonych utratą 
pracy.

11.1 Jak znaleźć odpowiednią ofertę?
Ośrodki (Oberstufenzentren OSZ) – centra kompetencji ds. kształcenia, kształcenia ustawicz-
nego i kwalifikacji do studiów
O ofertach zawodowego kształcenia ustawicznego informują Ośrodki (OSZ) ewentualnie pań-
stwowe szkoły zawodowe. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale 10.4. Adresy można 
znaleźć w Internecie na stronach Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki www.
berlin.de/sen/bwf/bildung/schulverzeichnis

Bank danych kształcenia ustawicznego
Bogatym źródłem informacji odnośnie kształcenia ustawicznego jest bank danych kształcenia 
ustawicznego: : www.wdb-berlin.de.

Centrum Nostryfikacji 
Dyplomów i Świadectw 

przy Administracji 
Senatu 



49

Witamy w Berlinie — Życie w Berlinie  

Oferta kształcenia ustawicznego w Internecie!
Na portalu www.wdb-suchportal.de wygodnie i bezpośrednio znaleźć można ofertę kształcenia 
ustawicznego. Proszę wprowadzić swój kod pocztowy i odpowiednie hasło do wyszukiwarki – i 
już można rozpocząć poszukiwanie. 

Baza danych jest codziennie aktualizowana. Dostępne są średnio 33 000 oferty kształcenia oko-
ło 1100 placówek edukacyjnych z Berlina i Brandenburgii. 

Bank danych jest prowadzony przez EUROPUBLIC od roku 1997 z polecenia Administracji Sena-
tu ds. Pracy, Integracji i Kobiet. Wyszukiwanie i wpisywanie ofert przez ośrodki kształcące jest 
bezpłatne!

Szukać ofert mogą Państwo także samodzielnie w biurze informacyjnym. Jeżeli napotkają Pań-
stwo na trudności, proszę poprosić o pomoc jednego z pracowników. Chętnie pomogą Państwu 
w poszukiwaniu.

Zapytanie można również przesłać e-mailem do bazy danych ofert kształcenia ustawicznego.

Adres Europublic GmbH: Neue Schönhauser Str. 10, 10178 Berlin, tel.: (030) 28384230

Portal edukacyjny
Portal www.bildungsberatung-berlin.de jest centralnym punktem kontaktowym dla osób szu-
kających porady na temat edukacji i kształcenia ustawicznego w Berlinie. Uzyskać można tu 
informacje o ofertach, kompetencjach i adresach berlińskich poradni. Różne funkcje wyszuki-
wania umożliwiają znalezienie odpowiedniej poradni i nawiązanie bezpośredniego kontaktu. 
Bezproblemowo mogą Państwo także wysłać e-maila albo uzyskać poradę online. Wskazówki 
dotyczące odpowiedniej literatury oraz linki związane z tematem „nauka przez całe życie” uzu-
pełniają ofertę.

Przewodnik kształcenia ustawicznego
Informacje w przewodniku wydawanym przez Administrację Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i 
Nauki dotyczą ofert od wykształcenia ogólnokształcącego po wykształcenie polityczne oraz 
kursów do specjalizacji w wykształceniu zawodowym. W przewodniku znajdą Państwo również 
informacje dotyczące urlopów dziekańskich, dokończenia szkoły, nadrobienia zaległości w wy-
kształceniu i porady.

Przewodnik otrzymają Państwo w punktach informacyjnych Administracji Senatu ds. Edukacji, 
Nauki i Badań (adres zob. 10.3).

Seminaria w Niemczech
seminus.de jest ogólnoniemieckim portalem internetowym kształcenia ustawicznego. Wpro-
wadzając odpowiednie hasło, można w nim szybko znaleźć informacje o seminariach i kur-
sach. Codziennie seminus.de ogłasza obok terminów seminariów również aktualności. Celem 
seminus.de jest pośrednictwo pomiędzy osobami poszukującymi odpowiedniego seminarium, 
oferentami i ośrodkami kształcącymi. Dzięki ok. 12 000 ofert seminariów i ok. 4000 ośrodków 
kształcenia seminus.de stanowi portal obejmujący różne branże dalszego kształcenia: www.
seminus.de

11.2 Uniwersytet drugiego wieku (Volkshochschule)
Uniwersytety drugiego wieku (VHS) oferują kursy dla osób zainteresowanych różnymi dziedzi-
nami. Wielu berlińczyków uczy się w nich języków. Oferty kształcenia ustawicznego dotyczą 
kursów związanych ze sztuką, kulturą i modelowaniem artystycznym, pielęgnowaniem zdro-
wia, aż po kursy kształcenia zawodowego (informatyka, ekonomia) oraz edukacji społecznej i 
politycznej.
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Na uniwersytetach drugiego wieku można uzupełnić wykształcenie i nauczyć się czytania, pisa-
nia i liczenia (alfabetyzacja/nauczanie podstawowe).

We wszystkich okręgach w Berlinie działają uniwersytety drugiego wieku jako komunalne cen-
tra dalszego kształcenia. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 
nie istnieją żadne warunki przyjęcia czy ograniczenia. 

Uniwersytety drugiego wieku są ważnym miejscem dla integracji imigrantów. Mają one obszer-
ną ofertę kursów języka niemieckiego dla tej grupy docelowej. Program integracji językowej 
obejmuje kursy języka niemieckiego jako drugiego języka na wszystkich poziomach łącznie z 
poprzedzającą je alfabetyzacją. Wszystkie uniwersytety drugiego są uznanymi placówkami in-
tegracyjnymi według ustawy o imigrantach. 

Szczególne znaczenie ma program dla grup docelowych tzw. kursów dla matek, który umożli-
wia kobietom z dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym bezpłatny udział w ich szkole w kur-
sach językowych i integracyjnych. Kursy odbywają się w godzinach, w których dzieci są w szkole 
lub w przedszkolu i o ile to możliwe, w tym samym budynku.

Zaletą uniwersytetów drugiego wieku jest ich ogólna dostępność, prowadzenie kursów w do-
godnych godzinach popołudniowych, wieczorem lub w weekendy. Dla osób niezatrudnionych 
istnieją oferty w ciągu dnia. Opłaty są stosunkowo niskie, ponieważ uniwersytety drugiego wie-
ku są finansowane przez państwo, a niektóre grupy uczestników otrzymują zniżki ze względów 
społecznych.

Bliższe informacje na stronie www.vhs.berlin.de

Volkshochschule Mitte
City VHS, Antonstraße 37, 13347 Berlin
Tel.: (030) 20094 7474
Faks: (030) 20094 7488 i
City VHS, Linienstraße 162, 10115 Berlin
Tel.: (030) 20092 7474
Faks: (030) 20094 7488

Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 37, 10247 Berlin
Tel.: (030) 90298 4600, -01, -02, -03
Faks: (030) 90298 4176 i
Wassertorstraße 4, 10969 Berlin
Tel.: (030) 2219-5516, -5517
Faks: (030) 2219 5522

Volkshochschule Pankow
Schulstraße 29, 13187 Berlin
Tel.: (030) 90295 1700
Faks: (030) 90295 1701 i
Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin
Tel.: (030) 90295 3924
Faks: (030) 90295 3939

Volkshochschule City West
Pestalozzistraße 40/41, 10627 Berlin
Tel.: (030) 90292 8855, -69
Faks: (030) 90292 8831

Volkshochschule Spandau
Moritzstraße 17, 13597 Berlin
Tel.: (030) 90279-5000
Faks: (030) 90279-5001

Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf
Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin
Tel.: (030) 90299 5020
Faks: (030) 90299 5040 i
Goethestraße 9–11, 12207 Berlin
Tel.: (030) 90299 5020
Faks: (030) 90299 5040

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin
Tel.: (030) 7560 3000
Faks: (030) 7560 8944

Volkshochschule Neukölln
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: (030) 6809 2433
Faks: (030) 6809 3298

Volkshochschule Treptow-Köpenick
Plönzeile 7, 12459 Berlin
Tel.: (030) 6172 5411
Faks: (030) 6172 5400 i
Baumschulenstraße 81, 12437 Berlin
Tel.: (030) 5369 9059
Faks:  (030) 532 8967
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Oferty wsparcia

Urlop na edukację
Pracownicy mają prawo do urlopu edukacyjnego. Oznacza to, że dostaną Państwo płatny urlop 
w celu uczestnictwa w uznanych lub traktowanych jako uznane kursach edukacyjnych, służą-
cych kształceniu politycznemu i/lub doskonaleniu zawodowemu. Dotyczy to również uczniów 
zawodu.

W wypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu wymiar urlopu edukacyjnego wynosi dzie-
sięć dni roboczych w dwóch następujących po sobie latach kalendarzowych. W wypadku zatrud-
nienia w niepełnym wymiarze czasu wymiar urlopu jest krótszy. Pracownicy do ukończenia 25 
lat mają prawo do dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlopu edukacyjnego udzielić może jedna z uznanych przez właściwą administrację Senatu pla-
cówek edukacyjnych kształcenia ustawicznego i/lub politycznego. Uczniowie zawodu dostaną 
zwolnienie z pracy tylko na kursy polityczne. W wypadku dokształcania zawodowego musi ist-
nieć związek z wykonywaną pracą.

Wniosek o urlop edukacyjny składa się u pracodawcy. O wykorzystaniu i okresie urlopu eduka-
cyjnego należy powiadomić pracodawcę możliwie jak najwcześniej, a przynajmniej sześć tygo-
dni przed rozpoczęciem kursu. Pracodawcy należy przedłożyć zgłoszenie i decyzję właściwej 
administracji Senatu (otrzymaną od organizatora).

Wnioski o uznanie kursów edukacyjnych jako związanych z urlopem edukacyjnym składa tylko 
organizator. Wnioski składa się we właściwej administracji Senatu, na formularzu urzędowym 
dziesięć tygodni przed rozpoczęciem kursu. Późniejsze uznanie nie jest możliwe.

Kto udziela informacji o urlopie edukacyjnym?
Administracja Senatu ds. Pracy, Integracji i 
Kobiet (Senatsverwaltung für Arbeit,  
Integration und Frauen)
Referat II D – kwalifikacje zawodowe  
(Berufliche Qualifizierung)
Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Tel.: (030) 9028-1484, -1485, -1482, -1496
Faks: (030) 9028-2173
E-Mail:  Bildungsurlaub@senaif.berlin.de 

Premia edukacyjna (Bildungsprämie)
Premią edukacyjną (Bildungsprämie) rząd federalny wspiera dokształcanie każdej osoby. Moty-
wacja finansowa ma zachęcić większą liczbę osób do indywidualnego finansowania dokształca-
nia. Odbywa się to w dwojaki sposób:

Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf
Mark-Twain-Str. 27, 12627 Berlin
Tel.: (030) 568816 0
Faks: (030) 5644013

Volkshochschule Lichtenberg
Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin
Tel.: (030) 9798 1970
Faks: (030) 9798 19730

Volkshochschule Reinickendorf
Buddestraße 21, 13507 Berlin
Tel.: (030) 90294 4800
Faks: (030) 90294 4812

Informacje ogólne o uniwersytetach drugiego 
wieku w Berlinie uzyskać można w

Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży 
i Nauki (Senatsverwaltung für Bildung, Juge-
nd und Wissenschaft)
Wydział ds. ogólnego kształcenia ustawicz-
nego – I D –
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin
Tel.:  (030) 90227 5249
Faks:  (030) 90227 5443
E-mail:   weiterbildung@senbwf.berlin.de 
 www.senbwf.berlin.de/weiterbildung 
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– „Bon premiowy” opiewający maksymalnie na 500 euro mogą otrzymać osoby zatrudnione, 
których dochód roczny przed opodatkowaniem nie przekracza kwoty 20 000 euro (lub 40 000 
euro w wypadku zamężnych/żonatych). Przynajmniej taką samą kwotę muszą wydatkować 
te osoby. 

– „Oszczędzanie na dokształcanie”: zgodnie z ustawą majątkową dozwolone jest pobranie środ-
ków na finansowanie dokształcania, nawet jeśli okres zakazu jeszcze się nie skończył.

Odnośnie premii edukacyjnej porad udzielają poniżej wymienione placówki. One także wysta-
wiają bony premiowe.
– Jobassistenz Friedrichshain- Kreuzberg, www.jobassistenz-berlin.de
– Jobassistenz Spandau, www.jobassistenz-berlin.de
– Weiterbildungsdatenbank Berlin, www.wdb-berlin.de
– Lernladen am Ostkreuz, www.LNBB.de
– kontinuum e.V., www.kontinuum-berlin.de
– Inpäd – Institut zur beruflichen Bildung e.V., www.inpaed-berlin.de
– Frauenzentrum „Marie” e.V., www.Frauenzentrum-marie.de

Poradnie te wspierane są przez Administrację Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet oraz Unię 
Europejską.

W okresie do 30.11.2013 na każdą osobę może zostać wystawiony jeden bon premiowy.

11.3  Krajowe Centrum Edukacji Politycznej (Landeszentrale für politische 
Bildung)

Republika Federalna Niemiec jest społeczeństwem demokratycznym. Demokracja nie jest oczy-
wistością. Jest osiągnięciem, które musi być na nowo potwierdzone i kształtowane przez każde 
pokolenie. Centrum ds. edukacji politycznej jest instytucją pozapartyjną, agituje za zaangażo-
waniem demokratycznym, nie za pojedynczymi kierunkami politycznymi. Ze swoimi publikacja-
mi i imprezami na rozmaite tematy oferuje serwis dla szerokiej rzeszy odbiorców, młodzieży i 
dorosłych. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Nasz adres:
An der Urania 4–10 (róg Kurfürstenstraße), 10787 Berlin
Tel.:  (030) 901625-51, -52  Faks: (030) 90 16 25 38
Internet: www.landeszentrale-berlin.de 

Krajowe Centrum Edukacji Politycznej w 2014 przeniesie swoją siedzibę do Amerika-Haus przy 
Hardenbergstraße 22–24, 10623 Berlin.

12. Służba zdrowia – Opieka medyczna w Berlinie
Berlin dysponuje szeroko rozbudowanym systemem służby zdrowia oraz dużą liczbą szpitali, 
klinik, praktyk lekarskich, pogotowi ratunkowych i licznych ośrodków specjalistycznych. W tych 
ośrodkach mogą Państwo liczyć na doskonałą pomoc medyczną przy wykorzystaniu nowoczes-
nych terapii i sprzętu najnowszej generacji. Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne mogą 
wybierać w Niemczech dowolnych lekarzy.

Instytucje opieki medycznej
W poszukiwaniu odpowiedniej przychodni medycznej w Berlinie np. lekarza specjalisty pomaga 
internetowy serwis informacyjny służby zdrowia. Na stronach www.gesundheit-berlin.de znaj-
dą Państwo wszystko na temat ośrodków służby zdrowia: apteki, lekarze, dentyści, szpitale, 
transport sanitarny, ośrodki takie jak optyka, z aparatami słuchowymi, protezami ortopedycz-
nymi, kliniki położnicze, szkoły rodzenia i adresy położnych.



53

Witamy w Berlinie — Życie w Berlinie  

Oprócz tego istnieje dużo informacji na temat instytucji pomagających osobom niepełnospraw-
nym. Zgodnie z hasłem „łatwy i szybki dostęp do informacji” znajdą Państwo na stronach in-
ternetowych gesundheit-berlin.de oprócz adresów ośrodków medycznych w Berlinie, również 
aktualne informacje, doniesienia, wskazówki, terminy. Ten serwis jest dla wszystkich użytkow-
ników bezpłatny.

Pomocne mogą być również strony branżowe w książce telefonicznej „Żółte strony” (niem. 
„Gelbe Seiten”). „Żółte strony” znajdą Państwo w Internecie na stronach: www.gelbe-seiten.de.

Szukają Państwo lekarza mówiącego w Państwa ojczystym języku?
Adresy lekarzy posługujących się językami obcymi znajdą Państwo w Berlińskiej Izbie Lekarzy.

Adres:

Izba Lekarska Berlina (Ärztekammer Berlin)
Friedrichstr. 16, 10969 Berlin
Tel.: (030) 40 80 6-0
Faks: (030) 40 80 6-3499
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 9.00–15.00, piątek 8.00–15.00.
Telefonicznie mogą Państwo uzgodnić również inny termin wizyty.

Również na stronach internetowych można znaleźć adresy lekarzy posługujących się językami 
obcymi: www.aerztekammer-berlin.de

Szpitale i kliniki w Berlinie
Region Berlin – Branderburg jest jednym z najnowocześniejszych medycznych centrów w Niem-
czech. Leczenie w szpitalach, specjalistycznych klinikach i klinice uniwersyteckiej odpowiada 
najwyższym standardom wiedzy medycznej.

71 szpitali w Berlinie posiada 21 000 łóżek (dane z 2004 roku). Tak duża liczba instytucji pozwa-
la na opiekę zdrowotną każdemu mieszkańcowi Berlina w pobliżu jego zamieszkania.

Adresy berlińskich szpitali i klinik można znaleźć na stronach internetowych „Gelbe Seiten” pod 
adresem: www.gesundheit-berlin.de.

Oprócz tego lekarze rodzinni udzielają informacji na temat odpowiednich dla Państwa klinik. 

Publiczne instytucje służby zdrowia
Do zakresu zadań Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych 
należy nie tylko opieka zdrowotna ale i profilaktyka ochrony zdrowia. Władze Berlina jako in-
stytucje oferują pomoc, uświadamiają i odpowiadają na wszelkie Państwa pytania

Federalne Ministerstwo Zdrowia  
(Bundesministerium für Gesundheit)
Siedziba Berlin
Friedrichstraße 108
10117 Berlin
Tel.:  (030) 340 60 66-01 
Faks:  (030) 340 60 66-07
Internet: www.bmg.bund.de

Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Wydział I (zdrowie)
Wydział II (sprawy socjalne)
Turmstraße 21 
10559 Berlin
Tel.:  (030) 90229-0
E-mail:   Poststelle@lageso.berlin.de
Internet: www.berlin.de/lageso/
Wydział III – osoby niepełnosprawne / opieka
Sächsische Straße 28
10707 Berlin 
Tel.:  (030) 90229-6464 
Faks:  (030) 90229-6095

Telefony alarmowe
Znają państwo w rozdziale 20.4 „Na wszelki wypadek”
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13. Osoby niepełnosprawne

13.1 Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie od państwa, by w równym stopniu co osoby zdro-
we mogły uczestniczyć w codziennym życiu. Osoby niepełnosprawne powinny wnioskować o 
wydanie tzw. legitymacji dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności w celu otrzymywania 
odpowiedniej pomocy. W tym celu powinni zwrócić się Państwo do Urzędu Opieki (Versor-
gungsamt) przy Federalnym Urzędzie ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych, który udziela fachowych 
porad i odpowiedniej pomocy. Urząd Opieki stwierdza stopień niepełnosprawności. Formula-
rze wnioskowe otrzymają Państwo w centrum informacyjnym Info & Service Center Krajowego 
Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych, w szpitalach, ośrodkach doradztwa dla osób niepełno-
sprawnych w urzędzie spraw obywatelskich.

Legitymacja dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności jest ważna w całych Niemczech. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych: www.berlin.de/lageso/

lub w centrum informacyjnym Info- und Servicecenter Urzędu Opieki w Berlinie.

Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Urząd Opieki, Info & Service Center
Sächsische Straße 28
10707 Berlin
Tel.: (030) 90229-6464
Faks: (030) 90229-6095
www.berlin.de/lageso/

Mieszkania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Mieszkania przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich posiadają od-
powiednie wyposażenie kuchenne i sanitarne oraz podjazdy. Oferty mieszkań obejmują miesz-
kania socjalne i mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli chcą Państwo wprowadzić się do takiego mieszkania, proszę zwrócić się o informację do:

Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Urząd ds. Integracji i Centrala ds. Opieki
Turmstraße 21 budynek A
10559 Berlin
Tel.: (030) 90229-3305, -3304

Pod adresem http://www.rb-wohnungen.de (mieszkania w Berlinie przystosowane dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich) znajdą Państwo portal, który oferuje mieszkania we 
wszystkich berlińskich dzielnicach. Jeżeli interesuje Państwa jedno z oferowanych mieszkań, 
prosimy zwrócić się bezpośrednio do podmiotu oferującego mieszkanie.

Do zawarcia umowy o wynajem często potrzebne jest zaświadczenie uprawniające do korzy-
stania z tego typu mieszkań, które potwierdza przynależność do grupy osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim. Formularze wnioskowe można otrzymać w sklepach papierniczych i w 
urzędzie mieszkaniowym. Formularze należy złożyć w urzędzie mieszkaniowym Państwa urzę-
du dzielnicowego.

Krajowy Urząd  
ds. Zdrowia i Spraw 

Socjalnych
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Mobilność
W starszym wieku, w wypadku choroby albo niepełnosprawności nierzadko z trudem przycho-
dzi wyjście z własnego mieszkania. Osoby mieszkające samotnie mogą czuć się wyizolowane ze 
społeczeństwa. Istnieje wiele możliwości wsparcia mającego na celu zachowanie mobilności i 
kontaktu ze światem zewnętrznym.

Specjalne usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych (dawny Telebus)
Osoby posiadające legitymację inwalidzką z oznakowaniem „T” lub inne uprawnienie mają do 
dyspozycji berlińskie usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych – ofertę ważną z punktu 
widzenia ich mobilności.

Aby móc skorzystać z tych usług konieczne jest posiadanie osobistej karty magnetycznej z na-
zwiskiem użytkownika i jego numerem. Wniosek o wydanie karty magnetycznej składa się w 
Krajowym Urzędzie ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych w Berlinie. Zasadniczo wszyscy użytkownicy 
tego serwisu muszą uiścić udział własny. Wyjątek stanowią mieszkańcy domów opieki, którzy z 
instytucji socjalnych otrzymują kieszonkowe 

Koszty:

Udział własny za przejazd

– za 1–8 przejazd 2,05 euro (ze zniżką – 1,53 euro),
– za 9–16 przejazd 5,00 euro (ze zniżką – 3,50 euro) 
– od 17 przejazdu 10,00 euro (ze zniżką – 7,00 euro).

Osoby uprawnione do usług przewozowych dla niepełnosprawnych, ale będące w stanie ko-
rzystać z normalnej taksówki, mogą korzystać z konta taksówkowego. Rachunki za taksówki 
uiszcza się w taksówce (zapłata z góry), zbiera i co miesiąc przesyła do rozliczenia Krajowemu 
Urzędowi ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

Maksymalna kwota zwrotu w ramach konta taksówkowego wynosi 110,00 euro miesięcznie. 
Zryczałtowany udział własny wynosi 40,00 euro miesięcznie, ze zniżką – 20,00 euro.

Berlińskie służby pomocy w poruszaniu się
Berlińskie służby pomocy w poruszaniu się towarzyszą osobom z trudnościami z chodzeniu, 
słabo widzącym lub niewidomym, cierpiącym na choroby przewlekłe lub siedzącym na wózku 
inwalidzkim. Pracownicy tych służb pomagają również w pokonywaniu schodów i innych prze-
szkód.

Dzięki szkoleniom pomocnicy są przygotowani do swojej pracy i uwrażliwieni na specyficzne 
problemy osób starszych i niepełnosprawnych. Pracownicy służby pomocy w poruszaniu się z 
reguły są zmotoryzowani.

Koszty
– Za regularną pomoc składka roczna wynosi 80 euro.
– Dla osób pobierających świadczenia podstawowe oraz posiadaczy karty socjalnej składka wy-

nosi 40 euro.
– Zwolnieni z wszelkich opłat są mieszkańcy domów opieki, którzy od podmiotów socjalnych 

otrzymują kieszonkowe.
– Osoby korzystające ze specjalnych usług przewozowych (dawny Telebus) poza opłatami za 

przewozy specjalne płacą składkę roczną w wys. 60 euro.
– Możliwe są płatności co pół roku (połowa składek rocznych).
– W wypadku okazjonalnego korzystania (do 2 godzin) uiszcza się jednorazową opłatę w wys. 

5 euro.
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13.2 Praca i niepełnosprawność
Równouprawnienie osób niepełnosprawnych jest zagwarantowane i praktykowane we wszyst-
kich obszarach życia społecznego, prywatnego i codziennego. Do tego należy również obszar 
życia zawodowego. Pracodawcom zatrudniającym osoby o dużym stopniu niepełnosprawności 
zagwarantowana jest pomoc finansowa.

Na stronach internetowych pod hasłem praca i niepełnosprawność mogą Państwo znaleźć in-
formacje dotyczące ochrony przed zwolnieniem z pracy, specjalnych świadczeń, zniżek, pomocy 
w życiu zawodowym oraz zakładów dla osób niepełnosprawnych. Znajdą tam Państwo również 
wiele broszur dotyczących pracy i zawodu, które można ściągnąć lub zamówić.

Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Centrum Opieki i Urząd ds. Integracji
Turmstr. 21
10559 Berlin 
Tel.:  (030) 90229-0
Internet: www.berlin.de/sengessozv/lageso/arb.html

13.3 Krajowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Berlinie
Krajowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych stara się o funkcjonowanie miasta bez ba-
rier. Nie chodzi tu tylko o ograniczenia w budownictwie, czy komunikacji dla osób niepełno-
sprawnych, ale przede wszystkim o bariery w umysłach ludzi. Te, które odzwierciedlają się w 
strukturach i środkach wszystkich społecznych obszarów. W szkole, w kształceniu, na rynku 
pracy, opiece, życiu kulturalnym i wolnym czasie.

Krajowa ustawa o równouprawnieniu (LGBG) zabrania dyskryminowania osób niepełnospraw-
nych. Ustawa przewiduje wyraźnie, że każdy obywatel, który wie o dyskryminowaniu osób nie-
pełnosprawnych, może zwrócić się do krajowego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Biuro Krajowego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Berlinie  
(Büro des Landesbeauftragten für Behinderte Berlin)
Oranienstraße 106, 10969 Berlin, 
Pokoje E 007 do E 011
Tel.: (030) 90 28 2917, -2918
E-mail do sekretariatu: 
angelika.hoppe@sengs.berlin.de

Oprócz tego we wszystkich urzędach dzielnicowych w Berlinie działają pełnomocnicy ds. osób 
niepełnosprawnych. Adresy urzędów dzielnicowych znajdą Państwo w rozdziale 3.

14 Ochrona praw konsumentów
Centrala konsumencka (Verbraucherzentrale)
Centrala konsumencka jest najważniejszą instytucją służącą radą i pomocą obywatelom w py-
taniach odnośnie jakości towarów cen i usług. Celem pracy centrali konsumenckiej jest doradz-
two osobiste, telefoniczne i pisemne. Do zakresu działalności tych związków należą:

Ochrona praw konsumentów: Centrala konsumencka pośredniczy w reklamacjach różnego ro-
dzaju, udziela fachowych pozasądowych porad prawniczych oraz porad dotyczących kredytów, 
zadłużenia i niewypłacalności, praw pacjentów, udziela informacji odnośnie prawa oszczędno-
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ściowego i ochrony osób lokujących finanse, finansowania budowy, przedsięwzięć przeciwko 
oszustwom oraz informacji o ustawach i rozporządzeniach.

Doradztwo specjalne: doradztwo oszczędnościowe i doradztwo dla osób lokujących finanse, 
doradztwo dotyczące kosztów energii, ogrzewania, najmu, reklamacji dot. podróży, praw pa-
cjentów, kredytów, zadłużenia, niewypłacalności, ubezpieczenia i finansowania budowy.

Zgłoszenia pod numerem: (030) 214 85-0

Dalsze informacje o ofercie porad otrzymają Państwo bezpośrednio w:

Centrala Konsumencka Berlin (Verbraucherzentrale Berlin e.V.)
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tel.:  (030) 214 85-0
Faks:  (030) 211 72 01
E-mail:   mail@verbraucherzentrale-berlin.de
Internet: www.vz-berlin.de 

Zgłoszenia osobistych konsultacji: telefon (030) 214 85-0

Porady podlegają opłacie. Doradztwo dotyczące kredytów i niewypłacalności jest bezpłatne. 
Porady udzielane telefonicznie podlegają opłacie 1,86 euro za minutę połączenia.

Fundacja „Test Towarów” (Stiftung Warentest)
Rząd Federalny założył w roku 1964 fundację „Test Towarów”. Fundacja ta ocenia i bada arty-
kuły użytkowe i konsumpcyjne. Jest ona niezależną organizacją, dlatego też nikt nie może jej 
nakazać, co i w jaki sposób zostanie przetestowane.

Zadaniem fundacji jest doprowadzenie do przejrzystości rynku. Ponadto informuje ona kon-
sumentów o możliwości optymalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, o racjonalnym 
wykorzystywaniu dochodów oraz nawołuje do życia przyjaznego dla zdrowia i środowiska. Pro-
dukty i usługi oceniane są przy pomocy naukowych metod. W swoich publikacjach fundacja 
podaje wyniki badań.

Więcej informacji o zadaniach i pracy fundacji otrzymają Państwo bezpośrednio w:

Fundacja „Test Towarów” (Stiftung Warentest)
Fundacja prawa publicznego (Stiftung Bürgerlichen Rechts)
Lützowplatz 11/13
10785 Berlin
Tel.:  (030) 2631-0
Faks:  (030) 2631-2727
E-mail:   formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej
Internet: www.test.de

15. Samopomoc: Inicjatywy obywatelskie
Dobrowolne zaangażowanie w jakąś inicjatywę sięga od np. pomocy sąsiedzkiej poprzez wspar-
cie, zadania socjalne i związane ze zdrowiem, aktywność w życiu kulturalnym, w rozwoju mia-
sta, ochronie środowiska, sporcie, służbie cywilnej i ochronie przed katastrofami itd..

Berlin z tysiącami różnych przedsięwzięć obywatelskich jest nazywany stolicą inicjatywy oby-
watelskiej. Liczne grupy samopomocy troszczą się o każdą sprawę obywatela, która admini-
stracja publiczna załatwia w sposób niewystarczający. Wiele tego typu grup posiada wysokie 
kompetencje i jest przez to nieodłącznym składnikiem opieki socjalnej i zdrowotnej. Grupy sa-
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mopomocy zajmujące się obszarem zdrowia mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia 
i profilaktykę. Grupy te wspierają wszelkie działania obywateli, będące warunkiem prewencji.

Inicjatywy obywatelskie zmierzają do współkształtowania i współodpowiedzialności za nasze 
społeczeństwo. Obywatele pragną doprowadzić do dobrego współistnienia mieszkańców w 
mieście i dążą do realizacji tego celu. Administracja nie jest już ciałem wykonawczym, które 
podejmuje decyzje dotyczące ogółu lecz są nim wszyscy zaangażowani obywatele.

Inicjatywy obywatelskie są bardzo popularne w Niemczech. Prawie co czwarty berlińczyk należy 
dobrowolnie do takiej organizacji. Aktualne badania dowodzą, że gotowość do uczestniczenia 
w dobrowolnej inicjatywie obywatelskiej ciągle rośnie. Jest to niezwykle ważne w budowaniu 
prężnej i solidarnej wspólnoty obywateli!

Miasto Berlin może liczyć na ugruntowane struktury samopomocy, ponieważ działają one już 
od lat osiemdziesiątych. Placówka kontaktowa i informacyjna SEKIS była i jest ośrodkiem i po-
średnikiem ds. samopomocy i samoorganizacji obywateli i osób zainteresowanych w Berlinie. 
SEKIS dysponuje centralną bezą danych grup samopomocy. 

Więcej informacji o pracy i doradztwie grup samopomocy otrzymają Państwo w:

SEKIS
Bismarckstraße 101
10625 Berlin
Tel.:  (030) 892 66 02
E-mail:   sekis@sekis-berlin.de
Internet  www.sekis-berlin.de

albo na głównym portalu Berlin.de: 
http://www.berlin.de/sen/soziales/engagement/selbsthilfe/index.html 

Szczegółowe informacje o inicjatywach obywatelskich znajdą Państwo na stronie internetowej 
„Bürger aktiv in Berlin” („Aktywni obywatele Berlina”): www.berlin.de/buergeraktiv/ 

16. Poradnie dla osób zadłużonych (Schuldnerberatungsstellen)
W przypadku kłopotów finansowych radą i pomocą służą poradnie dla osób zadłużonych. W 
Niemczech ok. 2,8 miliona budżetów domowych jest zadłużona. Wiele z nich popada w tak 
wysokie zadłużenie, że wręcz wydaje się niemożliwe żyć bez długów. Poradnie dla osób zadłu-
żonych doradzają i udzielają pomocy w uwalnianiu się od zadłużenia.

W całych Niemczech pomaga osobom i rodzinom w kłopotach finansowych i osobistych ponad 
1100 poradni dla osób zadłużonych. Należy tutaj wymienić organizację katolicką Deutsche Ca-
ritasverband, ewangelicki Diakonisches Werk, Niemiecki Czerwony Krzyż, dobroczynną organi-
zację pracowników Arbeiterwohlfahrt, związek Der Deutsche paritätische Wohlfahrtsverband, 
instytucje doradztwa konsumenckiego i urzędy socjalne.

W poradniach osób zadłużonych mogą Państwo otrzymać pomoc i odpowiednie porady od spe-
cjalistów (w sprawach socjalnych, prawnych itd.), ekspertów, którzy posiadają doświadczenie i 
wiedzę o systemach i działalności bankowej oraz o odpowiednim zarządzaniu gospodarstwem 
domowym. Wszyscy zaznajomieni są również ze sprawami dotyczącymi zadłużenia i problema-
mi, które z nich wynikają. Eksperci doradzają i pomagają osobom poszkodowanym np. w sytu-
acjach grożącej eksmisji z mieszkania. Przede wszystkim jednak pomagają poprawić sytuację 
finansową osób zadłużonych. W tym celu prowadzą rozmowy m.in. z. instytucjami oferującymi 
kredyty i z firmami ściągającymi długi.
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Kraj związkowy Berlin posiada dobrze rozbudowaną i profesjonalnie zorganizowaną sieć po-
radni. W poradniach osób zadłużonych i zagrożonych niewypłacalnością istnieje możliwość 
uzyskania fachowego wsparcia. Ponadto Administracja Senatu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych 
jest odpowiedzialna za przestrzeganie ustawowych wymogów, które autoryzowane poradnie 
muszą spełniać.

Jednak w całych Niemczech można spotkać się z ofertami niepoważnych osób, które wykorzy-
stują sytuację zadłużonych. Nierzadko kontaktują się one bezpośrednio z osobami zadłużony-
mi i składają im obietnice bez pokrycia.

Jak ustrzec się przed niepoważnymi oferentami i gdzie można uzyskać dalsze informacje na 
temat zadłużenia – pomóc może w tym główny portal Berlina Berlin.de:
http://www.berlin.de/sen/soziales/zielgruppen/schuldner/ 

Adresy poradni osób zadłużonych otrzymają Państwo również na tym portalu albo pod nume-
rem telefonu: 0180 5 329 329 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, a także 
w Internecie na stronie:

www.forum-schuldnerberatung.de/ 
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17. Komunikacja w Berlinie
17.1 Publiczna komunikacja podmiejska 
Korzystajcie Państwo z komunikacji podmiejskiej! Do większości celów w obrębie miasta bez 
kłopotu dotrą Państwo korzystając z komunikacji publicznej.

O ile w zachodniej części miasta lokalna komunikacja pasażerska obsługiwana jest w więk-
szości przez metro (U-Bahn) i autobusy, to we wschodniej części miasta zadanie to spełniają 
głównie kolejka miejska (S-Bahn), tramwaj (Straßenbahn – Tram) i autobus. Po upadku Muru 
Berlińskiego w roku 1989, odtworzono wiele z zerwanych połączeń pomiędzy wschodnią i za-
chodnią częścią miasta. Między innymi ponownie otwarto niegdyś nieczynne stacje linii metra 
U6 i U8 jak i trasy kolejki miejskiej do dzielnic podmiejskich.

Zjednoczenie firm komunikacyjnych Berlina i Brandenburgii (VBB)
Duże przedsiębiorstwa komunikacyjne – BVG, Deutsche Bahn (kolej niemiecka), kolejka miejska, 
przedsiębiorstwa komunikacyjne z Poczdamu oraz inne firmy – utworzyły zjednoczenie firm 
komunikacyjnych Berlina i Brandenburgii (VBB). Dzięki temu bez problemu mogą Państwo po-
ruszać się w okolicach Berlina.

Berlińskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
(Berliner Verkehrsbetriebe – BVG)
Holzmarktstraße 15 – 17
10179 Berlin
www.bvg.de

BVG Call Center
Tel.: (030) 19 449
Faks: (030) 256 49 256
e-mail:  info@bvg.de

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1
10115 Berlin 
Tel.: (030) 29 74 33 33
Faks: (030) 29 74 34 44
www.s-bahn-berlin.de/

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
GmbH
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tel.: (030) 25 41 41 41
Faks: (030) 25 41 41 45
www.vbbonline.de/

17.2 Rower, samochód, taksówka
Korzystajcie Państwo w Berlinie z roweru!
Do indywidualnych przejazdów po mieście doskonale nadaje się rower. Większość tras można 
łatwo pokonać, a przy okazji można zobaczyć okolicę. W punktach wynajmu i sklepach można 
wypożyczać rowery. W mieście i w okolicy wszędzie znajdą Państwo rozbudowaną sieć dróg ro-
werowych. Plany dróg rowerowych uzyskacie Państwo w punktach Powszechnego Niemieckiego 
Klubu Rowerowego (ADFC) i w księgarniach. ADFC reprezentuje interesy rowerzystów i oferuje 
określony serwis informacyjny.

Również korzystając z roweru należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego. Po-
dobnie jak samochód, rower musi być sprawny technicznie (oświetlenie, hamulce itp.). Dzieci 
mogą poznać reguły ruchu rowerowego w szkole lub na policji.
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Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.adfc.de 

Administracja senatu ds. rozwoju miasta (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) sporządziła 
mapę istniejących dróg rowerowych w Berlinie. Tę mapę znajdą Państwo w Internecie pod ad-
resem:

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/

W administracji senatu ds. rozwoju miasta mogą Państwo również bezpłatnie otrzymać wydru-
kowaną wersję „Jedź bezpiecznie rowerem, istniejąca sieć dróg rowerowych w Berlinie”.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
Tel.: (030) 90 25 12 45
Faks: (030) 90 25 15 74
E-mail:  broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de

Bezpłatne prospekty i broszury leżą do dyspozycji w dziale wystawowym, Am Köllnischen 
Park 3, Berlin-Mitte aus.

Płatne broszury można kupić przy ladzie za wyliczone drobne lub bezgotówkowo z wydaniem 
rachunku.

Korzystanie z samochodu
Uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego

Będąc posiadaczem zagranicznego prawa jazdy mogą Państwo prowadzić pojazdy mechanicz-
ne w okresie sześciu miesięcy po osiedleniu. Później będą Państwo potrzebowali niemieckiego 
prawa jazdy! Z tego względu winni Państwo zwrócić się w okresie pierwszych sześciu miesięcy 
do urzędu wydającego takie dokumenty. Tam dowiedzą się Państwo, czy posiadane przez Was 
prawo jazdy będzie mogło być przepisane lub czy będą Państwo musieli zdawać egzamin – jak 
również to, czy wymagane będzie przedłożenie tłumaczenia zagranicznego prawa jazdy. Pań-
stwa zagraniczne prawo jazdy musi być jeszcze ważne w chwili występowania o taki dokument 
niemiecki.

Z reguły wydaje się niemieckie prawa jazdy bez konieczności ponownego zdawania egzaminu, 
o ile Państwo uzyskali swoje dokumenty w jednym z krajów europejskiego obszaru gospodar-
czego (wszystkie kraje członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wypadku, 
gdyby początkowo nie prowadzili Państwo samochodu: z wnioskiem o przepisanie prawa jazdy 
musicie Państwo wystąpić w okresie do trzech lat.

Jeżeli posiadają Państwo prawo jazdy wydane w innym kraju (kraju trzecim), zobowiązani są 
Państwo do przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją Technicz-
ną do spraw ruchu drogowego. Taki egzamin może odbyć się jedynie przy współudziale szkoły 
nauki jazdy. Nie jest natomiast wymagane uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym i praktycz-
nym, które obowiązuje osoby po raz pierwszy ubiegające się o prawo jazdy.

Wniosek o przepisanie zagranicznego prawa jazdy składają Państwo w

Führerscheinbüro (Fahrerlaubnisbehörde / Personenbeförderung)

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Referat Fahrerlaubnisse, Personenbeförderung und Güterbeförderung, III C 
Puttkamerstr. 16 –18, 10958 Berlin
Tel.: (030) 90269 0
Połączenia komunikacyjne: U6 (stacja metra Kochstr.), autobus 129
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O niemieckie prawo jazdy mogą się Państwo ubiegać również w biurze meldunkowym swojego 
urzędu dzielnicowego. Adresy tych urzędów znajdą Państwo w rozdziale 3.

Automobilkluby i stowarzyszenia
Istnieje szereg organizacji o zróżnicowanym typie zrzeszających kierowców. Niektóre oferują 
swoim członkom pomoc w razie awarii samochodu w czasie podróży oraz specjalne ubezpie-
czenia podróżne. ADAC (Powszechny Automobilklub Niemiecki) oraz ACE (Automobilklub Eu-
ropa) są największymi organizacjami motoryzacyjnymi. VCD (Niemiecki Klub Komunikacyjny) 
reprezentuje również interesy maszynistów i rowerzystów i kieruje swoją ofertę do tej grupy 
członków.

Adresy internetowe poszczególnych automobilklubów:
www.adac.de
www.vcd.org
www.ace-online.de

Sprawy związane z pojazdami samochodowymi, jak dopuszczenie do ruchu i wyrejestrowanie 
samochodu lub motocykla, załatwiane są w Berlinie w dwóch urzędach prowadzących ewiden-
cję pojazdów.

Adresy:

1. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Standort 
Lichtenberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten
Referat Kraftfahrzeugzulassung
Ferdinand-Schultze-Str. 55, 13055 Berlin
Tel.: (030) 90269-0
Faks: (030) 90269 3391
Połączenia komunikacyjne: autobus 294, 
tramwaje M6, M17, 16, 27
Do dyspozycji są bezpłatne miejsca parkin-
gowe

2. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Standort 
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten
Referat Kraftfahrzeugzulassung
Jüterboger Str. 3
10965 Berlin
Tel.: (030) 90269 0
Faks: (030) 90269 3091
Połączenia komunikacyjne: autobusy 104, 
341, U6, U7

Godziny pracy urzędów ewidencji pojazdów 
samochodowych
poniedziałek: 7.30–14.30 
wtorek:  7.30–14.30 
środa:   7.30–14.30 
czwartek:  8.00–18.00 
piątek:   7.30–12.00 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod 
numerem telefonu 030-90269 3300
poniedziałek – środa  7.00–15.00
czwartek    7.30–18.00
piątek     7.00–12.30

E-mail:  kfz-zulassung@labo.berlin.de

W obu budynkach Urzędu Ewidencji Pojazdów Samochodowych w Berlinie mogą Państwo rów-
nież uzgadniać terminy przyjścia.

Proszę zasięgnąć informacji i zarezerwować termin przyjścia online pod adresem: 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.html 
lub pod numerem telefonu (030) 90269-3300. W ten sposób oszczędzą sobie Państwo długiego 
czekania!
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18. Kultura i czas wolny
18.1 Imprezy: Muzea, teatry, Berlin miastem filmu
Imprezy w Berlinie
Berlin to przeżycie – każdego dnia w roku.

Koncerty, przyjęcia i bale, międzynarodowe wydarzenia filmowe i teatralne są tak samo obecne 
jak i popularne długie noce kultury i nauki – jedyna taka na całym świecie oferta.

http://www.berlin.de/tickets/

Muzea i galerie w Berlinie
W 174 berlińskich muzeach przedstawiono rozwój kulturalny ludzkości – od Nefretete do plu-
szowego misia, od prehistorycznego pięściaka aż po sztukę współczesną. Na dużych wystawach 
udostępniane są ciągle nowe zbiory.

http://www.berlin.de/orte/museum/

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/

Berlińskie teatry i sale koncertowe
Największe niemieckie miasto teatrów i orkiestr posiada codziennie imponującą ofertę rozrywki 
i przyjemności kulturalnych. W krajobrazie kulturalnym Berlina każdy znajdzie cos dla siebie.

Metropolia teatralna Berlin ma ponad 300 stałych teatrów, od poważnej sceny państwowej 
poprzez profesjonalne teatry offowe, 12 teatrów dziecięcych i młodzieżowych, nowy Teatr Mu-
zyczny przy Potsdamer Platz, aż po zespoły amatorskie. Szczególną popularnością cieszą się m. 
in. Friedrichstadtpalast, Theater des Westens, Opera Państwowa Unter den Linden, Deutsche 
Oper, rewia Wintergarten Varieté i Teatr przy Kurfürstendamm. Sceny przyciągają swoją różno-
rodną ofertą 3,5 miliona widzów rocznie.

http://www.berlin.de/tickets/theater/

http://www.berlin.de/tickets/konzert-highlights/ 

Muzyczne highlights
Trzy teatry operowe, osiem orkiestr symfonicznych – w tym wspaniała Berlińska Orkiestra Fil-
harmoniczna – dziesięć orkiestr kameralnych, prawie 880 chórów, cztery niezależne zespoły 
operowe i niezliczona ilość grup muzycznych reprezentujących wszystkie kierunki i style.

http://www.berlin.de/tickets/klassische-konzerte/

Niepowtarzalny krajobraz kulturalny
Wyspa Muzealna w dzielnicy Mitte, uznana przez UNESCO za dziedzictwo kultury światowej, 
oraz zaprojektowany przez Daniela Libeskinda budynek Muzeum Żydowskiego są atrakcjami 
przyciągającymi ludzi z całego świata.

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel/

Środowisko artystyczne
Stale rosnąca liczba galerii uzupełnia tę ofertę: 200 prywatnych galerii i codziennie 260 wystaw 
pozwalają na pełnię inspiracji i owocne spędzenie czasu wolnego.

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html
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Berlin miastem filmu i kin
Dzięki 97 kinom Berlin ma w całych Niemczech największą liczbę kin w stosunku do ilości miesz-
kańców. 12 milionów widzów rocznie ulega w mieście fascynacji kinem.

Wraz z 13 kinami typu multiplex Berlin oferuje kino nowej generacji. Codziennie 128 ekranów i 
32 231 miejsc w nowoczesnych placówkach kinowych jest do dyspozycji tysięcy widzów.

http://www.berlin.de/kino/_bin/index.php

http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/kultur/filmstadt.de.html

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie
Berlinale każdego roku przyciąga do Berlina twórców filmowych jak i miłośników kina z całego 
świata. Po przeniesieniu Berlinale na Potsdamer Platz goście natychmiast wyrazili swój za-
chwyt tak nowoczesną siedzibą. Dzięki 1800 miejscom z klasycznym dwupodziałem, Teatr Mu-
zyczny Renzo Piano przy Potsdamer Platz stał się – w oczach całego świata – Pałacem Berlinale.

Informacje na temat Berlinale i programu filmowego znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.berlinale.de/. Tutaj można również zarezerwować bilety.

Targi i kongresy
Dzięki znaczącym targom, międzynarodowym imprezom i zorientowanym na przyszłość forom 
miasto gości globalny biznes, konsumentów i ludzi z całego świata.

Najważniejsze imprezy miasta targowego Berlina to IFA – Międzynarodowa Wystawa Sprzętu 
Radiowo-Telewizyjnego, ITB – Międzynarodowa Giełda Turystyczna, Grüne Woche Berlin – Mię-
dzynarodowy Zielony Tydzień, bautec – Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Budowlane i ILA 
Międzynarodowa Wystawa Sprzętu Lotniczego i Kosmicznego Berlin-Brandenburgia, jak rów-
nież HomeTech Berlin.

Ponadto nawiązywaniu kontaktów służą i giełdę informacji stanowią między innymi InnoTrans 
– Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Techniki Drogowej i FRUIT LOGISTICA – Międzynarodo-
we Targi Sprzedaży Owoców i Warzyw.

Berlin, dzięki Międzynarodowemu Centrum Kongresowemu (ICC Berlin), oferuje wielofunkcyjne 
miejsce obrad.

Dalsze informacje znajdą Państwo w Internecie na stronach: 
www.messe-berlin.de, www.berlin.de oraz www.berlin-partner.de

W informatorach dzielnicowych oraz w codziennej prasie ukazują się informacje o aktualnych 
imprezach wszelkiego typu.

18.2 Sport
W wielokulturowym mieście takim jak Berlin sport jako środek integracji odgrywa bardzo ważną 
funkcję. To już codzienność, że różne narodowości wspólnie trenują. Zamiłowanie Berlińczy-
ków do sportu jest olbrzymie. Istnieje około 2000 związków sportowych z liczbą około 500 000 
członków. Drugie 500 000 berlińczyków uprawia regularnie sport poza związkiem. Miasto i oko-
lica przyciągają rozmaitymi okazjami do uprawiania sportu w czasie wolnym, np. sporty wodne, 
jeździectwo, skoki ze spadochronem, golf, żeglarstwo i motolotniarstwo. Istnieje tu ponad 2000 
obiektów sportowych.

Do dyspozycji jest tutaj ponad 3000 hal sportowych, stadionów i boisk, wśród nich tak znane 
miejsca jak stadion olimpijski (Das Olympiastadion) czy hala sportowa im. Maksa Schmelinga 
(Die Max-Schmeling-Halle). Velodrom jest jedną z największych hal widowiskowych Berlina. Tu 
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odbywają się najważniejsze wydarzenia sportowe, koncertowe i występy. W Velodromie znaj-
duje się 250-metrowy tor kolarski. Ze względu na symetryczną konstrukcję i wysokiej jakości 
materiały, z których jest wykonany, uchodzi on aktualnie za jeden z najszybszych torów kolar-
skich świata.

Na terenie Berlina znajdują się nawet dwa pola golfowe. 

Każdego roku Berlin jest gospodarzem takich znakomitych imprez sportowych, jak: finałowe 
mecze o puchar Niemieckiego Związku Piłki Nożnej DFB, Międzynarodowe Zawody w Lekkiej 
Atletyce ISTAF, Maraton Berliński, Puchar Świata w pływaniu FINA, Berlińskie Wyścigi Sześcio-
dniowe w Velodromie. 

Obiekty sportowe w Berlinie
Berlin jest nie tylko niemiecką stolicą kultury ale również i sportu. Odbywają się tu regularnie 
imprezy sportowe o znaczeniu ponadregionalnym i światowym, jak np. finałowe mecze pucha-
rowe w piłce nożnej (kobiet i mężczyzn), Międzynarodowe Zawody w Lekkiej Atletyce ISTAF, 
maraton berliński, międzynarodowe turnieje jeździeckie i międzynarodowe niemieckie mistrzo-
stwa tenisowe kobiet nad jeziorem Hundekehlesee. 

Ponadto Berlińczycy mogą oglądać grę drużyny piłki nożnej Hertha BSC na berlińskim stadionie 
olimpijskim. 

Miejsca dużych imprezy w Berlinie
Na berlińskich arenach i stadionach odbywają się nie tylko wielkie wydarzenia sportowe o ran-
dze ponadregionalnej. Międzynarodowe gwiazdy wypełniają stadiony podobnie jak gale spor-
towe ekstraklasy.

Stadion Olimpijski (Das Olympiastadion) 

Stadion Olimpijski jest miejscem gdzie odbyły się m.in. Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce 
IAAF 2009, gdzie miejscowy klub Hertha BSC rozgrywa swoje pierwszoligowe spotkania jako go-
spodarz, gdzie odbywają się finałowe mecze o puchar Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) 
oraz Międzynarodowe Zawody Sportowe w Lekkiej Atletyce (ISTAF).

Poza tym mają tu miejsce ważne imprezy religijne i kulturalne.

http://www.olympiastadion-berlin.de/ 

Velodrom (Das Velodrom)
Velodrom jest jedną z największych hal widowiskowych Berlina. Tutaj odbywają się najważniej-
sze wydarzenia sportowe, koncertowe i występy. Czy to hala wystawowa, kulisy gali, showroom 
czy forum kongresowe – Velodrom nie tylko najlepiej spełnia warunki, ale jest też bardzo atrak-
cyjnym miejscem imprez każdego rodzaju. W Velodromie znajduje się 250-metrowy tor kolarski, 
który uważany jest obecnie za jeden z najszybszych torów kolarskich świata.

http://www.velodrom.de/ 

Hala sportowa im. Maksa Schmelinga (Die Max-Schmeling-Halle)
Hala sportowa im. Maksa Schmelinga jest miejscem, gdzie pierwszoligowy klub koszykarski 
Alba Berlin i pierwszoligowy klub piłki ręcznej Reinickendorfer Füchse rozgrywają swoje mecze 
jako gospodarze, tu odbywają się turnieje Krajowego Związku Tańca Sportowego, walki pię-
ściarskie i duże imprezy muzyczne.

http://www.max-schmeling-halle.de/ 
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Berlińskie pływalnie
Berlin oferuje idealne warunki miłośnikom sportów wodnych i amatorsko uprawiającym sport. 
Do dyspozycji jest 26 basenów odkrytych i kąpielisk oraz 37 baseny kryte.

http://www.berlin.de/orte/schwimmbad/
http://www.berlinerbaederbetriebe.de/

Pola golfowe i ścieżki zdrowia w Berlinie i okolicy
W takiej metropolii jak Berlin miłośnicy „zielonego sportu” znajdą coś dla siebie. Dzięki licznym 
polom golfowym w okolicy i mniejszym polom w samym mieście golf jako sport w pełni zado-
mowił się w Berlinie.

http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/golf/ 

Berlińskie lodowiska
W okresie zimowym w stolicy można pojeździć na łyżwach niezależnie od warunków pogodo-
wych. Można również jako widz uczestniczyć w otwartych treningach berlińskich zawodowych 
hokeistów. Sztuczne lodowiska w Berlinie na okrągło pozwalają nie tylko na jazdę szybką.

http://www.berlin.de/orte/eisbahnen/ 

Jeździectwo
Trabrennbahn Mariendorf
Berliner Trabrenn-Verein e.V.
Mariendorfer Damm 222 – 298, 12107 Berlin 
Tel.:  (030) 7401-212
Faks:  (030) 7401-211,
E-mail:   btv@berlintrab.de
Internet: www.berlintrab.de 

Galopprennbahn Hoppegarten
Union Klub von 1867
Goetheallee 1, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten, 
Tel.:  (03342) 38 93-0
Faks:  (03342) 300 691
E-mail:   mail@hoppegarten.com
Internet: www.hoppegarten.com 

Spacery, jogging i walking
Berlin posiada ładne trasy do spacerów, joggingu i walkingu. Administracja senatu ds. rozwoju 
miasta wydała bezpłatną broszurę informacyjną pt. „Flanieren entlang der Stadtspree – Einer 
von 20 grünen Hauptwegen lädt ein”. 

Broszurę tę otrzymają Państwo w

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tel.: (030) 90 25 12 45
Faks: (030) 90 25 15 74
E-mail:  SenStadt Info-Center 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – sobota 10.00 do 18.00 

Dalsze informacje i broszury o boiskach, związkach i imprezach sportowych w Berlinie uzyskają 
Państwo na stronie internetowej

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Klosterstraße 47, 10179 Berlin 
Tel.: (030) 9027-2992 
Faks: (030) 9027-2934 
E-mail:  briefkasten@seninnsport.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/index.html 
jak i pod adresem
http://www.berlin-sport.de/ – portal sportowy Berlina
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Znajdą tu Państwo informacje odnośnie aktualnych wydarzeń sportowych w stolicy, ponad 
7000 ofert berlińskich związków sportowych, adresy 2000 berlińskich obiektów sportowych, 
najnowsze berlińskie informacje sportowe, oferty specjalne dla sportowców zrzeszonych i liczne 
inne informacje dotyczące berlińskiego sportu. 

– oferta spółki TOP Sportmarketing Berlin GmbH –

Krajowy Związek Sportowy oraz Młodzieżowy Związek Sportowy w Berlinie
Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin
Tel.:  (030) 300 02-0
Faks:  (030) 30 00 21 07
E-mail:   info@lsb-berlin.de
Internet: www.lsb-berlin.net

18.3 Pobliskie tereny rekreacyjne
Będą Państwo zaskoczeni ilością parków, lasów i jezior w Berlinie. Trudno znaleźć inne tak duże 
miasto, w którym byłoby tyle terenów zielonych, co w Berlinie. Parki i ogrody, place miejskie 
i pasy zieleni o zróżnicowanej wielkości i kształcie pochodzące z różnych okresów historycz-
nych nadają miastu wyraz. Ponad 2500 ogólnodostępnych terenów zielonych, pasów zieleni i 
skwerów o różnej wielkości i kształcie są w stanie zapewnić różnorodność form wypoczynku w 
mieście.

Lasy, parki, ogródki działkowe i ponad 400 000 przydrożnych drzew czynią z Berlina zielone 
miasto. Kto w ciepłe letnie wieczory spaceruje po Grunewald, w ogrodzie pałacu Charlottenburg 
lub głaszcze w gospodarstwie Dahlem świnie zwisłobrzuche, ten może niekiedy zapomnieć, że 
żyje w mieście, które liczy prawie 3,5 mln mieszkańców.

Administracja senatu ds. rozwoju miasta oferuje na swojej stronie internetowej wiele informa-
cji o ogólnodostępnych terenach zielonych i wypoczynkowych. Niektóre tereny zielone i place 
opisano i przedstawiono na fotografii, szczególnie pod kątem ofert spędzania wolnego czasu 
oraz dostępności. Ponadto uzyskacie Państwo wskazówki odnośnie terenów zielonych objętych 
ochroną (ogrody-pomniki przyrody), jak również informacje o „specjalnych terenach zielonych”, 
takich jak Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny lub Tierpark Friedrichsfelde. Oprócz tego admi-
nistracja senatu ds. rozwoju miasta wydaje wiele bezpłatnych broszur informacyjnych. Niektóre 
publikacje można nabyć jedynie w księgarniach lub wydawnictwach. 

Informacje o tych publikacjach uzyskają Państwo w Internecie pod adresem:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/index.shtml 

oraz w 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tel.: (030) 90 25 12 45
Faks: (030) 90 25 15 74
E-mail:  broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – sobota 10.00 do 18.00 

Krajowy Związek 
Sportowy oraz 
Młodzieżowy Związek 
Sportowy w Berlinie
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IV. Trwała integracja

19. Informacje prawne dotyczące Państwa dalszego pobytu w Berlinie
19.1 Prawo do pobytu
Pełnomocnik ds. integracji i migracji oferuje pierwsze informacje na temat prawa do pobytu w 
Berlinie na swojej stronie internetowej pod adresem: www.integrationsbeauftragte.de

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dodatkowo informuje o prawie do pobytu na swojej stronie 
internetowej www.bmi.bund.de, szczególnie pod hasłem „Częste pytania” (FAQ) 
http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu ds. Obcokrajowców: www.
berlin.de/labo/abh

19.2 Uzyskanie obywatelstwa
Jeżeli od dłuższego czasu mieszkają Państwo w Niemczech, to po spełnieniu określonych wa-
runków, mogą Państwo uzyskać niemieckie obywatelstwo. W tym celu konieczne jest złożenie 
wniosku. Obcokrajowcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą sami złożyć taki wniosek, za dzieci 
i młodzież poniżej 16 roku życia, wniosek taki muszą złożyć rodzice.

Dalsze informacje dotyczące uzyskania niemieckiego obywatelstwa otrzymają Państwo w biu-
rze pełnomocnika ds. integracji i w urzędzie ds. przyznawania obywatelstwa w Państwa okręgu. 

Informacje na temat berlińskiej kampanii przyznawania obywatelstwa znajdą Państwo w Inter-
necie pod adresem:

www.Einbuergerung-jetzt.de

Pełnomocnik ds. Integracji i Migracji  
(Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration)
dr Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.:  (030) 9017-2351
Faks:  (030) 9017-2320
E-mail:   Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
Internet: www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Godziny udzielania porad: 
Pn., wt., czw.  9.00–13.00 
Czw.     15.00–18.00
Porady telefoniczne:  (030) 9017-23 72

Pełnomocnik Senatu ds. 
Integracji i Migracji
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V. Pomoc w nagłych wypadkach

20. Sztaby kryzysowe
20.1 Przemoc w domu
Przemoc w rodzinie i związkach partnerskich występuje we wszystkich kręgach społecznych i 
kulturowych. Dotyczy kobiet i dzieci, niezależnie od wieku, wykształcenia, wyznania i narodo-
wości. To są całkiem „normalni” ojcowie rodzin, mężowie i partnerzy życiowi, którzy kobietom 
grożą, biją je lub wykorzystują seksualnie, zabraniają im kontaktu z przyjaciółkami i znajomymi 
oraz utrzymują je w finansowej zależności. Z poczucia wstydu i dużego strachu kobietom trud-
no przychodzi szukanie pomocy i wsparcia. Możliwości dla kobiet innych narodowości odnośnie 
wyzwolenia się z sytuacji poniżenia są często dodatkowo ograniczone ze względu na powstały 
poprzez zawarcie związku małżeńskiego niepewny status pobytowy, brak zezwolenia na podję-
cie pracy i finansowe uzależnienie. Troska kobiet o niemożność samodzielnego rozwoju włas-
nych perspektyw życiowych jak i perspektyw dzieci jest bardzo duża. Z tego względu bardzo 
ważna jest pomoc psychosocjalna i prawna dla imigrantek. Właśnie w sytuacjach kryzysowych 
ważne jest, aby móc się z pełnym zaufaniem porozumieć w ojczystym języku.

Infolinia i schroniska
Infolinia BIG-Hotline codziennie przez 24 godziny, tel.: (030) 611 03 00

Infolinia BIG-Hotline (Berlińska instytucja interwencyjna przeciwko domowej przemocy) udziela 
telefonicznych porad kobietom, doświadczającym przemocy fizycznej i psychicznej. Na życzenie 
pomoc może być udzielona anonimowo. Pracownice dysponują informacjami o możliwościach 
zamieszkania w schronisku. W razie konieczności, do rozmów osobistych angażuje się tłumacz-
ki. Oferta infolinii skierowana jest również do osób z prywatnego i społecznego otoczenia ko-
biet jak również do władz, ośrodków socjalnych i instytucji.

20.2  Domy pobytu dla kobiet (Frauenhäuser) oraz instytucje podobnego 
typu

Sześć berlińskich domów pobytu dla kobiet dysponuje przez całą dobę miejscami dla kobiet i ich 
dzieci, które szukają ochrony. Pobyt w domu dla kobiet może im umożliwić wyjście ze środowi-
ska przemocy, przemyśleć własną sytuację i znaleźć nowe perspektywy. Pracownice doradzają i 
pomagają każdej kobiecie indywidualnie przy wyjaśnianiu ich własnego położenia.

W domach pobytu dla kobiet pracują kobiety różnej narodowości i władające różnymi językami. 
Ponadto pracownice starają się współpracować z tłumaczkami, aby każda szukająca schronie-
nia kobieta mogła się porozumieć w swoim ojczystym języku.

Pobyt w domu dla kobiet jest anonimowy i bezpłatny.

Frauenhaus Bora
Tel.: (030) 986 43 32
frauenhaus@frauenprojekte-bora.de
www.frauenprojekte-bora.de

Frauenhaus des Caritas
Tel.: (030) 851 10 18
Frauenhaus@caritas-berlin.de
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II. autonomes Frauenhaus
Tel.: (030) 37 49 06 22
Frauenselbsthilfe-berlin@t-online.de

Hestia Frauenhaus
Tel.: (030) 559 35 31
pub@hestia-fh.de

Cocon e.V.
Tel.: (030) 916 11 836
team@viertes-frauenhaus-berlin.de 

Interkulturelles Frauenhaus
Tel.: (030) 801 080 50
interkulturelleinitiative@t-online.de

IPoradnik dla imigrantek dotkniętych przemocą domową
Przez zespół imigrantek przy BIG (Berlińska instytucja interwencyjna przeciwko domowej prze-
mocy) we współpracy z administracją senatu Berlina ds. gospodarki, pracy i kobiet opracowany 
został poradnik dla imigrantek dotkniętych przemocą domową. Dostępne są tłumaczenia wy-
branych części poradnika na język arabski, angielski, francuski, polski, rosyjski, serbsko-chor-
wacki, hiszpański, tajski, turecki i wietnamski.

Poradnik otrzymają Państwo w Internecie pod adresem: 
www.integrationsbeauftragte.berlin.de 
i 
www.big-hotline.de 

20.3 Pogotowie opiekuńcze dla dzieci i młodzieży
Dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, istnieją pogotowia opiekuń-
cze dla dzieci, dziewcząt i młodzieży, do których można się zgłosić przez całą dobę. Skorzysta-
nie z doradztwa i zakwaterowania są z założenia dobrowolne. Możliwość zakwaterowania w 
placówce opiekuńczej jest jednak czasowo ograniczona. Z tego też względu należy jak najszyb-
ciej określić, jakie wyjścia z sytuacji mają zainteresowane dzieci i młodzież.

Pogotowie opiekuńcze dla dzieci (Kindernotdienst):
Do pogotowia opiekuńczego dla dzieci mogą zostać przyjęte dzieci w wieku do 14 lat bez biuro-
kratycznych utrudnień na pobyt krótkoterminowy. Rodzina jest powiadamiana przez pracow-
ników placówki o miejscu pobytu dziecka. Opiekunowie prowadzą również rozmowy o sytuacji 
kryzysowej z rodzicami i udzielają im porad. Dzieci mogą samodzielnie zgłaszać się do pogo-
towia.

Adres: Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin, tel.: (030) 61 00 61

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

Pogotowie opiekuńcze dla dziewcząt (Mädchennotdienst):
Pogotowie opiekuńcze dla dziewcząt oferuje dziewczynom i młodym kobietom w wieku od 14 do 
21 lat doradztwo po aktach przemocy seksualnej oraz przejściową możliwość zakwaterowania. 
Dziewczyny i młode kobiety mogą w zaufaniu zwracać się do doświadczonych pracowników. 

Adres: Mindener Straße 14, 10589 Berlin, tel.: (030) 61 00 63

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

Pogotowie opiekuńcze dla młodzieży (Jugendnotdienst):
Pogotowie opiekuńcze dla młodzieży pomaga wszystkim 14-18-letnim dziewczętom i chłopcom 
w kryzysowych sytuacjach życiowych. W pogotowiu udzielane są porady, istnieje też możliwość 
krótkoterminowego zakwaterowania.

Adres: Mindener Straße 14, 10589 Berlin, tel.: (030) 61 00 62

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
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Infolinia – Ochrona dzieci (Hotline Kinderschutz)
Gorąca linia – Ochrona dzieci pod numerem (030) 61 00 62 jest punktem kontaktowym dla 
obywatelek i obywateli, którzy stwierdzą oznaki zaniedbania lub przemocy skierowanej przeciw 
dzieciom. Gorąca linia działa przez całą dobę. Przy każdym zgłoszeniu doradca stwierdza sto-
pień zagrożenia i rozpoczyna konieczne środki zapobiegawcze. 

20.4 Biuro pomocy medycznej dla uchodźców
Biuro pomocy medycznej dla uchodźców pośredniczy anonimowo i bezpłatnie w leczeniu ludzi 
nie posiadających pozwolenia na pobyt ani ubezpieczenia zdrowotnego przez wyspecjalizowa-
ną kadrę medyczną. 

Komunikowanie możliwe jest z reguły w następujących językach: niemieckim, angielskim, hi-
szpańskim, francuskim; w razie potrzeby prosimy o pomoc tłumacza.

Kontakt:
Poniedziałki i czwartki od 16.30 do 18.30 
w Mehringhof
Gneisenaustr. 2a
w podwórku, wejście 3, piętro 2
10961 Berlin-Kreuzberg
stacja metra Mehringdamm U6/U7

Tel.: (030) 69 46 746
E-mail:  info@medibuero.de
www.medibuero.de 

20.5 Na wszelki wypadek – telefony alarmowe oraz służby ratunkowe
Pomoc ogólna
Policja ...........................................................110

Straż pożarna ..............................................112

Pogotowie ratunkowe  ................................112

Policja kryminalna, 
doradztwo ..............................(030) 4664-4664

Telefony pomocy drogowej
ACE – pomoc drogowa ........... 0180-234 35 36

ADAC – 
pomoc drogowa ..................... 0180-2 22 22 22
.............................................. tel. kom: 22 22 22

ADAC – pomoc ....................................... 86 86-0

ADAC – śmigłowiec ratunkowy ....110 lub 112

Pomoc lekarska w nagłych wypadkach
Poradnie objawów występujących przy 
zatruciach
Centrum pomocy 
przy zatruciach  ........................... (030) 192 40

Pogotowie lekarzy 
kasy chorych  ............................ (030) 31 00 31

Pomoc lekarska lekarzy 
kasy chorych  ....................... (030) 89 00 43 33

Nocne pogotowie 
dentystyczne  .....................(030) 45 06 62 613

Działy obsługi klienta firm zaopatrzeniowych 
i usługowych
Gaz: GASAG biuro napraw  ...... (030) 78 72-72

Woda: biuro napraw  ............... 0800-292 7887
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Telekom – biuro napraw  ........ 0800-330 1000

Zakłócenia radiofoniczne  ...... 0180-3 302202

Działy obsługi klienta firm komunikacyjnych
BVG – biuro obsługi klienta 
(w godz. 6.00 – 23.00)  ................ (030) 19 44 9

Deutsche Bahn AG – 
automatyczna informacja o rozkładzie jazdy 
pociągów  ............................... 0800-15 07 09 0

Dworzec autobusowy przy wieży radiowej 
(Funkturm) .............................. (030) 30100175

Karty kredytowe 
(zgłoszenia utraty karty) .................... 116 116

Karty bankomatowe 
(zgłoszenia utraty karty) .................... 116 116 

Instytucje pomocy socjalnej
Berliński telefon zaufania  ....(030) 390 63-10

Pogotowie opiekuńcze dla kobiet
pon. + czw. 10.00 – 12.00,  
wt., śr., pt. 19.00 – 21.00,
sob., niedz. 17.00 – 19.00 ....... (030) 615 42 43 

Doradztwo dla imigrantek pogotowia
opiekuńczego dla kobiet w języku obcym 
pn. 10.00 – 12.00 ..................... (030) 615 75 96

LARA – centrum opiekuńczo-doradcze
dla zgwałconych kobiet  ........ (030) 216 88 88

Infolinia (BIG)  ........................ (030) 6 11 03 00

Zgłoszenia o napadach na homoseksuali-
stów w Berlinie 
(Mann-O-Meter)  .................... (030) 216 33 36

Pogotowie opiekuńcze 
dla dzieci  .................................. (030) 61 00 61

Pogotowie opiekuńcze 
dla młodzieży  ........................... (030) 61 00 62

Pogotowie opiekuńcze 
dla dziewcząt  ........................... (030) 61 00 63

Infolinia ochrona dzieci  .......... (030) 61 00 66

Centrum opiekuńcze dla dzieci 
w Berlinie  .................................0800 111 0 444

Kościelny telefon zaufania  ....0800 111 0 222

Telefon zaufania 
po rosyjsku .......................... (030) 440308-454

Muzułmański telefon 
zaufania .............................(030) 44 35 09 821

Pomoc dla ofiar w Berlinie, Poradnia dla 
ofiar czynów karalnych ......... (030) 395 28 67

Weißer Ring (Biały Krąg) 
Telefon alarmowy 
dla ofiar przemocy  ............................. 116 006

Zgubiono/Znaleziono
Biuro rzeczy znalezionych BVG
Potsdamer Str. 182  ................... (030) 19 44 9

Biuro rzeczy znalezionych 
Deutsche Bahn AG  ....................0900 1990599

Centralne biuro rzeczy znalezionych
Platz der Luftbrücke 6  .......(030) 90277 3101
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